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Секція 1. 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ  

НА ОСНОВІ ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО НАВЧАННЯ 
 

Бучинська М. Б., викладач циклової комісії  

з гуманітарної та природничо-математичної підготовки 

ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права  

та інформаційних технологій ІФНТУНГ»  

E-mail: masabucinska@gmail.com 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

 

Освітня політика сьогодення ввійшла в нову епоху, коли сучасні інформаційно-

комунікаційні технології поступово й докорінно змінюють світ навколо нас. В XXI 

столітті зростає попит на фахівців з оригінальним мисленням, здатних до 

нестандартних рішень, таких, які вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, 

працювати в динамічних умовах.  

З кожним роком змінюються пріоритети у вимогах до змісту освіти та 

компетентностей працівників, які забезпечать успіх у професійній діяльності та 

самореалізації у житті. Саме таку задачу ставить перед сучасним педагогом реформа 

«Нова Українська школа» [2]. Для реалізації завдань реформи сучасний педагог 

повинен володіти життєвими компетентностями, серед яких особливо треба 

відмітити інформаційно-цифрову. 

Варто зазначити, що в розвитку інформаційного суспільства якісна освіта стає 

одним із головних чинників успіху, а педагог є одночасно й об’єктом, і провідником 

позитивних змін [1]. Ефективно здійснювати освітній процес, забезпечувати 

відповідальне використання засобів цифрових технологій для управління 

інформацією, комунікації, створення контенту здатна лише інформаційно грамотна 

особистість. Саме тому формування й розвиток інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх фахівців освіти є важливою складовою їхньої професійної 

підготовки. Проте нині спостерігається невідповідність професійних 

компетентностей майбутніх педагогів викликам цифрового суспільства. 

У Концепції «Нова українська школа» поняття компетентність трактується як 

«динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність»; ключовими компетентностями 

вважаються такі, «які кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної 

громадянської позиції, працевлаштування і які здатні забезпечити особисту 

реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя» [2].  

Отже, інформаційно-цифрова компетентність є багатофункціональною і може 

застосовуватись у різноманітних життєвих сферах. 

Під інформаційно-цифровою компетентністю розуміється впевнене 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, 

mailto:masabucinska@gmail.com
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обробки, обміну інформацією в усіх сферах життя людини, а також розуміння етики 

роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) [2]. 

У Концепції формула нової школи визначається так: «Наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні 

закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової 

української школи. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який 

охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, 

оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для 

нашого сторіччя технологічні компетентності» [2]. 

У Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування 

ключових компетентностей для навчання впродовж життя визначено, що основу 

цифрової компетентності становлять базові навички з використання засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій: використання комп’ютерів для пошуку 

інформації, її аналіз, збереження, продукування, презентація та обмін нею, а також 

для спілкування в соціальних мережах в Інтернеті [1]. 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів:  

– інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх 

формах її представлення); 

– комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає уміння 

та навички роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним 

забезпеченням);  

– компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні 

засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та 

розв’язання різноманітних задач). 

Загальні компоненти інформаційно-цифрової компетентності:  

– уміння визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну 

інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;  

– використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження, 

передачі та представлення інформації;  

– дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого етикету. 

– ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною 

цифровою технікою;  

– дотримання авторського права, етично моральних принципів поводження з 

інформацією. 

– освітні цифрові ресурси, навчальні посібники. 

На думку С. Антощук, більшість педагогів самі не володіють такими 

компетентностями, проте володіють практикою використання нових дидактичних 

засобів в освітньому процесі [4]. Тому головним завданням сьогодення є забезпечення 

особистісного та професійного зростання педагогів та науковців, щоб подолати 

наявні суперечності.  

Всі зазначені рівні є складниками комунікативної компетентності, оволодіння 

якою і є основною метою навчання. 
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Аналізуючи зміст інформаційно-цифрової компетентності, О. Спірін пропонує 

визначати шість рівнів розвитку компетентності: 

– вступний, що передбачає розуміння необхідності ІКТ для розвитку освіти; 

– мінімально-базовий, тобто вміння користуватися готовими програмними 

продуктами; 

– базовий, на якому педагог демонструє знання й уміння використовувати 

основні поняття ІКТ у професійній діяльності; 

– підвищений/поглиблений, на якому педагог вільно застосовує знання з ІКТ у 

професійній діяльності; 

– дослідницький як вільне використання ІКТ, Інтернет-ресурсів у 

дослідницькій, проектній діяльності; 

– експертний – педагог є експертом із питань упровадження ІКТ в освітній 

процес [3]. 

Отже, у результаті сформованої інформаційно-цифрової компетентності 

сучасний педагог вмітиме використовувати різні джерела інформації, користуватися 

новими інформаційними технологіями та програмним забезпеченням. В процесі 

стрімкого розвитку суспільства інформаційно-цифрова компетентність є чи не 

найважливішим складником сучасного навчально-виховного процесу. Тому навчання 

сьогодні неможливе без формування в учнів та удосконалення в педагогів 

інформаційно-цифрової компетентності, яка забезпечує процес навчання дуже 

широкими можливостями у оволодінні економічними знаннями, уміннями, 

навичками, так і застосування їх у подальшому житті, у самоствердженні та 

самореалізації. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

До початку третього тисячоліття людство підійшло в стані кризи цивілізації: 

екологічній, економічній, демографічній і соціальній. Особливо гостро стоїть 

проблема забруднення навколишнього середовища. Протягом багатьох років стан 

навколишнього середовища не поліпшується, незважаючи на значні зусилля, що 

вживаються розвиненими країнами. Споживчо-технологічний підхід до природи, 

ставлення до неї як до вільного невичерпного джерела багатств призвели до 

нестійкості взаємодії природи і суспільства.  

Екологічні проблеми сьогодні, варто розглядати, як проблеми свідомості 

людини і його ставлення до природи. Стає зрозумілим, що попередження і подолання 

екологічної катастрофи неможливі без зміни свідомого ставлення людини до 

навколишнього середовища. Розвивати екологічну свідомість доцільніше в період 

юнацтва. Так як саме в цьому віці формуються особистість і тому екологічна 

свідомість служить цілісною системою поглядів молоді на світ, на власне місце в 

системі «Людина-природа».  

Екологічна свідомість – це форма суспільної свідомості, що знаходиться в стадії 

формування. Вона включає в себе сукупність ідей, теорій, поглядів, мотивації, що 

відображають екологічну сторону суспільного буття, а саме — реальну практику 

відносин між людиною і середовищем її життя, між суспільством і природою, 

включаючи регулятивні принципи і норми поведінки, спрямовані на досягнення 

оптимального стану системи «суспільство – природа» [2]. 

Перед людством постали величезні за складністю і обсягом завдання. Вперше 

людина усвідомлює свою єдність з усією природою, незахищеність, вразливість, 

крихкість її. Вивчаючи взаємодію суспільства з природою, люди повинні рахуватися 

з об’єктивним характером природного і суспільного розвитку. Виникнення 

екологічної свідомості пов’язане індустріальною цивілізацією і науково-технічним 

прогресом.  

Екологічна свідомість ділиться на два типи:  

- антропоцентричний;  

- екоцентричний.  

Антропоцентричні уявлення мають історичний характер і сформувалися як 

закономірний наслідок виділення людини з природи. Сутність антропоцентричної 

свідомості розкривається в таких світоглядних принципах:  

1) Вищою цінністю є людина. Все інше в природі цінне настільки, наскільки 

корисно людині. Природа виступає власністю людини.  
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2) Світ має ієрархічну будову. Вершину ієрархії займає людина, середину – речі, 

котрі вона створила, фундамент – об’єкти природи, які, в свою чергу, 

впорядковуються в залежності від корисності для людини [2].  

3) метою взаємодії з природою є використання людиною для задоволення тих 

чи інших своїх прагматичних потреб, для отримання ним «корисного» продукту.  

Другий тип свідомості – екоцентризм – це особлива форма відображення 

природних об’єктів і явищ дійсності та їх взаємозв’язків, де для діяльності людини 

сама природа визнається як цінність, відносини з нею будуються на принципах 

рівноправності і поширення на світ природи етичних норм і правил [2].  

Екоцентризм характеризується наступними основними особливостями: 

1) Вищу цінність представляє гармонійний розвиток людини і природи. Людина 

- не власник, природи, а один з членів природного співтовариства.  

2) Відмова від ієрархічної картини світу – людина не володіє якимись 

особливими привілеями на тій підставі, що вона має розум. Навпаки, його розумність 

накладає на нього додаткові обов’язки по відношенню до навколишньої природи.  

3) метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб людини, 

так і потреб всього природного співтовариства.  

4) Природа і все природне сприймається як повноправний суб’єкт взаємодії з 

людиною.  

5) розвиток природи і людини мислиться як процес взаємовигідної єдності.  

6) діяльність з охорони природи обумовлюється необхідністю зберегти природу 

заради неї самої [2].  

За кордоном все більш популярною формою екологічного виховання стає 

екобудівництво навчальних закладів. Слід зазначити, що шкільні та дошкільні 

установи – це саме ті установи, з яких має починатися екологічне виховання 

майбутніх громадян. Поняття «зелене будівництво» має безліч визначень, але цілі 

його конкретні: раціональне використання водних, земельних та енергоресурсів, 

застосування перероблених матеріалів [3]. Виховний аспект екобудівництва полягає, 

перш за все, у впливі самого середовища екологічних будівель і споруд, прилеглих 

ландшафтів. Ряд шкіл Великобританії успішно працює в даному напрямку. Будівлі 

навчальних закладів та прилеглі території використовуються як моделі 

навколишнього середовища. Як приклад можна навести початкову школу Ліверпуля, 

побудовану з урахуванням новітніх технологій екобудівництва: великі ділянки 

скляного даху, опалювальні системи з терморегуляторами, система збору дощової 

води для господарських потреб, вітряна турбіна, «зелені коридори» на території. Слід 

зазначити, що багато сучасних екошкіл Сполученого Королівства знаходять статус 

«стійкі школи», у зв’язку з чим розробляються не тільки стратегії розумного 

використання ресурсів, а й плани перетворення політики навчального закладу на 

користь сталого розвитку. Таким чином, досвід Великобританії ще раз доводить, що 

трансформація екологічного виховання з орієнтиром на сталий розвиток повинна 

здійснюватися на основі компромісу екологічної, економічної та соціальної сфери, 

що досягається становленням нового, екологічного світогляду, що є ядром 

екологічної культури. Саме екологічне виховання має стати головним механізмом 

поширення ідей сталого розвитку, прийнятого світовою спільнотою [3].  
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Однак, на жаль, Україна мало готова до послідовної реалізації 

природоохоронних заходів, причому не тільки через нестачу необхідних для цього 

коштів, а й внаслідок відсутності екологічної культури населення, несформованості 

екологічного мислення у працівників народного господарства, працівників важкої та 

легкої промисловості, а найголовніше у підростаючого покоління. Таким чином, 

вирішення екологічних проблем в одному місті не можливо без вирішення проблем 

величезної країни, всієї земної кулі. Це залежить від постановки екологічної освіти і 

виховання підростаючих поколінь, молоді. Учні, студенти, які вступають в трудове 

життя, да і всі люди повинні мати чітке уявлення про те, що природні ресурси не 

нескінченні і технологія виробництва будь-якої продукції повинна задовольняти, з 

екологічної точки зору, такі вимоги, як мінімальне споживання матеріалів і енергії. 

Вони повинні добре знати закони природи, розуміти взаємозв’язок природних явищ, 

вміти передбачати і оцінювати наслідки втручання в природний перебіг різних 

процесів. У них має бути вироблено «екологічний світогляд», тобто свідомість 

пріоритетного вирішення екологічних проблем при здійсненні будь-яких проектів, 

розробок сучасних технологій, створення машин і механізмів. При всякому 

господарському починанні, у них повинно бути тверде переконання в тому, що без 

впевненості в нешкідливості для навколишнього середовища того чи іншого заходу 

воно не повинно реалізовуватися [4].  

Отже, поряд з новою модернізацією, людству належить створювати нову 

культуру у взаєминах між людиною і природою. В її основі має лежати екологічне 

виховання і освіта в першу чергу підростаючої молоді, яке природно назвати 

екологічною свідомістю, роль якої дуже важлива в майбутньому існуванні землі в 

цілому. 
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         ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

В умовах активного розвитку суспільства  інформатизація охоплює  усі сфери 

соціально-економічного, політичного і культурного життя людей. Цей процес носить 

глобальний характер та спрямований на формування єдиного інформаційного 

простору через використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 

комп'ютерної та мережевої техніки. Все це  змінює свідомість, світогляд людини, її 

психологію, мораль і ціннісні орієнтири, тобто впливає на соціокультурний процес. 

Тож актуальною проблемою в освітньому процесі постає  формування інформаційної 

грамотності та культури майбутніх фахівців, які зможуть навчатися та працювати в 

умовах бурхливого інформаційного потоку.  

Проблемі формування інформаційної культури особистості приділили значну 

увагу такі вчені: сутності інформаційної культури приділяється увага в роботах            

С. Антонової, В. Виноградова, А. Єршова, Ю. Первина, В. Розина, як важливий 

фактор розвитку кожної людини - А. Вітухновська, Ю. Первин, В. Сухіна, як складова 

професійної діяльності В. Биков, Б. Гершунський, С. Гончаренко, Р. Гуревич,                 

А. Коломієць, О. Плахотнік, М. Скаткін,    В. Зінченко, В. Коган,  В. Розумовський,  

Є. Семенюк, роль  нових інформаційних технологій в навчально-виховному процесі  

розглядається в працях Л. Білоусової,  М. Лапчика, С. Лаврова,  О. Уварова.   

Мета публікації - проаналізувати сутність інформаційної культури, визначити 

її компоненти, дидактичні засоби, а також з’ясувати  особливості формування 

інформаційної культури майбутніх фахівців. 

Останнім часом  зростає роль інформації в усіх сферах життя, що увійшла у 

виробництво,  інфраструктуру,  побут і суспільну психологію, проникла   навіть у 

культуру і мистецтво. Тому  при формуванні особистості  майбутніх фахівців 

необхідно приділяти значну увагу   інформаційній культурі. 

Процес інформатизації системи освіти, особливо під час дистанційного 

навчання, висуває нові вимоги до учасників освітнього  процесу у сфері підвищення 

інформаційної компетенції та інформаційної культури, адже в широко 

впроваджуються засоби інформаційно-комп’ютерних технологій.  

Активне використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних 

педагогічних технологій, мультимедіа й Інтернету в повсякденному житті стає 
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пріоритетом у викладачів й спонукає приділяти значну увагу підвищенню рівня 

інформаційної культури студентів.    

 Поняття інформаційна культура – багатозначне  та різнопланове. За одним із 

визначень – це інформаційна діяльність людини, яка з одного боку спрямована на 

ефективний пошук та використання інформації, а з іншого боку – на її формування, 

збереження та перетворення. По-друге, інформаційна культура -  це сукупність знань 

про основні способи подання знань,  даних та інформації разом з уміннями 

застосувати їх на практиці для вирішення і постановки змістовних задач. По-третє, 

інформаційна культура - це складова культури особистості, що полягає у володінні 

інформаційними технологіями на рівні, який дозволяє людині аналізувати різні 

способи розв'язання інформаційних задач певної сфери життєдіяльності та обирати з 

наявних способів найбільш ефективні [3, 83]. 

Процес формування інформаційної культури майбутніх фахівців потребує 

диференційованого підходу, підбору методик і програм навчання з урахуванням 

професійної спрямування, рівня їх інформаційних потреб та  підготовки,  володіння 

комп'ютерною технікою. Тому необхідно визначити  співвідношення між 

інтенсивним розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо 

засвоїти, що дозволить студентам не тільки вільно орієнтуватися в потрібному 

інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні та перетворенні, 

сприяти інформаційним контактам. 

На думку науковців, складовими інформаційної культури є два  компоненти: 

теоретико-світоглядний, до якого входять теоретичні знання про інформацію, її 

сутність, закони розповсюдження, розуміння її ролі в розвитку особистості та 

суспільства, і практичний - вміння оперувати інформацією. А це вміння формулювати 

свою потребу в інформації, ефективно здійснювати її пошук, переробляти і 

створювати якісно нову інформацію, відбирати  та оцінювати, а отже, володіти 

високим рівнем інформаційного спілкування, дотримуватися  комп'ютерної 

грамотності [2, 6]. 

Формування інформаційної культури починається в сім'ї, потім - у школі, вузі, 

при цьому великий вплив мають засоби масової інформації, і так триває впродовж 

всього активного життя. Особлива  роль у формуванні інформаційної культури 

належить викладачам, які мають переконати студентів, що оволодіння  

інформаційною культурою робить їх більш упевненими в собі, підготовленими до 

будь-якого виду пізнавальної діяльності, забезпечує готовність жити в 

інформаційному суспільстві, допомогти виробити навички оцінки і диференціювання 

інформації, навчити знаходити найбільш важливі відомості та факти й доречно їх 

використовувати. 

При цьому необхідно зосередити увагу на взаємозв’язку навчання, виховання 

та практичного досвіду роботи з джерелами інформації, що сприятиме  якості 

формування пізнавальних здібностей та інтересів студентів. 

У навчально-виховному процесі формування інформаційної культури 

вирішується через ряд заходів: бесіди, індивідуальні та групові консультації для 

студентів, рольові ігри, використання пам’яток «Робота з підручником», «Способи 

ефективного засвоєння навчального матеріалу», «Як читати науково-популярну 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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книжку», «Як збирати тематичний матеріал»,  «Алгоритм написання статті в газету», 

«Як складати бібліографію та анотацію», «Як працювати з каталогами та картотеками 

бібліотеки», виховні заходи «За книгою - в електронний світ», «Книга і комп'ютер в 

інформаційному суспільстві» тощо. 

Важливою складовою інформаційної культури особистості є культура її 

мовлення, тому потрібно формувати особистість, яка б була комунікабельною, 

ініціативною, творчою. Реалії  сьогодення  вимагають від  студентів уміння критично 

сприймати інформацію, узагальнювати, систематизувати, робити висновки, а також  

висловлювати власну думку, вміти її аргументувати. Тому викладачі широко 

практикують проведення усних журналів, конкурсів, захист творчих проектів, 

пошукових робіт, створення мультимедійних презентацій, дебати, наприклад, 

«Правила спілкування в мережі Інтернет», «Комп’ютер: за і проти», «Реклама 

спеціальностей», «У світі цікавого», «Чи знаєте ви..?» тощо. 

Така організація  надає можливість кожному студентові реалізувати свої 

досягнення у навчальній діяльності з дисципліни, самооцінити себе і визначити 

рейтинг свої знань і умінь, реалізувати себе у майбутній професії. 

Сучасна інформаційна культура особистості містить новий світогляд, нове 

мислення, а також нове спілкування в різних інформаційних потоках, що орієнтовано 

на саморозвиток та самоосвіту.  

Інформаційна  і професійна культура фахівця взаємозумовлені. Адже уміння 

володіти інформацією сприяє підвищенню рівня професійної діяльності, дає змогу 

бути відкритим до сприйняття нової  інформації, систематизувати і 

адекватно сприймати її з різних джерел, формулювати мету діяльності та обирати 

найбільш адекватний  інформаційний засіб, приймати відповідні рішення,  

прогнозувати майбутню діяльність,   навчатися  протягом усього життя.  Отже,  

формування інформаційної культури сучасного фахівця є актуальною проблемою 

сьогодення, вона визначає не лише  рівень розвитку професійної галузі, але й усього 

суспільства. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - НОВА ОСВІТНЯ РЕАЛЬНІСТЬ 

 

 Виклики сьогодення привели до того, що популярність дистанційної освіти в 

останні роки різко зросла. Ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для 

багатьох бажаючих отримати знання. Багато сказано на користь дистанційної освіти, 

і, мабуть, не менше про недоліки подібної форми навчання. 

 Зміни у сфері освіти нерозривно пов'язані з процесами, які відбуваються в 

соціально-політичному й економічному житті світового співтовариства.                  У 

сучасному суспільному розвитку чітко виявляється те, що знання, інновації і способи 

їх практичного застосування дедалі частіше стають джерелом прибутку. Втілення 

нових знань, інформації, умінь, навичок, орієнтація на їхнє відновлення і розвиток - 

фундаментальні характеристики працівників у постіндустріальній економіці [3]. 

 Новий тип економічного розвитку, що утверджується в інформаційному 

суспільстві, викликає необхідність для працівників декілька разів протягом життя 

змінювати професію, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Сфера освіти 

перетинається в інформаційному суспільстві з економічною сферою життя 

суспільства, а освітня діяльність стає найважливішим компонентом його 

економічного розвитку [1]. 

 Усе зазначене привело до того, що освіта дедалі менше ототожнюється з 

формальним шкільним і навіть вузівським навчанням. Будь-яка діяльність нині 

трактується як освітня, якщо вона має на меті змінити установки і моделі поведінки 

індивідів шляхом передачі їм нових знань, розвитку нових умінь та навичок. Функції 

освіти виконують різні соціальні інститути, а не тільки школи і ВНЗ. Як 

підкреслюється в доповіді ЮНЕСКО "Вчитися бути", освіта не повинна більше 

обмежуватися стінами школи. Всі наявні заклади, незалежно від того, призначені 

вони для навчання чи ні, повинні використовуватися в освітніх цілях. 

 Перехід від концепції функціональної підготовки до концепції розвитку 

особистості, яка спостерігається в усьому світі, полягає не тільки у зміні пріоритетів 

від державного замовлення на підготовку фахівців до задоволення потреб 

особистості. Нова концепція передбачає індивідуалізований характер освіти, що дає 

змогу враховувати можливості кожної конкретної людини і сприяти її самореалізації 

та розвитку. Важливим чинником у цьому напрямі розвитку освіти є формування у 

студентів умінь навчатися, самостійно когнітивно діяти, використовуючи сучасні та 

перспективні засоби інформаційних технологій. 

 Важливою рисою розвитку сучасної освіти є її глобальність. Ця риса відображає 

сучасні інтеграційні процеси, інтенсивних взаємодій між державами в різних сферах 
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суспільного життя. Освіта з категорії національних пріоритетів високорозвинених 

країн переходить у категорію світових пріоритетів. 

 Вказані тенденції визначають основні напрями в розвитку нової освітньої 

системи, якою стає дистанційна освіта. Принципова відмінність цієї нової системи від 

традиційної визначається її технологічною базою. Технологічні елементи вкрай 

нерозвинені у традиційній освіті, яка ґрунтується в основному на навчанні "віч-на-

віч" та друкарських матеріалах. Нова освітня система орієнтована на реалізацію 

високого потенціалу комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Саме 

технологічний базис нових інформаційних технологій дає змогу реалізувати одну з 

головних переваг нової освітньої системи - навчання на відстані або, як його ще 

називають, дистанційне навчання [2]. 

 Міжнародна система дистанційного навчання, що розвивається, забезпечує 

широкий міжнародний доступ до кращих світових освітніх ресурсів; істотно збільшує 

можливості традиційної освіти шляхом формування освітнього інформаційного 

середовища, в якому студент самостійно або під керівництвом викладача може 

вивчати цікавий для нього матеріал; значно розширює коло людей, для яких стають 

доступними освітні ресурси; сприяє набуттю тими, хто навчається, навичок 

самостійної роботи; знижує вартість навчання внаслідок широкої доступності кращих 

освітніх ресурсів; підвищує рівень освітніх програм шляхом пропозиції 

альтернативних програм широкому загалу; дає змогу формувати унікальні освітні 

програми шляхом комбінування курсів, наданих освітніми закладами, у тому числі з 

різних країн; має велике соціальне значення, тому що дає змогу задовольнити повною 

мірою освітні потреби населення. 

 Відмінною рисою дистанційного освіти від інших форм є надання студентам 

можливості самим одержувати необхідні знання, користуючись розвинутими 

інформаційними ресурсами, завдяки сучасним інформаційним технологіям. 

Інформаційні ресурси: бази даних і знань, комп'ютерні, зокрема мультимедіа, 

навчальні і контролюючі системи, відео- й аудіозаписи, електронні бібліотеки, - разом 

із традиційними підручниками та методичними посібниками створюють унікальне 

розподілене середовище навчання, доступне широкій аудиторії [2]. 

 Отже, основною ідеєю дистанційного навчання є створення навчального 

інформаційного середовища, що охоплює комп'ютерні інформаційні джерела, 

електронні бібліотеки, відео- та аудіотеки, книги і навчальні посібники. Складниками 

такого навчального середовища є як студенти, так і викладачі, взаємодія яких 

здійснюється за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів. Таке навчальне 

середовище дає унікальні можливості студентам для одержання знань як самостійно, 

так і під керівництвом викладачів. 

 З огляду на зазначене вище, дистанційну освіту і дистанційне навчання ми 

розглядаємо як особливі організаційні форми, що співвідносяться як загальне й 

часткове. Дистанційна освіта є новою формою організації освітнього простору, у якій 

долаються обмеження, пов'язані для людини з місцем і часом одержання освіти, 

відданістю єдиним національним освітнім традиціям та державним освітнім 

стандартам, шляхом використання сучасних засобів комунікації і комп'ютерних 
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технологій. Особливою рисою дистанційної освіти є самостійність і особиста 

відповідальність людини за вибір програми, терміни і якість її проходження. 

 У межах дистанційної освіти дистанційне навчання є окремим фрагментом, 

особливою педагогічною технологією в організації освітнього простору, що 

характеризується особливостями стратегії і тактики взаємодії студента з носіями та 

джерелами нових для нього знань. 
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ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

   

 У рамках делінквентної поведінки неповнолітніх досить часто можна 

зіткнутися з проблемою булінгу – повторюваними, свідомими, навмисними та 

обдуманими діями різноманітного характеру з наміром викликати страх, цькування 

дитини іншою дитиною або групою дітей з метою приниження, залякування та 

демонстрації сили. Поняття булінгу виділилося у самостійний термін, що свідчить 

про поширеність цього явища, за яким постає цілий ряд психологічних, соціальних та 

педагогічних проблем, які іноді доводиться вирішувати кримінально-правовими 

заходами.  

 Підґрунтям булінгу є статус, влада, конкуренція, лідерство. Це соціальна 

поведінка, що проявляється у відносно стійких групах і здатна залучати інших. Булінг 

охоплює нерівність сили та влади, що приводить жертву в стан, у якому вона не 

здатна ефективно захищатися від негативних дій. Це і є відмінною рисою булінгу від 

простого конфлікту. В конфлікті учасники рівні, а в булінзі жертва завжди 

виявляється слабшою, їй важче себе захистити, проти неї може виступати група. Ще 

одна характерна риса боулінгу – він передбачає свідому поведінку, спрямовану на те, 

щоб завдати шкоди та страждання іншій людині. Серед причин булінгу в колективі 

можна  виділити наступні: боротьба за лідерство; зіткнення різних субкультур, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/print1389899592029395
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цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; агресивність і 

віктимність; наявність у дитини психічних і фізичних вад; заздрість; відсутність 

предметного дозвілля тощо [1]. 

 Насильство є серйозною проблемою в суспільстві. Навчальний заклад нерідко 

стикається з проявами жорстокості та насильства в середовищі учнів, студентів, 

фактами знущання серед дітей та проблемою насильства в сім’ї. Демонстрація сцен 

насильства у засобах масової інформації та в Інтернеті або будь-який пережитий 

досвід тої чи іншої форми насильства: фізичного, психологічного, сексуального тощо; 

відчуття безпорадності, приниження, злості або відчаю, небезпеки, самотності, що 

наростає; схильність до девіації, залежності, протиправної поведінки, все це змушує 

нас шукати способи попередження насильства. У більшості випадків насильство 

спостерігається не лише в кіно, а й на власному досвіді, а саме в сім’ях чи школі 

(бійки, вимагання грошей, психологічний тиск, словесні образи, бойкот) [3]. Майже 

у всіх країнах діти перебувають під наглядом дорослих в навчальних закладах більше 

часу, ніж в будь-якому іншому місці за межами родини. Саме у шкільні роки діти 

дуже часто можуть зіштовхнутися з різними негараздами у взаєминах з 

однолітками[1]. Враховуючи це, школи повинні не лише слідкувати за освітою дітей, 

але й забезпечувати захист дітей від насильства. Дорослі, які здійснюють контроль за 

навчальними закладами, і ті, хто в них працює, зобов’язані створювати безпечні 

умови, які сприятимуть збереженню гідності та розвитку дітей, адже насильство, 

незважаючи на те, чи є воно фізичним, психологічним, фінансовим, чи сексуальним, 

є одним з найбільших порушень прав людини – права на життя, на фізичну та 

психологічну недоторканість. 

 В листопаді 2020 року консультантом Тлумацького районного суду Івано-

Франківської області Світланою Круховською проведено в режимі он-лайн трансляції 

виховне заняття, на тему: «Як допомогти дітям упоратися з булінгом: що це таке і як 

з ним боротися» із студентами 31-32-33 груп Тлумацького коледжу Львівського 

Національного аграрного університету, куратором  яких є Гуцуляк Мирослава 

Михайлівна. 

 Студенти Львівського коледжу в он-лайн режимі активно взяли участь в 

обговоренні такої важливої та поширеної в наш час теми, теми булінгу. Адже, булінг 

– це цькування однієї дитини іншою, агресивне переслідування, яке часто поширене 

в школах, жертвами булінгу може бути будь-яка дитина, не дивлячись на те, якою б 

сильною або здібною вона не була б, тому на ранній стадії потрібно виявити та 

зупинити ці прояви.   

В обговоренні цієї теми взяла участь куратор цих же груп, методист коледжу, 

викладач - методист вищої категорії Мирослава  Гуцуляк, яка наголосила на тому, що 

найчастіше цькування відбувається в закладах, де діти апатичні і розчаровані, а їхня 

потреба у визнанні та розумінні не задоволена. Дітям  не варто намагатися вирішити 

ситуацію самотужки, краще звернутися до батьків, вчителів, старших, яким дитина 

довіряє або звернутися із заявою до правоохоронних органів. 

 В Україні запобігання вчиненню насильницьких злочинів стосовно дітей 

повинно стати пріоритетним напрямком діяльності всіх служб та органів у справах 

дітей. Особливістю антибулігових програм є те, що вони дають можливість 
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учасникам ділитися власним досвідом, спільно випрацьовувати стратегії подолання 

проблеми та реалізовувати проекти. Для того, щоб зрозуміти чи терпить дитина 

знущання потрібно мати із нею довірливі відносини. Необхідно стати дитині другом, 

опорою, щоб вона знала і розуміла, що саме вам можна відкритись, бути захищеним 

і нічого не боятись. Це найкраща профілактика. При відсутності довірливих стосунків 

між дитиною і батьками, між учнем та вчителями, між студентом та викладачами 

дуже важко говорити про щирість у спілкування та бажання відкритись [2]. 

 Таким чином, наш досвід демонструє, що у протидії булінгу пріоритет  повинен 

надаватися насамперед превентивним заходам, а не каральним, оскільки такі заходи 

мають кращий та більш тривалий ефект.  
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Екологічна компетенція – це невід’ємна частина навчального процесу в 

теперішніх реаліях. З кожним роком пришвидшуються глобальні екологічні зміни, 

нас лякають світовою екологічною катастрофою, забрудненням планети, проблемами 

з переробкою відходів, засміченням світового океану. Тай взагалі, екологічність в 

останнє десятиліття стала трендом. Її прояви ми бачимо в усіх сферах життя, зокрема 

і в навчально-освітньому процесі.  

Методичні рекомендації визначають екологічну компетентність як 

усвідомлення основ екологічного природокористування, дотримання правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, 

розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства. 

Основні зміни в освіті спрямовані на реалізацію компетентнісного потенціалу  різних 

тем навчальних дисциплін [2]. В свою чергу, формування екологічної свідомості в 
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учнів – це передусім навчання екологічній культурі, яку  визначають як форму 

адаптації етносу до природних умов і способів творення свого довкілля [3]. 

 Задля впровадження екологічної компетенції колегією МОН було затверджено 

«Концепцію екологічної освіти в Україні» від 20.12.2001. Концепція екологічної  

освіти  України,  як елемент концепції гармонійного розвитку держави, є актуальним 

і важливим державним документом. Концепція пропонує введення елементів 

екоосвіти в усіх навчальних дисциплінах. Екологічна освіта включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування 

екологічної культури як складової системи національного і громадського виховання 

всіх верств населення України, екологізацію навчальних дисциплін та програм 

підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову екологічну 

освіту [1]. Також в ній йдеться про те що шлях до  високої  екологічної культури 

лежить через ефективну екологічну освіту. 

Тому сьогодні в статті пропоную розглянути практичний механізм введення 

екологічних аспектів виховання, який передбачено концепцією МОН, у курсі «Історія 

України». 

Слід визначити, що екологічна освіта на парах «Історії України» спрямована на 

вирішення таких завдань: сприяти розумінню комплексності взаємодії між людиною 

та довкіллям; розуміти процес взаємодії економіки, соціального устрою з екологією; 

вивчити досвід прийняття екологічно відповідальних рішень; створювати і 

впроваджувати в індивідуальну, групову і загальну свідомість нові екологічно 

грамотні моделі поведінки і діяльність у  навколишньому середовищі; сприяти 

придбанню широкого практичного досвіду в справі вирішення екологічних проблем; 

формувати вміння розпізнавати та класифікувати екологічні проблеми, вирішувати 

проблемні завдання і ситуації [4]. 

В другій частині статті спробую надати практичні поради щодо організації 

навчальних пар з елементами екоосвіти. 

Спершу давайте поміркуємо, які теми з курсу «Історії України» стануть 

найбільш придатними для введення даних елементів. Звичайно, кожну тему можна 

пов’язати з екологією, оскільки історія – це наука про розвиток людства, а воно в свою 

чергу живе в прямій взаємодії з навколишнім середовищем. Проте слід розуміти при 

вивченні яких тем це доцільно. 

Так, вивчаючи тему «Первісна історія України», можна наголосити на 

екокатастрофі, яка спровокувала надходження льодовика чи загибель динозаврів. 

Також можна порівняти тодішню привласнюючу працю первісних людей і її тільки 

часткове відтворення зараз. Проблемне питання може звучати: чому так сталось, що 

в нашу епоху в річках значно менше риби, а в лісах значно менше тварин?  Як людина 

вплинула на цей процес? 

Далі з історичним розвитком людської спільноти можна намагатись, спільно з 

студентами, прослідковувати процес зміни екосистеми. Тут нам на допомогу прийде 

саме соціальна історія, тобто історія повсякдення. Як одягались давні слов’яни? Що 

їли в Київській Русі? Якими ремеслами займались в Галицько-Волинському 

князівстві? Давши відповіді на ці питання, студенти можуть легко помітити, як 

змінювалась природа відповідно до розвитку суспільства на території України.  
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У середньовічну епоху можна кілька хвилин пари виділити змінам в екосистемі 

через: розбудову міст, побудову великих фортець, війни, використання пороху – 

нового винаходу середньовіччя, виникнення фільварків, стрімкому розвитку 

судноплавання та інше. 

З промисловим переворотом, тобто переходом від ручного до фабрично-

заводського виробництва, повністю змінюється підхід до господарювання. Якщо 

раніше головним фактором впливу на природу було повсякденне життя населення, то 

тепер головним стало господарювання. Відсутність раціонального використання 

ресурсів, застосування примітивних технологій на заводах і фабриках, стихійний 

видобуток ресурсів, перенавантаження ґрунтів – це все наслідки, які мала промислова 

революція ще в середині ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Тут також можна спонукати 

проаналізувати студентів які з проблем, що були актуальні майже 200 років тому, до 

сьогодні на слуху. Щодо конкретних прикладів з курсу «Історія України» цього 

періоду:  побудова першого судноплавного порту в Миколаєві, побудова цілої мережі 

цукроварень, завод «Арсенал», стихійна вирубка дерева в Західній Україні для потреб 

двору Австро-Угорщини, відкриття перших машинобудівних заводів з 

використанням парових машин. Вагомого впливу також набирає побудова мережі 

залізниць з середини ХІХ ст. Фактично в цей період Україна перетворилась на 

сировинний придаток у руках Російської та Австро-Угорської імперії. Тому важливо 

студентам донести саме в цьому руслі причинно-наслідковий механізм зміни 

екосистеми. 

ХХ століття принесло найбільше екологічних змін. Тому при вивченні кожної 

теми можна виділяти кілька хвилин на виокремлення цього фактору. Так можна 

розглянути вплив на екологію тодішніх процесів таких як: індустріалізація, 

колективізація, план ГОЕЛРО, мілітаризація промисловості, гонка озброєнь, 

«космічні війни», Карибська криза та ін. Особливо слід розглянути вплив Першої та 

Другої світової війни на довкілля і обов’язково вказувати в переліку наслідків воєн 

екологічні наслідки.  

Окремо треба виділити Чорнобильську катастрофу – найбільшу техногенну 

катастрофу в історії людства. Слід детально розглянути всі причини і наслідки 

катастрофи, а також визначити разом з студентами роль людського фактору в даній 

події. Цікаво буде залучати найновішу інформацію і дослідження з даної теми. 

У блоці вивчення незалежної України,  обов’язково треба включати екологічну 

компетенцію. Якщо раніше відповідальність за екоситуацію люди могли списувати 

на СРСР, то після 1991 року кожен громадянин особисто почав нести відповідальність 

за країну. Хорошим завданням буде на початку теми, зауважити на всіх проблемах 

навколишнього середовища в 90-х роках і разом поміркувати, які з них вирішено 

після 30-ти років незалежності.  

Кожної пари потрібно звертати увагу на проблеми довкілля в Україні, але 

обов’язково показувати механізм їх вирішення, для того щоб не формувати у 

студентів страх чи тривогу, а вказати правильний маршрут подальшої розбудови 

держави. Старатись коректно вибудовувати ланцюг «глобальні проблеми людства – 

екологічні проблеми України – екоситуація регіону – стан довкілля рідного 
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населеного пункту». Таким чином, кожен зможе зрозуміти, що йому під силу змінити 

сьогоднішню ситуацію і уникнути глобальної екологічної катастрофи.  

Корисно буде ознайомити студентів з екоорганізаціями, екопабліками, 

екоактивістами, політичними партіями, які лобіюють питання екології і т.д.  

Також обов’язково ознайомте студентів з такими термінами як : теорія сталого 

розвитку, організація Грін піс, рух зеро- і лов- вест, переробка та ін. 

Щодо механізмів введення елементів екоосвіти на парах, то тут доволі широкі 

можливості. На лекціях матеріал можна подавати в ході розповіді або ж у  вигляді 

окремого слайда для вже готових презентацій по темах. Чи як елемент можна 

включати недовгі тематичні відео, оповідання, зачитувати уривки з віршів 

(наприклад, про розбудову міста Юзівка, про розброєння ядерних держав, чи про 

плогінг). 

На практичних заняттях, можна кожного разу назначати студента, який 

готуватиме невелике повідомлення про екоситуацію у вивченому епосі. Залежно від 

теми можна включати до опитування чи тестування одне-два питання про причинно-

наслідковий характер змін в екосистемі, які залежать від історичного розвитку 

людства чи просто діяльності людини. 

Форми проведення можуть бути доволі різними, що залежить від фантазії і 

можливостей викладача. Наведемо кілька прикладів: реквієм «Дзвони Чорнобиля», 

позаудиторна екскурсія «Історія Домбровського кар’єру. Екологічне лихо регіону», 

дискурс «Вплив глобалізації на історичні процеси в Україні», TED-промови «Ядерна 

зброя: чи потрібно було Україні роззброєння?», конференція «Як війна на Сході 

вплинула на економічний і екологічний стан регіону?» та ін. 

Не слід забувати про проведення інтегрованих занять разом з дисциплінами 

«Екологія», «Географія», «Біологія». Цікавим буде розглянути екологічний аспект 

поєднавши пари «Історії України» разом з фаховими дисциплінами «Право», 

«Менеджмент» чи «Фінанси». Особливо актуальними такі заняття стануть при 

вивченні блоку тем «Сучасна Україна» чи «Сучасні глобалізаційні процеси в 

Україні». 

Отже, без екологічної компетенції в сучасному освітньому процесі ми не 

виховаємо покоління, яке в подальшому буде націлене на збереження і відновлення 

нашої планети. Слід утвердити нову позицію стосовно екологічної освіти як 

інструмента соціалізації індивіда, його адаптації до життя в урбанізованому 

середовищі в умовах розвитку громадянського суспільства.  Потрібно зрозуміти, що 

виховати патріотизм неможливо без поваги до власної природи, довкілля, населеного 

пункту. Саме це завдання зможе виконати впровадження в курс «Історії України» 

елементів екологічної освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Екологічна проблема взаємодії людини і природи стала дуже гострою і набула 

величезних масштабів. Покращити ситуацію може лише діяльність людини, що 

виконується на основі розуміння законів природи. В даний час, існує дуже багато 

екологічних проблем, як в Україні, так і у всьому світі.  

Питання екологічної освіти та виховання – одне з найважливіших питань на 

сучасному етапі ліквідації екологічної кризи.  

Відомо дві сторони сутності екологічного виховання: 

 екологічна свідомість; 

 екологічна поведінка. 

Метою екологічного виховання є формування відповідального відношення 

особистості  до навколишнього середовища, яке відбувається за умов її екологічної 

свідомості. 

Екологічне виховання – складова частина етичного виховання. Тому, під 

екологічним вихованням розуміється єдність екологічної свідомості і поведінки, 

гармонійної з природою. На формування екологічної свідомості  впливають 

екологічні знання і переконання. Знання, переведені у переконання, формують 

екологічну свідомість. Екологічна свідомість – це сукупність уявлень про 

взаємозв`язки «людина-природа», ставлення до природи, а також взаємодії з нею. 

Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного відображення природного 

і штучного середовища, свого внутрішнього світу, рефлексія щодо місця і ролі 

людини в біологічному, фізичному та хімічному світі. Єдиного тлумачення поняття 

екологічної свідомості немає. Існують кілька визначень, зокрема: 

– науково-практичне відображення зв’язку людини та суспільства з теперішнім 

і майбутнім навколишнім середовищем; 

– звичайна буденна людська свідомість, змістовно спрямована на екологію; 

– сукупність екологічних уявлень, ставлень до природи, стратегій і технологій 

взаємодії з нею. 

 Становлення екологічної свідомості на сучасному етапі, на думку багатьох 

учених, йде за чотирма основними напрямками: 

– науковим, що виражається в прагненні реалізувати на практиці наявні 

теоретичні і практичні знання про існуючі у природному світі зв’язки, про те, як 

можна уникнути їх порушення в ході виробничої діяльності людини; 
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– економічним – виражається в усвідомленні економічної невигідності 

виробничої діяльності, що руйнує оточуюче природне середовище; 

– культурним – проявляється в прагненні зберегти природне середовище як 

елемент культурного середовища; 

– політичним – знаходить вияв у прагненні людей створювати умови існування, 

відповідні гідності людини. 

Основною функцією екологічної свідомості є забезпечення оптимізації 

взаємовідносин у системі “суспільство-природа”, запобігання глобальній екологічній 

катастрофі, розв’язання глобальної екологічної кризи. Тому не можна недооцінювати 

значення та необхідність формування у підростаючого покоління екологічної 

свідомості. 

Екологічні знання мають особливе значення для студентів вищих навчальних 

закладів як майбутніх природокористувачів. Опанування будь-якою професією 

повинно спиратись на пріоритетну роль екологічних знань і відповідних умінь, що 

дозволить прогнозувати наслідки своєї професійної діяльності. Крім того, це сприяє 

включенню самих студентів у креативну пізнавальну діяльність. 

Формування екосвідомості у студентів здійснюється в ході навчально-

виховного процесу. Як показує досвід, обізнаність молоді з екологічною 

проблематикою є фрагментарною, недиференційованою, вони краще орієнтуються в 

глобальних екологічних проблемах, ніж у проблемах своєї місцевості,наприклад м. 

Чернівці та Чернівецької області. Значна частина студентів вважають себе 

непричетними до вирішення проблем довкілля. Тому, необхідними умовами 

формування у студентів екологічної свідомості повинні бути: 

– розуміння власної відповідальності за стан навколишнього середовища та 

залежності від нього; 

– формування системи цінностей, що включає природу; 

– формування практичних навичок, певної стратегії поведінки. 

 Екологічна свідомість студентів формується на основі міжпредметних 

зв`язків, коли певні теми включені до змісту різних предметів природничо-

математичного циклу: фізика, хімія, біологія, основи екології та ін. 

У власній педагогічній діяльності використовую такі форми і методи роботи, 

які оптимально забезпечують формування екологічної свідомості студентів. До таких 

методів належать: 

 метод проектів; 

 метод бесіди; 

 підготовка мультимедійних презентацій, рефератів,доповідей, та ін. 

Для формування екологічної свідомості у студентів при вивченні біології та 

екології доцільно використовувати нестандартні форми і методи роботи: 

1. Проблемні запитання. Студенти протягом заняття знаходять відповіді на 

запитання, узагальнюючи опрацьовану інформацію, наприклад – запропонуйте свій 

сценарій виходу людства з екологічної кризи. 

2. Інтерактивні методи: дискусія, групова діяльність, проектна робота, ігрові 

методи, мозковий штурм, метод «Ажурна пилка», використання мультимедійного 
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супроводження. Інтерактивні методи передбачають вибір, аналіз і оцінку ситуації, 

відстоювання власної думки та прийняття рішення. 

3. Залучення студентів до активної природоохоронної діяльності:  

 екологічні акції, в межах навчального закладу, міста, країни. Наприклад, збір 

батарейок. Студенти коледжу зібрали близько 100 кг батарейок, які передали на 

вторинну переробку. 

 участь в озелененні міста (м. Чернівці, парк «Жовтневий» та ін.) 

 співпраця з громадською організацією «Українська молодіжна екологічна 

ліга»; 

 участь у міжколеджівських екологічних конференціях,які збагачують 

світогляд студентів (« Екологічні проблеми сучасності», «Земля – наш спільний дім» 

та ін.). 

4. Дослідження та спостереження (вміст ГМО в харчових продуктах; вплив 

тютюнового диму на здоров`я людини; вплив шкідливих речовин, що викидають 

автомобілі та ін.). 

5. Позааудиторна робота (вікторини, озеленення міста, екскурсії, екологічний 

тиждень, екологічна стежина, екологічний вечір). 

Хочу зауважити, що саме власна участь у такій співпраці є важливим елементом 

у формуванні екологічної свідомості. 

Як показує досвід, ці форми роботи дозволяють вийти за межі навчальної 

програми, що сприяє активізації роботи студентів та формує вміння здобувати і 

систематизувати інформацію. 

Отже, формування екологічної свідомості є складним і ще недостатньо 

дослідженим процесом. Екологічна свідомість поєднує в собі сукупність знань про 

навколишній світ, природоохоронні уміння, психічні дії, які забезпечують 

узагальнене й цілеспрямоване відображення зовнішнього світу, прогнозування їхніх 

наслідків, контроль та управління поведінкою особистості. 

На сучасному етапі слід спрямовувати зусилля викладачів у напрямку пошуку 

методів і мотивацій для серйозної перебудови суспільної та індивідуальної свідомості 

з духовними пріоритетами. Від рівня екологічної свідомості людства, в першу чергу 

молоді, залежить вирішення проблеми глобальної екологічної кризи, збереження 

природних умов існування цивілізації. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЙДОС-КОНСПЕКТУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
                                                       

Скажи мені  –  і я забуду; 

                                                                Покажи мені  –  і я запам’ятаю; 

                                                                Дай зробити  –  і я зрозумію. 

                                          (Китайська притча) 
 

Сучасні реалії життя, інтенсивний потік інформації і нові способи її передачі, 

диктують нам нові умови організації навчального процесу. Тому, в рамках нової 

інформаційної доби, сучасний викладач мусить орієнтуватися в тих умовах, у яких 

будуть вчитися, розвиватися, зростати як професіонали, як активні члени соціуму 

наші студенти.  

Нова доба ставить перед освітою нові вимоги підготовки молодих спеціалістів, 

які уміють мислити критично, нешаблонно, володіють широким інтелектуальним 

потенціалом, здатні не тільки професійно виконувати свої фахові обов’язки, але й 

«самостійно застосовувати теоретичні знання в нестандартних, постійно змінюваних 

життєвих ситуаціях» [4 с. 8]. 

Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки, 

пріоритетом для держави є «виховання людини інноваційного типу мислення та 

культури, проектування акмелогічного освітнього простору з урахуванням 

інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави» [4 

с. 2]. 

Цілком природно, що за таких умов, у роботі викладача будуть присутні не 

тільки традиційні, а й інноваційні технології та методики.  

Однією з таких методик є ейдетика – унікальний напрямок вчення в психології, 

спрямований на вивчення ейдетизму (феноменологічної форми пам’яті, яка дозволяє 

утримати, зберегти в пам’яті й відтворити яскравий наочний образ через деякий час.) 

[2 с. 61]. Людина, що володіє ейдетизмом, який ще називають фотографічною 

пам’яттю, здатна уявляти відсутній об’єкт, ніби бачити його із закритими очима. 

Традиції ейдетики сягають своїм корінням епохи античності. У перекладі з 

грецької «eidos» означає «образ». Словом «ейдос» давні греки позначали зовнішній 

вигляд чогось, картину, ідею. 

Уперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Еріхом 

Йєншем, а поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного 

психолога Олександра Романовича Лурії, який поділив методики запам’ятовування 

на два основних напрямки: 

mailto:narozhniak.nm@gmail.com
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1) мнемотехніка (методи, у основі яких лежить вербально-логічне мислення); 

2) ейдетика (методи, засновані на конкретно-уявному мисленні) [3 с. 90]. 

Для ейдетики практично не існує нездібних учнів. Науково доведено, що 40% 

людей планети є активними ейдетиками, а 60% – латентними. Ейдетична пам’ять 

триваліша. Нам легко переказати фільм, цікаву книжку, тому що легше уявляти 

образами, картинками, ніж словами. 

Проблема розвитку творчого мислення учнів та студентів була опрацьована 

такими сучасними дослідниками як: О. Акімова, О. Гузалова, М. Коновальчук, Р. 

Кравець та ін. 

Методи ейдетики, а також особливості їх застосування в освітньому процесі 

досліджували такі вчені: А. Василько, М. Гайдаєнко, Ю. Данилевич, О. Кузнецова, А. 

Нікітіна та ін. 

         Найвідомішими методами ейдетики є: метод Аткінсона (запам’ятовування 

іншомовних слів), ланцюжковий, метод піктограм, невербальних асоціацій, 

укрупненого структурування навчального матеріалу, ейдос-конспект тощо. 

Ейдос-конспект —це роздуми, породжені образністю тексту, які 

супроводжуються створенням власних образів на основі цитат твору [1 с. 24]. 

Ейдос-конспект поєднує в собі опорний конспект (теоретичні знання) та 

ілюстрації до твору, задіюючи одночасно логічне та образне мислення. Таким чином, 

два компоненти, що входять до словосполучення «ейдос-конспект», є визначальними 

для цього різновиду схематичної наочності. 

Складання ейдос-конспекту спонукає учня/студента до залучення, в процесі 

своєї роботи, двох півкуль головного мозку. Ліва півкуля аналізує текст, поступово 

опрацьовує інформацію, а права – відповідає за фантазію та створення зорового 

образу. 

Структура ейдос-конспекту наступна: формулювання назви конспекту як 

головної думки, сприйнятої та сформульованої читачем; образний малюнок 

(можливо, графік, зображення), що складається з фігур, кольорів, картин, які 

виявляються асоціативно у свідомості читача в процесі інтерпретації; чітке 

обґрунтування кожного зображеного елементу висловлюванням з тексту; 

формулювання висновку, повязаного з назвою (роздум на основі даного)[1 с. 2]. 

Необхідними етапами занять зі складання ейдос-конспектів є презентація 

ейдос-конспекту, а також його захист, обґрунтування доцільності вибору саме цього 

зображення чи фігури, обраного кольору з текстом художнього твору, власними 

виявленими асоціаціями. Можливе залучення музичних творів з обґрунтуванням їх 

вибору.  

Приклад. Прочитайте вірш та запишіть свій перший емоційний стан після 

прочитаного. Можете зафіксувати його у вигляді будь-якого зображення (малюнок, 

графік, геометрична фігура, пляма одного або декількох кольорів та под.). Якщо ви 

зафіксували отримані емоції у вигляді зображення, спробуйте відповісти на питання: 

чому ваше зображення такої форми, що це символізує? Чому ви обрали такі кольори, 

що це для вас означає? 
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Види ейдос-конспектів  (за А.-М. Богосвятською) 

 
За формою створення За формою представлення За змістом 

асоціативні 

(в основі – власні образи) 

цифрові  

(за допомогою ПК) 

ті, що відображають 

особливості художнього світу 

письменника (іншої видатної 

особи) 

Колірні 

(в основі – кольори та їх 

відтінки) 

аплікаційні 

(наклеювання готових 

асоціативних зображень) 

ті, що розкривають тематику, 

проблематику, ідейний зміст, 

композицію твору 

Графічні 

(наближені до опорних схем-

конспектів, але в основі схеми 

лежать образи ) 

малюнкові 

(представлення власних 

малюнків-асоціацій) 

ті, що допомагають аналізувати 

якусь подію,образ, персонаж  

Художні 

(в основі – малюнок, 

фотографія або колаж) 

 ті, що передають роль 

словесного образу або 

художньої деталі у творі 

комбіновані 

(поєднують малюнок і колір, 

схему і образи, авторські та 

читацькі образи) 

 ті, що проводять паралелі 

 

Створення ейдос-конспекту поглиблює процес навчання. На основі обраного 

студентом образного зображення він розкриває свою позицію, розвиває навички 

аргументації, вчиться узагальнювати й робити висновки.  

У процесі створення ейдос-конспектів буде забезпечуватись не одна загальна 

освітня траєкторія, що розрізняється обсягом засвоєння стандартів, але й 

індивідуальні траєкторії, що приводять до створення особистісних освітніх 

продуктів, які відрізняються як обсягом, так і змістом [3 с. 95]. 

 Навіть опрацювавши однаковий об’єм інформації студенти складуть різні за 

формою і змістом ейдос-конспекти, оскільки засвоєні ними види діяльності й рівень 

їхнього розвитку будуть відрізнятися. Крім того, метод ейдос-конспекту може бути 

використаний не тільки на заняттях із літератури, а й під час вивчення інших 

гуманітарних дисциплін, що говорить про його універсальність. 
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ЖІНКИ – УЧАСНИЦІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, ЯК ПРИКЛАД 

НЕЗЛАМНОСТІ ТА СМІЛИВОСТІ   

 

Друга світова війна – це один з найбільших збройних конфліктом на планеті і 

одночасно є найтяжчою трагедією в історії людства. У ній уперше і востаннє було 

застосовано ядерну та зброю масового ураження, здійснено найтяжчі військові 

злочини. Окрім бойових дій, фатальними були репресії проти військовополонених і 

цивільного населення, голод, епідемії, масові розстріли.  

Основна трагедія українського народу в роки Другої світової полягала в тому, 

що народ, розділений між двома державами, був втягнутий у чужі геополітичні 

протистояння. Українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за 

чужі інтереси [1]. 

Україна зазнала надзвичайних втрат внаслідок війни. Сукупні демографічні 

втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939-1945 

років наразі оцінюються у понад 8 мільйонів осіб. За підрахунками вчених, 

Центральна, Південна та Східна Україна втратила 30% населення, Галичина — 22%, 

Волинь і Полісся  — 12% [3]. Хоча більшість істориків говорять, що офіційне число 

втрат потрібно множити в 1.5 рази, щоб побачити більш правдиву цифру. Окрім цього 

ми забуваємо про проблеми, які супроводжували післявоєнне населення: сироти, 

вдови, безпритульні, маса виселених і вбитих тоталітарним режимом. 

Бачимо, що під час цієї масштабної війни багато людей, захищаючи 

Батьківщину від нападників віддали своє життя. Слово «захисник» для нас є дуже 

відоме. Кожен знає його і в більшості випадків ідентифікує, що це герой – чоловік. 

Чомусь люди дуже часто забувають, що захисниками можуть бути і жінки. З одного 

боку ніжні і тендітні, легкоранимі і беззахисні – в потрібний момент можуть «взяти 

зброю в руки» і дати відсіч кривдникові. Чомусь за архаїчним уявленням, жінка – 

берегиня роду, яка повинна завжди залишатись вдома, опікуватись дітьми, батьками. 

Так і є, жінка заради того щоб захистити власну сім’ю готова на все. Вона готова бути 

геройкою: безстрашною, войовничою, мудрою, сміливою. В історії України ми 

можемо знайти багато таких прикладів. В сьогоднішній статті ми розглянемо 

біографії українок, які зіграли ключові ролі у ході Другої світової війни.  

Однією із жінок-героїнь є Марія Нестеренко. Вона за родинною традицією мала 

бути майстринею художнього розпису, а стала військовою льотчицею, майором, 

заступницею командира авіаполку спеціального призначення. Під її командуванням 

жіночий екіпаж здійснив безпрецедентний переліт бомбардувальника «Україна» за 
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маршрутом Хабаровськ-Львів. Хоч і не досяг пункту призначення. Під час перельоту, 

який тривав понад 22 години, подолано 7000 кілометрів. Досвід та професіоналізм не 

завадили НКВДистам розстріляти її у роки Другої світової [4]. У цій жінці ми можемо 

побачити безмежну рішучість та відвагу. Вона знала, що повинна летіти і жодні 

перешкоди та труднощі не завадили їй у цій справі. Багатьом українцям потрібно 

брати приклад з неї, щоб навчитися вистояти у боротьбі і при різних небезпеках 

сміливо допомагати Батьківщині. 

Євгенія Клемм під час оборони Севастополя потрапила в полон. Перебувала у 

Славутському, Рівненському таборах військовополонених. ЇЇ разом з іншими жінками 

мали перевести в Зоест. А після вони мали стати остарбайтерками і працювати на 

користь Третього Рейху. Євгенія Клемм була ініціаторкою й організаторкою 

протесту. Не побоялася тортур, підготувала листа німецькою мовою, в якому йшлося 

про порушення німцями Женевської конвенції щодо військовополонених. За цей 

протест усіх жінок направили до концтабору Равенсбрюк. Після війни Євгенія Клемм 

повернулася в рідну Одесу, у 1952 (чи 1953) році повісилася, не витримавши 

переслідувань радянського режиму [4]. Жінка, яка героїчно пройшла цілу війну, не 

здалась перед режимом, але не змогла справитись з власним емоційним станом.   
Євдокія Лисенко українська селянка з Черкащини все життя важко працювала. 

До війни поховала свого чоловіка Макара Несторовича. Відтоді самій доводилося і в 

полі трудитися, і вишивати, і співати, і турбуватися про велику родину, адже мала 

п’ять дочок та десять синів. Усім від батька-матері у спадок дісталося добре серце та 

золоті руки. 

Коли на рідну землю прийшла війна, десятеро братів Макаровичів – Феодосій, 

Петро, Іван, Василь, Михайло, Степан, Микола, Павло, Андрій та Олександр – стали 

до лав її захисників (п’ятеро з них були призвані польовими військкоматами після 

визволення села від гітлерівців). Воювали у різних частинах, на різних фронтах. 

Бойові шляхи братів пролягли через Україну, Румунію, Болгарію, Угорщину й 

Чехословаччину. Наймолодший Олександр, якому в 1944 р. виповнилося лише 

вісімнадцять років, штурмував Берлін. Розписавшись на стінах райхстагу за всіх 

братів, він поставив символічну крапку в полум’яному літописі свого роду. 

Оберегом для воїнів служила зігріта любов’ю матері грудочка рідної землі, яку 

Євдокія Лисенко дала кожному синові, благословляючи на захист рідних просторів. І 

хоча п’ятеро братів Лисенків, отримавши важкі поранення, стали інвалідами, всі 

десятеро повернулися до батьківської хати. Кожного із синів мати змогла міцно 

притиснути до своїх грудей. У 1946 р. Євдокія Лисенко удостоєна звання «Мати-

героїня» [2]. Ця жінка виховала достойних синів, яких не пошкодувала для захисту 

своєї країни. Кожному із них дозволила піти на фронт і визволяти Україну. Героїня 

варта нашої уваги і пошани, адже була дійсно сильною і витривалою у той важкий 

період.  

Марія Байда - герой Радянського Союзу. Радянська медсестра. Винесла з поля 

бою десятки бійців. Звільнила з полону 9 вояків, знищивши при цьому 15 ворогів [5]. 

Вона своїми героїчними вчинками показала свою мужність і доказала, що жінка-

героїня також відіграла дуже важливу роль у Другій світовій війні.  
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Насправді жінка це є мир, спокій, затишок. Для неї притаманно бути люблячою, 

коханою та турботливою. Вона матір, сестра чи дружина в сімейному вогнищі, а тут 

вона цим всім стає для своєї України, за яку не боїться віддати своє власне життя. 

Таким тихим, лагідним серцем наскільки полюбила Батьківщину, що йшла заради неї 

проти ворогів. Тому бачимо, що жінка робить героїчні вчинки і стає захисником своєї 

країни, може захищати свою землю не гірше чоловіків. 

Більшість людей і досі вважають жінок слабкими. Але, що ми бачимо під час 

Другої світової війни? Їхню відвагу, силу та впевненість у перемозі. Вони дійсно 

відважно йшли на допомогу своїй рідній землі і мужньо боролися до кінця.  

Отож, на прикладі героїнь Другої світової війни можна побачити, якими 

сильними та міцними є жінки. Це є доказом того, що вони можуть бути люблячими 

та щирими у колі сім’ї, а на полі бою показати свою міць та силу. В статті ми 

розглянули всього кілька жіночих доль вартих уваги. Але таких, в контексті вивчення 

Другої світової війни, є мільйони.  
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ 

МІГРАНТІВ 

 

 Значущість проблеми вимушеної міграції на сьогодні зростає у зв’язку з 

політичною і економічною ситуацією, що склалася в Україні та світі. З самого початку 

міграція передбачала механічні переміщення людей через кордони тих чи 

інших територій зі зміною місця проживання назавжди, на більш-менш тривалий час 

або з регулярним поверненням до нього. Ці процеси бувають  економічні, політичні 

та соціальні.  Останнім часом міграція українців пов’язана з пошуком людьми кращих 

умов життя, виїзд з метою працевлаштування та наукової діяльності, проблемою 

збройного конфлікту  на сході України. Цей процес проходить, як переселення 

населення України до міст-магаполісів всередині країни, так і за кордон [2]. 

 Термін «міграція» має латинське коріння (migratio) і означає переміщення, 

переселення. Міграція населення - це не просто механічне переміщення людей в 

просторі, а складний, багатогранний соціальний процес. Її наслідки носять як 

позитивний, так і негативний характер, стаючи, таким чином, джерелом конфліктів. 

Міграція пов’язана з цілями соціальної та економічної інтеграції людини, з його 

професійними амбіціями. Але міграція може також розглядатися як стратегія 

економічного розвитку, виживання сім’ї або іншої соціальної групи. Відповідно, 

міграція є результатом індивідуальних чи колективних рішень з метою знаходження 

кращих умов життя в широкому сенсі: житла, економічних можливостей, соціальної 

інтеграції або безпеки. 

 Поняття адаптації розглядається в широкому і вузькому сенсі цього слова. У 

широкому, філософському, аспекті під адаптацією розуміють «... будь-які взаємодії 

індивіда і середовища, за яких відбувається узгодження їх структур, функцій і 

поведінки». Адаптація у вузькому, соціально-психологічному значенні розглядається 

як взаємини особистості з малою групою, найчастіше - виробничою або 

студентською. Тобто, з точки зору соціальної психології, процес адаптації 

розуміється як процес входження особистості в малу групу, засвоєння нею норм, що 

склалися, відносин, займання певного місця в структурі відносин між її членами[1]. 

 Особливості соціально-психологічного вивчення адаптації полягають в тому, 

що, по-перше, відносини індивіда і суспільства розглядаються як опосередковані 

малими групами, членом яких є індивід, по-друге, мала група сама стає однією зі 

сторін, що беруть участь в адаптаційний взаємодії, утворюючи нове соціальне 

середовище - сферу найближчого оточення, до якого пристосовується людина. 

Доросла людина є сформованою особистістю з усталеною картиною світу, тому вона 

може зберегти себе, бути гнучкою і змінюватися під впливом різних чинників - все це 

дозволить дорослому мігрантові достатньо швидко пристосуватися до нового 
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середовища. Однак, не все так просто з дітьми мігрантів, які перебувають на стадії 

становлення особистості під впливом сім’ї та нової приймаючої спільноти. Іноді 

цінності сімейного виховання вступають у протиріччя з уже існуючими в місці 

перебування, якщо ця суперечність не буде виправлена негайно, то особистість 

дитини може деформуватися або сформуватися як асоціальна особистість. Тому 

необхідно підібрати найбільш прийнятний спосіб адаптації для профілактики 

можливих проблем і порушень. Спосіб адаптації залежить від індивідуальних 

особливостей, здібностей, виховання і можливостей людини. Неможливість 

адаптуватися, незнання норм поведінки призводить до того, що дитина не буде 

прийнята групою та не зможе самоствердитися як член дитячого колективу. Контакт 

дітей вимушених мігрантів з однокласниками може ускладнюватися через 

неможливість спілкування українською мовою, незнання правил поведінки, що 

породжує конфлікти, неприязне ставлення тощо. Діти-мігранти часто стикаються з 

цілим комплексом проблем: недостатня розвиненість навичок спілкування, прояви 

«мігрантофобії», труднощі засвоєння шкільної програми, занижена самооцінка тощо. 

Відмінності в способах невербальної комунікації, нормах стосунків, цінностях, 

стандартах і ритуалах поведінки, які обумовлені культурою, численні і часто стають 

причиною неприємних непорозумінь при взаємодії дітей різних національностей. Всі 

ці проблеми формують у дитини уявлення про навколишній соціум як про ворожий, 

що принижує і дискримінує її світ, а це, безсумнівно, стимулює виникнення групової 

ворожості. 

  І як спосіб вирішення цієї проблеми виступає соціальна адаптація - один з 

соціально-психологічних механізмів соціалізації особистості, який впливає на її 

становлення і соціальний розвиток. Соціальна адаптація - це взаємодія особистості і 

соціального середовища, яке веде до оптимального співвідношення цілей і цінностей 

особистості та групи. У ході соціальної адаптації реалізуються потреби, інтереси і 

прагнення особистості, розкривається і розвивається її індивідуальність, особистість 

входить у нове соціальне оточення, стає повноправним членом колективу.  Соціальна 

адаптація передбачає активну позицію особистості, усвідомлення свого соціального 

статусу і пов’язаної з ним рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних 

можливостей особистості в процесі вирішення нею загальногрупових завдань. 

  Аналіз думок дітей емігрантів дозволяє стверджувати, що сучасна еміграція, 

крім економічних, демографічних та інших проблем, породила два небезпечних 

явища, які вкладаються у поняття «соціальні сироти» та «національні сироти». 

Новітнє явище, що отримало назву «соціального сирітства», загрожує моральному 

здоров’ю нації, негативно впливає на психологічний стан підростаючого покоління 

українців, руйнує родини. Застосований термін «національні сироти» стосується 

дітей, які разом із батьками опинилися на чужині. Ці діти і їхні батьки передусім 

потребують уваги з боку держави щодо створення умов для збереження ними своєї 

ідентичності при адаптації у чуже середовище [4].  

 Результатом соціальної адаптації особистості є сформованість соціальних і 

професійних якостей спілкування, поведінки і діяльності, прийнятих у суспільстві, за 

допомогою яких особистість може реалізувати свої прагнення, потреби, інтереси і 

схильності, тобто проявити себе в колективі і суспільстві, самовизначитися. 



 

      36 

 

Соціальна адаптація передбачає активне прийняття і засвоєння особистісних норм, 

цінностей і традицій колективу, включення особистості в нього як повноправного 

члена. Перспективи подальших досліджень пов’язані з емпіричним вивченням 

процесу соціальної адаптації дітей вимушених мігрантів та розробкою тренінгової 

програми з оптимізації процесу їх соціальної адаптації.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

                                   

Професійно-технічна освіта завжди залишатиметься потужною системою і за 

своєю мережею, і за напрямками підготовки кваліфікованих робітників. У сучасний 

період вона продовжує бути постійним джерелом, надійною базою відтворення та 

формування трудового потенціалу країни. Завдання економічного розвитку України 

неможливо вирішувати без ефективної та усталеної системи підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. Призупинення та подальша руйнація 

виробництва, масове безробіття зумовлює масову дискваліфікацію фахівців різних 

галузей економіки України, вимагає глибинної перекваліфікації і перенавчання 

працівників різних професій. 

Існуюча в Україні мережа закладів професійно-технічної освіти покликана 

забезпечувати підготовку фахівців для різних галузей виробництва та сфери послуг 

за такими професіями, які у майбутньому допоможуть молодим людям знайти 

застосування своїм здібностям і покликанням, стати професійно мобільними, 

готовими адаптуватися до потреб суспільства, змінюватися і вдосконалюватися 

відповідно до змін у суспільстві та виробництві. 
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Характерним є той факт, що із року в рік зростає кількість студентів, які 

здобувають дві і більше професій та одночасно отримують загальну середню освіту, 

а це в свою чергу сприятиме кращій адаптації молоді на виробництві та підвищенні 

конкурентоспроможності на ринку праці. Специфічним для цієї освітньої ланки є 

контингент підлітків та молоді, що навчається. Життя показує, що матеріально 

забезпечена молодь, як правило, не пов'язує себе з робітничими професіями. Тому в 

системі професійно-технічної освіти таких студентів найменша частка. Студенти  

професійно-технічної освіти здебільшого діти та молодь з низькою когнітивною 

мотивацією, орієнтовані, як правило, на отримання професії за короткий термін, 

мають бажання зайняти будь-яке робоче місце та хоча б частково себе забезпечувати. 

Серед  студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації - діти з проблемних неблагонадійних 

сімей, де батьки мають низьку педагогічну культуру, часто кримінальне минуле, 

зловживають алкоголем, нерідко наркотиками, є діти-сироти, які після закінчення 9-

ти або 11-ти класів у школах-інтернатах через недостатній рівень освіченості або 

нестачу коштів для навчання у вищих навчальних закладах мають єдину змогу далі 

отримувати освіту та професію лише у закладах професійно-технічної освіти. 

Таким чином, контингент підлітків та молоді, що навчається в системі 

професійно-технічної освіти, частково характеризується соціальним сирітством та 

педагогічною занедбаністю і не дивно, по серед них досить високий показник 

асоціальних проявів. Враховуючи це, саме означена категорія підлітків та молоді нині 

потребує якомога більш акцентованої уваги з боку суспільства. 

З переходом до ринкових відносин стало необхідністю пристосувати 

виробництво до вимог ринку. Можна визначити діючі фактори розвитку сучасної 

економіки, що стали найважливішими передумовами необхідних змін у системі 

підготовки спеціалістів: прискорена інтеграція нашої економіки у світову економічну 

систему, яка передбачає, серед іншого, експорт та імпорт технологій і робочої сили, 

методів організації і управління виробництвом; формування національного ринку 

праці; загальне скорочення, зростання цін, поширення інфляційних процесів; 

розвиток недержавного сектору економіки і формування на цій основі нової 

парадигми праці і трудових відносин; зростання самостійності регіонів України у 

визначенні освітньої політики; значне розширення прав і відповідальності всіх 

суб'єктів економічних відносин, які стали базуватись на жорстких законах ринкової 

економіки; структурна перебудова галузей економіки; соціальна переорієнтація 

значної кількості молоді та людей, котрі стали безробітними; розвиток 

альтернативних форм отримання освіти і спеціальності; поява нових професій та 

вимог до рівнів кваліфікації. 

У цих складних економічних умовах та фінансових обмеженнях на освіту перед 

вищими навчальними закладами стали непрості завдання: зберегти ВНЗ від занепаду 

і розвалу; не допустити безробіття своїх випускників, зменшити кількість 

дипломованих безробітних за рахунок прискореної перекваліфікації; надати 

можливість громадянам  реалізувати право на вищу освіту при широкому виборі 

спеціальностей; зміцнити позиції ВНЗ, піднявши рівень підготовки фахівців 

відповідно до попиту і вимог ринку праці. Для розв'язання цих завдань збільшили 

обсяг гуманітарної підготовки випускників; привели у відповідність пропозицію до 
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попиту на фахівців традиційних для ВНЗ  спеціальностей, враховуючи потреби ринку 

праці, відкрили нові спеціальності та Інститути післядипломної підготовки для 

прискореної перекваліфікації спеціалістів, які стали безробітними або котрим таке 

загрожує. 

Великого значення набуває інтеграція ВНЗ I та  II рівнів акредитації в ВНЗ III  

та IV рівня. Прикладом такої інтеграції є організація та проведення міжнародної 

науково-технічної конференції молодих вчених і студентів "Проблеми прикладної 

механіки, енергозбереження та механізації в гірничо-металургійному комплексі " , 

яку традиційно і щорічно проводить кафедра технології машинобудування 

Криворізького  національного університету. ВНЗ I та  II рівнів акредитації , в тому 

числі і КТК НМетАУ активно приймають участь, виконують науково-пошукові 

роботи під керівництвом викладачів-спеціалістів , оприлюднюють свої результати , 

відстоюють своє вирішення проблеми. Така інтеграція дає можливість обмінюватися 

досвідом в вирішенні проблем одного напрямку студентами ВНЗ різних рівнів 

акредитації, набути практичного досвіду та поповнити інформаційну базу знань. 

Дослідження показують, що практично 90% різних невдач промислових 

підприємств пов'язано з некомпетентністю, недоосвідченістю, низьким освітнім 

рівнем або невідповідною підготовкою керівників. Звідси - неефективне управління 

підприємством і його підрозділами, прийняття помилкових управлінських рішень, 

неможливість пристосування до ринкових умов. Від попередніх часів нам дісталась 

погана спадщина: 85% керівників мають технічну вищу або середню освіту з 

недостатніми економічними, юридичними і психологічними знаннями. До 

недавнього часу в нас лише 11% керівників підприємств працювали за набутими у 

ВНЗ спеціальностями, що позначається на їхній діловій кваліфікації. 

Людина має певну вартість на ринку праці і ця вартість великою мірою 

залежить від якості її освіти і набутого досвіду практичної діяльності. Щоб отримати 

якісну освіту, потрібно вчити саме те, що буде потрібно в майбутньому, витрачати 

час ефективно. Для успішної виробничої та управлінської діяльності   необхідні  

систематизовані   й  організаційні  знання, творче мислення, бачення перспективи, 

інноваційна спрямованість.  

Система підготовки до виробничої діяльності в умовах ринку має враховувати 

такі фактори: реальний світ, куди потрапить випускник; оточуюче його суспільство, 

до якого він має заздалегідь пристосуватись; життєві зіткнення, до яких випускник 

повинен бути добре підготовлений, зміцнілий та озброєний, бо інакше він буде не в 

змозі встояти і захистити себе. 

Ринок праці висуває свої вимоги до якості знань і рівня підготовки фахівців до 

роботи в умовах ринкової економіки. ВНЗ доводиться враховувати ці вимоги в 

навчальному процесі. Найголовніші з них: адаптація молодих спеціалістів повинна 

відбуватися швидше в умовах ринкової економіки, інтенсивного розвитку 

виробництва, зростання якості товарів і послуг, конкурентної боротьби 

товаровиробників. Для підприємств важливо, щоб випускники ВНЗ були добре 

підготовлені з комп'ютерної техніки, знали іноземні мови, економіку, фінанси, 

розумілися в питаннях світових стандартів визначення якості продукції, юридичної 
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розробки договорів на експорт та імпорт товарів, діяльності з цінними паперами і 

нерухомістю, співробітництва з банками та пошуків інвесторів. 

Отже, в нових умовах основні вимоги до випускників ВНЗ  такі: високий 

професіоналізм, творче ставлення до праці, підприємливість, ініціатива. ВНЗ треба 

бути готовим до того, що зміст навчання, рівень підготовки визначатиме замовник - 

галузь, об'єднання, підприємство, установа, а також особа, котра за плату хоче набути 

необхідні знання. Щоб існував попит на випускників, ВНЗ має слідкувати за 

потребами ринку праці, вивчати його тенденції і зміни, враховувати вимоги ринку до 

дипломованих фахівців і, таким чином, готувати таких спеціалістів, на яких є попит 

на ринку праці і випускати стільки, скільки потребує ринок. 
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ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНО – ДІАЛОГІЧНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ  

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

У концепції розвитку  освіти на сучасному етапі підкреслюється, що стрижнем 

освіти ХХI  століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти 

і саморозвитку,  вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем. Тому 

визначальними на сучасному етапі розвитку стають такі риси особистості: активність, 

самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін у суспільстві.  

У своїй педагогічній діяльності викладачами коледжу на заняттях історії 

використовується проблемно-діалогічний метод. Методика проблемного навчання 

передбачає інтенсивну розумову роботу студентів шляхом  запровадження системи 

проблемних запитань, задач і завдань, озброєння їх прийомами пізнавальної та 

творчої діяльності. 

Застосування проблемно-діалогічного методу навчання сприяє підвищенню 

ефективності й результативності процесу навчання. Цей метод є одним із найбільш 
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дієвих засобів вирішення таких складних завдань, як розвиток самостійного, 

логічного мислення, пізнавальної активності та розвитку творчої особистості. 

Відомо, що численні факти добре запам’ятовують комп’ютери. Студенти 

повинні мати інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та 

концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію. Зростає роль 

уміння добувати і переробляти інформацію з різних джерел. На сучасному етапі 

розвитку суспільства  навчальний заклад має відігравати важливу роль, допомагаючи 

молоді стати поінформованими, активними, відповідальними громадянами, творцями 

демократичного суспільства. І одним із шляхів розв'язання цього завдання є 

впровадження проблемно-діалогічного методу на заняттях історії.       

Одним із пріоритетних напрямків нового педагогічного мислення й нового 

погляду на заняттях та весь навчальний процес є зміна в поглядах на  студентів як на 

суб’єкт виховання та на сам процес навчання. Особистість студента ставиться в 

центрі навчального процесу, що вимагає від викладача переосмислення мети й 

завдань занять, знову ж таки з позицій студентів. Звідси все частіше виникає потреба 

ставити студентів у позицію дослідників—першовідкривачів історичних подій, вчити 

їх спостерігати й аналізувати історичні процеси, вміти їх обґрунтовувати  і 

пробуджувати  цікавість й потяг до ще не розв’язаних проблем, з якими вони можуть 

зустрітися в майбутньому. 

Проблемно-діалогічне навчання являє собою  процес, в якому студенти через 

діалог втягуються в розв’язання проблемних ситуацій, індивідуально здобувають нові 

знання і тут же діляться ними, що виключає можливість закріплення хибних 

висновків. 

Метою діяльності викладача при використанні проблемно-діалогічного 

навчання є те, щоб ставити студентів перед необхідністю вирішувати нові, 

нестандартні задачі або поставлені перед ними проблеми, життєву важливість і 

значення яких вони усвідомлюють, наприклад: 

1 - Чи можуть трипільці бути предками українців? 

2 - Якою була роль варягів у процесі утворення Київської Русі? 

3 - В чому полягала роль Запорізької Січі в період «Руїни»? 

4 - Вибір Мазепи: Швеція чи Росія? 

5 - Хто такі бандерівці:патріоти чи колабораціоністи? 

6 - Перебудова:вдосконалення чи руйнування? 

Завдяки застосуванню проблемного методу навчання у студентів розвивається 

уміння орієнтуватися в нових умовах, комбінувати запас наявних знань і умінь для 

пошуку нових.  

Головне  завдання, яке  викладач ставить перед собою, полягає в тому, щоб не 

передавати готові знання, певну інформацію, а в тому, щоб навчити студентів 

учитися, сформувати позитивну мотивацію учіння, різнобічні пізнавальні інтереси, 

здатність до свідомого і самостійного засвоєння знань і умінь в умовах проблемної 

ситуації.        

На заняттях здійснюється перевірка знань за допомогою проблемних запитань 

і завдань. Опитування на заняттях історії стає не лише засобом перевірки знань, але й 

засобом здобуття й поглиблення їх, розвитку мислення.  
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Використання проблемного навчання дозволяє досягти більш глибокого 

розуміння матеріалу, його свідомого засвоєння, забезпечує наукову доказовість 

знань, привчає студентів мислити діалектично, сприяє розвитку особистих якостей. 

Результати використання даної методики значні. Проблемно-діалогічне 

навчання, як технологія розвивальної освіти, спрямована на активне формування 

знань, розумових здібностей та прийомів дослідницької діяльності, залучення до 

наукового пошуку, розвиток творчості студентів.  

Застосування проблемного навчання дозволяє досягти більш глибокого 

розуміння матеріалу, його свідомого засвоєння, забезпечує наукову доказовість 

знань, привчає студентів мислити діалектично, сприяє розвитку особистих якостей.  

Викладач формує в студентів вміння розв’язувати проблемні ситуації. Студенти не 

лише самостійно приходять до висновків, отримуючи нові знання, а й вчаться 

аналізувати, систематизувати, опрацьовувати новий матеріал на якісному  рівні. 

Використання проблемно-діалогічного методу  сприяє тому, що студенти не 

отримують готових знань, а в ході створення ситуацій кожен студент здобуває знання 

самостійно. 

З впровадженням проблемно-діалогічного методу у навчально – виховний 

процес  відбувається значне підвищення його ефективності і результативності. 

Дана методика сприяє тому, що студенти здатні самостійно розв’язувати 

життєві проблеми, діяти в нестандартних ситуаціях, самостійно мислити і приймати 

важливі рішення.  
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МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Постановка проблеми.  Проблемами управління люди почали займатися дуже 

давно. Ще до середини ХІХ сторіччя теорія управління не склалася як єдине ціле. У 

ній не було потреби. Керівні посади в державних структурах, як правило, обіймалися 

або на основі родинних зв’язків, або силовими методами. При прийнятті рішень 

керівники покладалися на волю правителя, власний досвід чи інтуїцію. Основними 

мотивами до праці були переважно прямий примус і покарання. 

З другої половини ХІХ сторіччя з розширенням ринкових відносин і подальшим 

поглибленням поділу праці управлінська діяльність відокремилася від 

неуправлінської. Процеси управління як особливий вид діяльності людей виникли як 

потреба забезпечити цілеспрямованість і погодженість роботи людей. В міру 

зростання спільної діяльності, її ускладнення, поглиблення спеціалізації і кооперації 

праці виникла потреба виділення управлінської роботи як специфічної трудової 

діяльності. З’явилася потреба в керівниках, здатних приймати грамотні, обґрунтовані 

рішення і керувати тисячами найманих кваліфікованих працівників. Потрібні були 

професіонали, компетентні менеджери, здатні організувати управління процесами  на 

науковій основі, які вміють діяти у рамках законів. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Людей завжди приваблювали і, 

мабуть, завжди будуть приваблювати такі особистості, як Олександр Македонський, 

Чингізхан, Наполеон Бонапарт, Петро Великий, Катерина Велика, Богдан 

Хмельницький, Авраам Лінкольн, Генрі Форд, Теодор Рузвельт, Володимир Ульянов 

Ленін, Йосип Сталін, Уїнстон Черчілль, Лі Якокка, Білл Гейтс. Популярність цим 

видатним історичним особистостям принесло те, що вони домоглися значних, 

епохальних цілей, які ставили перед собою. Але в ще більшому ступені приваблює в 

цих людях їхнє уміння підкорити своїй волі інших людей, змусити своїх однодумців 

і підлеглих наполегливо, свідомо, часто добровільно діяти заради досягнення 

поставленої мети. Оскільки від уміння управляти виробництвом, армією чи державою 

залежать долі багатьох людей і цілих держав, уміння управляти по праву визнається 

мистецтвом або талантом. 
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Управлінська діяльність – один із найважливіших факторів функціонування й 

розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно 

удосконалюється відповідно до об’єктивних вимог сьогодення, складності 

господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-

економічних та інших параметрів продукції. 

Метою статті є поглиблення методичних і прикладних аспектів оцінки методів 

управління та його ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «ефективність управління» не 

одержало поки чіткого визначення і тлумачення ні в науковій літературі, ні в практиці 

управління. Ефект - це підсумок, результат діяльності, тоді як ефективність 

характеризується відношенням ефекту до витрат ресурсів, що забезпечили одержання 

ефекту. Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих 

об'єктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, 

але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, 

способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за 

найменших витрат на управління відповідають вищому рівню ефективності. 

Принципи – це об’єктивно обґрунтовані правила або основні положення, якими 

користуються керівники для досягнення поставленої мети. 

 1. Розподіл праці – спеціалізація дозволяє індивідууму бути більше 

кваліфікованим і тому більш продуктивним. 

 2. Влада – право віддавати розпорядження, з допомогою яких повинна 

здійснюватись рівнозначна відповідальність за свої дії.  

3. Дисципліна, яка є бабічною, – як щодо керівника, так і співробітників, які 

повинні слідувати тільки тим розпорядженням, при яких управління забезпечує 

ефективне керівництво. 

 4. Єдність команд – на противагу концепції функціональної влади Тейлора 

теорія Файоля виходить з того, що кожний працівник повинен підкоряться лише 

одному керівнику, щоб не допускати конфлікту при розпорядженні. Цей принцип, 

який проголосив Файоль, знайшов багато прихильників серед керівників.  

5. Єдність направлення дій – люди, які зайняті в одних і тих же сферах 

діяльності, повинні володіти і однаковими цілями при виконанні єдиного плану.  

6. Підпорядкування особистих інтересів загальному добру – управління 

повинно виходити з того, що цілі організації завжди важливіші аніж особисті.  

7. Винагорода – заробітна плата являє собою ряд систем стимулювання; Файоль 

зазначив, що вдосконаленої системи стимулювання не існує.  

8. Централізація або децентралізація — вибір організаційної структури 

залежить від умов управління і кваліфікації персоналу. 

 9. Ієрархія – вона необхідна для забезпечення одного напрямку дій, але 

горизонтальні зв’язки є також фундаментальними, оскільки вище керівництво знає, 

що такі комунікації мають місце. 

10. Порядок – як матеріальний, так і соціальний порядок необхідні. Перший 

мінімізує втрати робочого часу і забезпечує раціональне використання ресурсів, 

другий досягається з допомогою організації справи і відбору персоналу.  
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11. Справедливість – в інтересах справи необхідно «об’єднання доброти і 

справедливості в ставленні до співробітників, коли тільки справедливість може бути 

досягнута».  

12. Стабільність перебування на посаді – в значній мірі залежить від часу і 

затрат, які витрачені на навчання менеджерів. 

 13. Ініціатива – давати можливість всьому персоналу демонструвати свою 

активність (ініціативу), яка є джерелом сили організації, навіть коли це може потягти 

за собою появу «жертв гоноровитості». 

Висновки: отже, менеджмент як наукова система організації діяльності  є 

однією з найважливіших умов ефективної і прибуткової діяльності підприємств. Він 

дістав загального визнання в усьому світі розкрити сутність ефективності управління 

та розглядати шляхи її формування. 
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БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В сучасних ринкових умовах ефективно побудована система управління 

персоналом має вирішальний вплив на якість людських ресурсів та сприяє 

майбутньому успіху будь-якого підприємства. Адже саме від кваліфікації та досвіду 

персоналу, соціально-психологічного клімату в колективі, винахідливості окремих 

співробітників залежить якість продукції або послуг, ефективність прийнятих 

управлінських рішень, а отже і кінцеві результати діяльності підприємства. У своїй 

професійній діяльності люди мають власні мотиви і здатні ставити перед собою цілі, 

відповідно до чого вони будують свою поведінку. Сукупність дій, що здійснюється 

керівником з метою забезпечення бажаної поведінки своїх співробітників називають 
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керівництвом. У кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської 

діяльності, які називають стилем керівництва, під чим розуміємо систему принципів, 

норм, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного здійснення 

управлінської діяльності.  

Основними стилями керівництва, згідно традиційних наукових підходів, є такі: 

авторитарний (передбачає ухвалення всіх рішень керівником, чітку окресленість 

«меж компетентності»), демократичний (ґрунтується на колегіальному прийнятті 

рішень керівниками) та ліберальний (невисока активність, небажання і нездатність 

керівника приймати будь-які рішення). Слід пам’ятати, що ефективний вплив 

керівника на групу та окремих працівників вимагає вироблення власного 

неповторного стилю діяльності та впливу. Ефективний лідер допомагає його членам 

набувати відповідальності і компетентності. Менеджер має завжди бути готовим 

змінити свою думку і, якщо необхідно, змінити стиль керівництва. Керівник, який 

вибрав певний стиль лідерства і чітко його дотримується може виявитися не здатним 

здійснювати ефективне керівництво в іншій ситуації і на іншій посаді. Керівник, який 

хоче працювати якомога ефективніше не може дозволити собі застосовувати якийсь 

один стиль впродовж всієї кар’єри. 

Під суб’єктом управління персоналом розуміють, по-перше, функціональний 

апарат, який управляє процесами підготовки, прийому, адаптації, переміщення 

працівників; по-друге, лінійний управлінський персонал, який здійснює керівництво 

підлеглими підрозділами і колективами; по-третє, різні працівники, профспілкові та 

інші суспільні організації, які виконують низку функцій з згуртування колективу, 

його виховання, розвитку творчої активності його членів, і, насамкінець, сюди 

повинні бути включенні неформальні лідери, які є у колективі. Суть управління 

персоналом виявляється в його меті, яка формується як підвищення ефективності 

підприємства в цілому системи та її підсистеми «управління персоналом» на основі 

оптимізації взаємодії її елементів, узгодженості і впорядкованості виробничої 

діяльності працівників. 

Основними напрямами безконфліктного управління персоналом повинні бути:  

- розробка ефективної мотиваційної системи, яка дозволить підвищити 

стабільність рівня оплати праці та трудову дисципліну, а також зменшити плинність 

кадрів;  

- заходи з покращення умов праці, що передбачають більш ефективне 

використання співробітниками робочого часу та більш якісне виконання 

співробітниками підприємства покладених на них функцій; розробка й впровадження 

відповідної організаційної культури на підприємстві, яка стане запорукою 

формування сприятливого морально-психологічного клімату та підвищить ступінь 

уваги керівників до рівня мотивації та настрою підлеглих.  

Таким чином, реалізація запропонованих заходів дозволить забезпечити більшу 

гнучкість авторитарного стилю керівництва директора підприємства без 

кардинальної його зміни. Адже перевагами авторитарного стилю є забезпечення 

чіткості управління та швидкої реакції на зміни умов зовнішнього середовища, що є 

життєво необхідним в сьогоднішніх складних економічних умовах здійснення 

господарської діяльності. Зазначені заходи в змозі подолати прояв недоліків 
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авторитарного стилю: пригнічення ініціативи і творчого потенціалу підлеглих, 

слабкої мотивації, відсутності дієвих стимулів праці. 
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ - УМОВА ОСОБИСТОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

УСПІХУ 

 

«Час – самий обмежений капітал, і якщо не зможеш їм розпоряджатися, не 

зможеш розпоряджатися нічим іншим» - сказав П. Друкер. Час - це такий же ресурс, 

як і люди, сировина, фінансові засоби. Його найважливішою особливістю є 

безповоротність - його не можна накопичити, передати, взяти в кредит, тому важливо 

навчитися використовувати його з максимальною вигодою. Не дарма ж кажуть: час - 

гроші. Це не просто слова. 

Два тисячоліття тому один давньоримський філософ, розмірковуючи над 

питанням «Як оцінити ефективність своїх прожитих років?», заклав основи відомого 

нам тайм-менеджменту. Це був Сенека зі своєю відомою ідеєю ділити прожитий час 

на поганий і хороший (нашою мовою — на витрачений в нікуди і ефективно 

використаний). Разом з цим, на його думку, варто було б вести облік годин, що 

минули, і мінімум раз на рік підбивати підсумки прожитого життєвого періоду. Думки 

філософа, здавалося б, хороші, але забулися майже на 19 століть. І тільки в 19 ст. 

епоха індустріалізації з новою силою відчула нестачу системи для контролю часу, 

який був витрачений на роботу. Головним чином, це питання торкнулося власників 

великих компаній і мануфактур, яким необхідно було відстежувати час і ефективність 

роботи співробітників. В цей же період з'явилася нова ідея — принцип «80/20», який 

висунув Вільфредо Парето. Коротка суть цього принципу: 20% ефективних дій 

приносять 80% результату, і навпаки, 80% малоефективних зусиль дають тільки 20% 

результату. 
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Дійсно, якщо, наприклад, працівник неправильно розпорядився своїм часом, 

умови контракту не були виконані в строк, фірмі доведеться сплатити штраф, щоб 

відшкодувати збитки, пов'язані з простоєм. Успіх кожного керівника залежить не 

тільки від матеріально-економічної величини, а й від того, як він розпоряджається 

самим цінним надбанням - часом. Керівник повинен свідомо і системно 

використовувати свій час, щоб досягти поставленої мети. Домогтися цього можна за 

допомогою управління часом – тайм-менеджменту. 

Тайм-менеджмент — це про раціональний розподіл годин в добі так, щоб і все 

встигнути, і спати повноцінні 7-8 годин, і бути ефективним, і залишатися здоровим. Це 

навичка, яку варто прокачувати постійно. 

Розуміння того, що таке тайм-менеджмент та якими є його принципи, дозволяє не 

лише досягати цілей з мінімальними зусиллями та у потрібні терміни. Але також 

тримати у балансі різні сфери життя, не жертвуючи ні відпочинком, ні спілкуванням з 

рідними, ні піклуванням про власне здоров’я. Тобто, тайм-менеджмент — це  ще й про 

той самий work-life balance [2]. 

Управління часом (від англ. timemanagement) – сукупність методик 
оптимальної організації для виконання поточних завдань, проектів та календарних 
подій. Спочатку управління приписувалося лише бізнесу або трудовій діяльності, але 

з часом термін розширився, включивши особисту діяльність. Система управління 

часом складає поєднання процесів, інструментів, техніки і методів. Звичайне 

управління часом є необхідністю в розвитку будь-якого проекту, оскільки визначає 

час завершення проекту і масштаб [1]. 

Самоменеджмент (або тайм-менеджмент) - техніка правильного використання 

часу. Самоменеджмент допомагає виконувати роботу з меншими витратами, краще 

організувати працю (отже, отримати кращі результати), зменшити завантаженість 

роботою і, як результат, зменшити поспіх і стреси. Відомий фахівець у галузі 

менеджменту Ален Маккензі стверджував: «Немає нічого легшого, ніж бути 

зайнятим. І немає нічого важчого, ніж бути результативним » [4]. 

Самоменеджмент - це послідовне і цілеспрямоване використання ефективних 

методів роботи в повсякденній практиці, з оптимальним використанням своїх 

ресурсів для досягнення своїх же цілей. Самоменеджмент дозволяє ефективно пройти 

всі етапи успішного шляху до мети, а саме: 

 -  вирішити, чого ви хочете досягти; 

 -  створити власне бачення успіху; 

 -  використовувати метод «великих стрибків»; 

 -  вірити, що успіх прийде; 

 -  зосередитися на цілях, що ведуть до успіху; 

 -  не падати духом при невдачах [4]. 

 Тайм-менеджмент – одна з найбільш вигідних інвестицій. Години, вкладені у 

вивчення цієї дивовижної науки, можуть заощадити роки. Тут будуть доречними 

поради Стівена Р. Кові, який зазначає: «До успіху приводить не тяжка праця, а вміння 

розставляти пріоритети. Для цього потрібно мати мету, місію, чітке відчуття 

орієнтирів» [3].  
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На думку Стівена Кові, тайм-менеджмент у вузькому сенсі – це організація 
особистого часу кожної людини. Він актуальний у тих випадках, коли у працівників 
існує якась свобода вибору, виявляється творча ініціатива. Коли людина вимушена 
самостійно приймати рішення, повинна організовувати процес роботи із клієнтами, 
споживачами, їй необхідно володіти технологіями організації особистого часу, 
підвищення ефективності [3]. 

 Звернемо увагу на основні вимоги до планування, що реалізуються за 

допомогою семи “R”, що забезпечать високу продуктивність праці. До них відносимо 

способи організації правильного мислення. Зокрема: resistance, що слід розуміти як 

реакцію, опір. Якщо у здійсненні функціональних обов’язків працівник 

зіштовхується з невдачею, то необхідно думками повернутись назад і проаналізувати 

причини;  reevaluate – повторний розгляд ситуації; reorganization, реорганізація, що 

забезпечує високу ефективність професійної діяльності; restructuring – 

реструктуризація, на виконання якої йде 20 % роботи для виконання найважливіших 

справ, які мають найбільшу цінність, і якомога менше часу для всіх 

інших; reengineering – безперервний пошук способів здійснювати комунікативний 

процес простіше і швидше; reinventing – переосмислення; regain control – контроль 

над здійсненням комунікативної взаємодії [3]. 
Таким чином, ефективне планування у процесі здійснення комунікативної 

взаємодії передбачає уникнення зайвих/додаткових планів; підготовку до реалізації 

поставлених завдань і організації часу; креативність; створення умов для 

перепочинку між завданнями; розподіл великих завдань на підзавдання; отримання 

максимального результату за мінімум часу; вміння зосереджуватись на пріоритетах 

тощо. Дієвість зазначених методів проявлятиметься лише в тому випадку, коли 

менеджер буде свідомо налаштований на роботу, буде мотивований та готовий 

рішуче вирішувати виникаючі проблеми. Оскільки професіоналізм менеджера 

безпосередньо впливає на організацію роботи всього підприємства, то невід’ємною 

та важливою частиною його професійної діяльності та розвитку є самоменеджмент як 

постійне покращення своїх навичок та ефективне використання часу. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Актуальність  статті. Сучасна економічна ситуація у світі, характеризується 

двома словами – «пандемія» і «економічна криза». Більшість українських 

підприємств вимушені здійснювати антикризове управління шляхом оптимізації 

витрат, скорочення штатів, зміни у стратегії та тактиці діяльності та інші заходи. 

Бізнеспроцеси супроводжуються такими незадовільними факторами як: 

невиконанням контрагентами договірних зобов'язань, збільшенням дебіторської 

заборгованості, вимушеним звільненням персоналу, збільшенням фактів шахрайства, 

тощо. Забезпечення успішного ведення підприємницької діяльності в умовах пандемії 

і кризи можливо за умови адаптування антикризового управління до карантинних та 

обмежувальних заходів з боку держави. Тому необхідно переглянути раніше оцінені 

ризики з максимальним використанням альтернативних процедур та сучасних 

технологій. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка практичних рекомендацій 

по управлінню підприємством в умовах кризи внаслідок пандемії. 

Виклад основного матеріалу. Пандемія коронавірусу 2020 року стала 

передумовою однієї з глобальних криз світової економіки за останнє століття, 

порівнянну з найбільш гострим періодом Великої депресії 1929-1933 рр. COVID-19 

спровокував структурний і системний колапс традиційної сучасної економічної 

парадигми. Прямий вплив якого може проявитися через знецінення необоротних 

активів, суттєву зміну їх ринкової вартості, знецінення дебіторської заборгованості, 

кредитних збитків тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що 

веде до мінімізації прибутків, необхідності перерахунку зобов’язань та ін. Слід 

зазначити, що форс-мажорна зупинка світової економіки від пандемії і карантину 

припала на складний період, який можна охарактеризувати наступними ознаками:     

1) фінансові ринки переповнені дешевою ліквідністю; 2) негативні процентні ставки 

багатьох банківських установ не дають бажаного ефекту стимулювання економічного 

зростання; 3) спостерігається слабке світове економічне зростання, на межі стагнації;              

4) почалося системне уповільнення китайського «економічного двигуна», до якого 

були прив'язані тисячі схем торгівлі і перерозподілу фінансових потоків. 

Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення усієї світової економіки на 3% в 

2020 році і страшніші наслідки, ніж ми спостерігали у період світової фінансової 

кризи 2007-2009 років. Очікується, що розвинені економіки зазнають ще більших 

втрат на рівні 6,1%, що системно порушить світові грошові потоки, зупинить 

активність фінансових ринків і порушить усі грошовотрансмісійні механізми в 
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арсеналі регуляторів, центральних банків і великих комерційних фінансових 

установ[9]. Бізнес по всьому світу вимушений пристосовуватися швидше за усі інші 

сфери, адже без працюючого підприємницького сектору перемогти пандемію в 

принципі неможливо. Підприємства намагаються проводити мінімізацію виробничих 

витрат і перебудовувати діючі до кризи бізнеспроцеси. При цьому багато хто з них 

шукає і знаходить можливість не лише продовжити роботу в кризових умовах, але ще 

і допомагати суспільству і державі впоратися з новими несподіваними викликами. 

Антикризове управління в умовах пандемії ₋ це управління підприємством, 

спрямоване на подолання або відвертання кризового стану, що проявляється в 

неплатоспроможності, банкрутстві, збитковості в умовах адаптації до карантину. 

Воно має на увазі також прогнозування кризових ситуацій і розробку стратегій їх 

стримування і випередження, а в умовах самої кризи ₋ нейтралізацію або мінімізацію 

його наслідків.  

Структурна будова системи антикризового управління обумовлена його 

функціональним призначенням. Вона представлена перш за все, рішенням щодо його 

організаційної форми. Вітчизняні науковці аналізують декілька можливих варіантів 

організації системи антикризового управління на підприємстві: - створення 

спеціалізованого функціонального підрозділу, що займається безпосередньо 

антикризовим управлінням (відповідна практика практично не зустрічається на 

вітчизняних підприємствах); - створення штабного підрозділу під керівництвом 

директора у разі виникнення кризової ситуації для її ліквідації (доволі часто такі 

підрозділи функціонують неформально на рівні персональних та колективних 

завдань); - розподіл функцій антикризового управління між співробітниками 

функціональних підрозділів з координацією на рівні заступника директора; - 

звернення до послуг фахівців консалтингових фірм, що спеціалізуються на 

антикризовому управлінні.  

До основних цілей антикризового управління відносяться: - визначення 

ризиків, розробка системи їх ідентифікації та моніторингу; - формування потенціалу 

стабільності та стійкості до дестабілізуючих впливів; - розробка та реалізація 

політики запобігання ризикам та подолання невідповідностей; - розробка та 

реалізація антикризової програми. Етапи антикризового управління: - визначення 

стратегічних завдань антикризового управління; - розробка та запровадження 

моніторингу загроз та кризових станів; - розробка та реалізація програми розвитку 

потенціалу стабільності.  

Основними принципами антикризового управління необхідно вважати: 

принцип системності, принцип постійності, принцип оптимальності управлінських 

рішень, принцип обґрунтованості та плановості.  

До переліку основних методів антикризового управління необхідно віднести: 

оптимізацію організаційної структури; моніторинг ідентифікаторів ризику; 

формування потенціалу стабільності; конкурентну розвідку; посилення ринкових 

переваг та оптимізацію ринкового позиціонування.  

Механізм здійснення антикризового управління передбачає послідовне 

використання організаційних, діагностичних та економічних методів спрямованих на 

вирішення завдань забезпечення стабільності господарювання. 
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 Основною метою антикризового управління є забезпечення успішних 

результатів – запланованих чи випадкових – за допомогою ефективної організації, що 

досягається шляхом використання оточення на основі добре поставленого управління 

людьми і комунікаціями.  

Антикризове управління в умовах пандемії повинно передбачати оцінку 

доцільного терміну тривалості режиму карантину з урахуванням усіх виявлених 

ризиків та забезпечення відповідної адаптації антикризових заходів, зокрема: 

 1) створення багаторівневої системи ризик-менеджменту та удосконалення 

стратегічного планування і аналізу, як важливих елементів кризового управління і 

прийняття рішень на підприємстві; 2) забезпечення видалених робочих місць для 

швидкої адаптації на належному рівні, а саме переведення більшості співробітників в 

режим дистанційної роботи із забезпеченням необхідного оснащення; 3) забезпечення 

необхідної підтримкою, яку можна забезпечити завдяки децентралізованим 

цифровим робочим просторам. Цей підхід активізує колективний інтелектуальний 

потенціал підприємства й забезпечує працівників засобами ефективного надання 

взаємної підтримки в умовах самоорганізації; 4) оперативна підтримка клієнтів і 

партнерів; 5) збільшення гнучкості організації, додаткові вимоги щодо кібербезпеки. 

Отже, антикризове управління є функцією менеджменту, яка забезпечує: 

уникнення кризових ситуацій; зменшення або ліквідацію наслідків кризи на 

підприємстві; забезпечення належного рівня платоспроможності. Від ефективності 

проведення антикризових заходів на підприємствах буде залежати їх майбутнє 

існування чи згортання діяльності. 

Висновки. Ситуація з поширенням коронавірусу виявила низьку готовність до 

реагування на загрозу масштабної пандемії, засвідчила недосконалість національних 

систем кризового менеджменту, а також наявність суттєвих вразливостей у різних 

сферах (передусім охорони здоров’я та біобезпеки, економіки тощо).  

Антикризове управління підприємств повинно вирішити цілу низку 

проблемних питань, серед яких:  

− неможливість раннього виявлення, оцінювання і попередження загрози;  

− відсутність достатніх спроможностей, резервів, альтернативних стратегій на 

випадок кризової ситуації; 

 − відсутність або неактуальність планів комплексного реагування, єдиних 

стандартів та узгоджених протоколів дій;  

− неготовність більшості підприємств і населення працювати в умовах 

карантинних обмежень, у т. ч. дистанційно;  

− повільне реагування з боку уповноважених державних і місцевих органів 

антикризового управління, низька ефективність координації заходів на різних рівнях, 

у т. ч. через недоліки законодавства та/або його невиконання.  

Це обумовлює актуальність удосконалення антикризового управління, 

враховуючи, що основною метою при цьому є формування здатності протистояти 

загрозам різного походження, швидко адаптуватися до змін безпечного середовища і 

підтримувати стале функціонування, а також швидко відновлюватися після кризи до 

бажаної рівноваги (на попередньому або новому рівні). 
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МЕНЕДЖЕР ЯК ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИЙ КЕРІВНИК 

 

Професія менеджера, як особлива сфера теоретичних знань та практичних 

навиків, сформувалась лише в XX столітті. Сьогодні до цього фаху проявляється чи 

не найбільший інтерес. Діапазон уявлень про менеджера дуже широкий від одного 

категоричного твердження, що менеджером треба лише народитись, до іншого, що це 

така ж наука, як фізика, в якій все можна планово вивчити. 

Отже, менеджер - це висококваліфікований спеціаліст, який володіє 

конкретною сумою знань і навичок в галузі сучасного менеджменту та комп'ютерних 

технологій і наділений достатньо широкими повноваженнями для здійснення 

самостійної управлінської діяльності [3]. 
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Це одна з найбільш популярних професій на сьогоднішній день.  Менеджер - це 

професіонал найвищої кваліфікації в сфері управління економікою, що відмінно 

розбирається в правових і господарських справах, здатний знаходити стратегічно 

точні управлінські рішення в найскладніших обставинах. Але головне - менеджер 

повинен уміти так керувати людьми, щоб вони захотіли і змогли повністю розкрити 

свій можливий потенціал. 

Управління починається з малого - уміння усвідомити свою мету, розуміти і 

адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно 

і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси та ін. Людей, які 

здійснюють функції управління у ринковій системі відношень, називають 

менеджерами. 

Не володіючи власністю, маючи знання в широкому діапазоні галузі, 

включаючи економіку, бізнес, соціальну психологію, менеджери володіють реальною 

владою з управління виробництвом. Вони здійснюють управління господарством 

ринкового типу. 

На початку становлення індустріального суспільства менеджери здійснювали 

управління об'єктами власності в інтересах їх власників. З розвитком виробництва і 

професіоналізації кадрів управлінська діяльність стає самостійною функцією. Вона 

набуває атрибутів первинності і відносно до власника. Свого апогею розвиток 

менеджменту та підняття ролі менеджера досягло в умовах ринкової економіки, де 

менеджер набув самостійності і незалежності від власника капіталу. 

Управлінська діяльність менеджера може розглядатися як самостійна 

діяльність, яка включає в себе цілеспрямований вплив на людей, щоб вони працювали 

для досягнення цілей організації. Вона включає чотири основні взаємопов'язані 

функції: планування, організація, мотивація і контроль. Ці функції об'єднуються 

такими процесами, як комунікація  і прийняття рішення. 

Планування опирається на мету організації і на те, що треба робити, щоб ця 

мета була досягнута. 

Менеджер повинен вирішити три основні питання: 

 де ми знаходимося сьогодні (оцінка реальних можливостей з урахуванням 

зовнішніх і внутрішніх чинників); 

 куди ми хочемо рухатися; 

 як ми збираємося це робити [1]. 

Організаторська функція менеджера полягає у створенні певної організаційної 

структури. Роботу в організаторських структурах виконують люди. Тому другим 

важливим аспектом організаторської функції є визначення того, хто має виконувати 

конкретну роботу. Очевидно, що гарно зіставлені плани і найдосконаліша 

організаційна структура не матимуть ніякого сенсу, якщо люди не захочуть 

виконувати необхідну роботу. 

Мотиваційна функція менеджера і полягає в тому, щоб люди виконували 

необхідну роботу відповідно з делегованими їм правами і обов'язками згідно з 

планом. Створення позитивної мотивації - найважливіше завдання сучасного 

менеджера. 
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Тісно пов'язана з плануванням функція контролю. Менеджер повинен 

встановити: 

 стандарт - точне визначення цілей, які повинні бути досягнуті і в конкретний 

строк; 

 виміряти те, що досягнуто і порівняти з тим, що очікувалося; 

 дії, які здійснюються для корекції наявних відхилень. 

Всі перелічені функції менеджера потребують обміну інформацією і прийняття 

рішень. Обмін інформацією в організації проходить по каналах формальних і 

неформальних структур. Значною частиною інформації люди обмінюються у 

спілкуванні, яке є комунікативним процесом. 

Прийняття рішень менеджером - це в основному інтелектуальна праця. За 

одиницю часу він іноді створює значно більшу вартість, ніж фізична праця. 

Прийняття рішення менеджером - це вибір того, як і що планувати, 

організовувати, мотивувати і контролювати. Саме це складає основний зміст 

діяльності менеджера. 

Головна мета роботи менеджера полягає у забезпеченні виконання роботи 

конкретними людьми, перетворення ресурсів у вигляді матеріалів, технологій, 

інформації у бажаний прибуток, що отримає фірма [2]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ – ЯК СПІВПРАЦЯ ЛЮДЕЙ В 

ПОСЛІДОВНОМУ РУСІ ДО СПІЛЬНОЇ МЕТИ 

 

Ефективність менеджменту - це співпраця людей в послідовному русі до 

спільної мети, цінність якої перевищує витрати ресурсів, енергії або зусиль. Цілі 

раніше були визначені як стан справ, якого організація бажала б досягти в 

майбутньому.  

Ефективне означає ефективне, результативне, продуктивне і походить від слова 

"ефект" (effec-tus - лат.), тобто дія. Ефектом володіє будь-яка взаємодія, що має 
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якийсь результат, і в цьому сенсі ефект можна розглядати як абсолютна властивість 

будь-якої взаємодії або процесу, що характеризує їх результат. 

Ефективність характерна не для всякого взаємодії, а лише цілеспрямованій, 

тому дана категорія носить управлінський характер і відображає перш за все ступінь 

досягнення поставлених цілей. На відміну від ефекту, ефективність - це завжди певне 

співвідношення (результату з цілей або результату з витратами на його отримання), 

тобто величина відносна. Ефективність менеджменту у зарубіжній літературі 

прийнято виражати двома ключовими термінами: "effectiveness" і 

"efficiency". "Effectiveness" (ефективність) позначає ступінь досягнення цілей 

організації, стратегічних або оперативних; успішність діяльності, взаємовідносини з 

зовнішнім середовищем та ін.  

Під "efticiency" розуміють економічність, яка є внутрішнім параметром 

функціонування організації. Наприклад, співвідношення між обсягом випуску 

продукції і ресурсами, необхідними для цього випуску. Чим менше споживання 

ресурсів для випуску одиниці продукції, тим економічніше організація. 

Загальні принципи управління характеризуються тим, що мають універсальний 

характер, впливають на всі сфери управління і на всі галузі народного господарства. 

До загальних принципів управління можна віднести цілеспрямованість, 

спланованість, компетентність, дисципліну, стимулювання, ієрархічність. 

Принцип цілеспрямованості визначений сутністю програмно-цільового 

управління і припускає чітку постановку цілей перед кожним підприємством та 

кожним його підрозділом. При цьому мета повинна бути реальною, досягнутою і 

визначеною чітко, що додає роботі здоровий глузд і мобілізує зусилля персоналу на 

її виконання. 

Для торговельного підприємства і його підрозділів встановлюються звичайні 

завдання з обсягу товарообігу. Причому завдання по цьому показнику визначаються, 

як правило, конкретним числом. 

Принцип цілеспрямованості припускає не тільки установку цілей, але і 

співвідношення цих цілей з необхідними ресурсами. При цьому важливо не тільки 

забезпечити співвідношення цілей з головними ресурсами, необхідними для їхнього 

досягнення, але й акцентувати увагу на саму слабку ланку, що може перешкодити 

досягненню цілей. 

Принцип плановості управління також зв´язаний із програмно-цільовим 

управлінням і передбачає складання програми дій та її реалізацію. Спланованість 

виявляється в нормалізації умов роботи і її розподілі між виконавцями, у координації 

дій виконавців і їхньому інструктуванні, а також в організації обліку і контролю за 

виконанням кожної роботи і програми в цілому. Реалізація цього принципу на 

практиці додає планову організацію всій системі управління. 

Принцип компетентності означає знання менеджером об´єкта управління або 

принаймні його здатність сприймати компетентну консультацію фахівців при 

прийнятті рішень. Принцип компетентності зв´язаний із горизонтальним поділом 

праці за функціями. 

Зростання популярності торговельної діяльності в сучасних умовах і 

збільшення кількості осіб, що не мають спеціальної підготовки, але фактично 
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зайнятих у торгівлі, а також часткові випадки реалізації населенню недоброякісних 

товарів висувають на перший план проблему ліцензування торговельної діяльності і 

здійснення спеціального навчання осіб, що одержує ліцензії, з метою забезпечення 

необхідної компетенції. 

Ефективність управління визначається за допомогою різних критеріїв, серед 

яких найбільш часто використовуваним є ступінь того, наскільки успішно керівник 

виконує завдання та досягає поставлених цілей. У всякому разі, даний параметр 

вимірювання торкається результатів дій підлеглих. При цьому у більшості випадків 

об'єктивна виробничо-економічна оцінка грає велику роль. Критеріями досягнення 

цілей виступають прибуток, обсяг продажу, частка ринку, кількість продаж відносно 

до поставлених цілей, продуктивність, витрати на одну одиницю порівняно до 

результатів або до фінансової переваги. Також це можуть бути результати роботи 

людини, яка за певний період досягла відповідного рівня в ієрархії організації або 

рівня заробітної плати. Також враховуються суб'єктивні критерії визначення 

успішного управління: оцінка роботи керівництвом підприємства, начальниками, 

співробітниками чи колегами, при цьому суттєву роль відіграє критерій задоволеності 

або тісний зв'язок співробітників організації з поставленим завданням. 

Крім, того в експериментальних дослідженнях ефективності управління часто 

порівнюють людей, які досягли посади керівника, та людей, які не змогли отримати 

підвищення по посаді. Зазначені вище критерії оцінки ефективності управлінської 

діяльності здебільшого являють собою якісні показники. Але на сучасному етапі 

розвитку науки управління не менш важлива увага повинна приділятись і кількісним 

критеріям оцінки ефективності управлінської діяльності. При цьому до кількісної 

оцінки управлінської діяльності можна висунути такі вимоги, як: точність, 

правильність, повнота, придатність, вичерпність, надійність, зрозумілість. 
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 

 

Сучасний розвиток суспільства показує, що успішна діяльність організації 

багато в чому залежить від вмілого і грамотного керівництва. У свою чергу необхідно 

пам’ятати, що будь-яка організація являє собою єдине ціле і якщо роботу самого 

керівника не організувати належним чином, то керівник не зможе працювати 

ефективно, що безсумнівно вплине на роботу всієї організації.  

Формування високоефективної системи організації праці керівника є однією з 

умов ефективності управління підприємством, тому дана тема є досить актуальною. 

Управлінська праця - це планомірна діяльність працівників адміністративно-

управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотивацію і 

контроль за роботою співробітників організації. Зміст управлінської праці залежить 

від його об’єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийомами праці, 

її технічним оснащенням, а також взаєминами, що виникають у процесі виконання 

управлінських функцій [4]. 

Управління - це перш за все робота з людьми, а їхня трудова діяльність є 

об’єктом управлінського впливу. Це праця творча, переважно розумова, яка 

здійснюється людиною у вигляді нервово-психічних зусиль. Процес розумової праці 

складається з таких елементарних дій або операцій, як слухання, читання, мовлення, 

контактування, спостереження за дією, мислення тощо [5]. 

Організацію праці менеджера слід розуміти як процес підготовки і здійснення 

відповідних заходів, спрямованих на досягнення поставленої перед системою мети.  

Засобами організації праці менеджера є сукупність організаційної та облікової 

техніки для отримання, фіксації, передавання, копіювання, розмноження, 

опрацювання інформації, яка необхідна для здійснення процесу управління 

системами [3]. 

Організація керівної праці базується на суспільних законах (закон розподілу 

праці, закон кооперації праці, закон переміни праці тощо) і суб'єктивних 

організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип 

безперервності тощо). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, 

що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумовлені 

відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву 

розподілу праці у суспільстві. 

Основними напрямами організації праці керівника є [1]: 

1) Організація особистої роботи: планування особистої роботи; використання 

засобів оргтехніки; встановлення оптимального режиму роботи. 
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2) Вирішення виробничих завдань: планування вирішення виробничих 

завдань; розподіл функцій між працівниками; делегування обов’язків і повноважень; 

участь у виконанні функцій апарату управління. 

3) Організація роботи з підлеглими: проведення ділових нарад; особисті 

контакти з підлеглими; приймання відвідувачів.  

Відповідною точкою будь-якої виробничої діяльності є робоче місце людини, 

яке має суворо визначені функції. Робоче місце керівника – кабінет або частина 

загального приміщення, в якому відбувається трудова діяльність і яке обладнане 

відповідно до змісту виконуваних робіт необхідними знаряддями праці [2]. 

Для ефективної організації робочого місця і праці керівника можна застосувати 

прогресивний метод організації робочого простору (офісу, кабінету) – система 5S. 

Метою даного методу є створення оптимальних умов для виконання операцій, 

підтримки порядку, чистоти, акуратності, економії часу та енергії. Необхідними 

передумовами для досягнення цього є методика 5S, або 5 кроків[5]:  

Крок 1 - SEIRI - Сортування, видалення непотрібного. 

Крок 2 - SEITON - Самоорганізація, дотримання порядку, визначення для 

кожної речі свого місця. 

Крок 3 - SEISO - Дотримання чистоти, систематичне прибирання. 

Крок 4 - SEIKETSU – «Стандартизувати» процес. 

Крок 5 - SHITSUKE - Удосконалення порядку і дисципліна. 

Інноваційним рішенням в організації праці менеджера вважаємо використання 

психологічного підходу. Різновидом застосування психо-фізіології в менеджменті є 

застосування методу Сільва. Метод Сільва базується на використанні розслабленого 

рівня мислення, що названий альфа. На цьому рівні інтуїтивна права півкуля 

головного мозку активізується і більш збалансовано співпрацює з логічною лівою 

півкулею. 

Цей метод дозволяє підпорядкувати менеджеру свій розум в більшій мірі і 

примусити його краще працювати. Коли це відбувається, не тільки підвищується 

коефіцієнт інтелекту менеджера, але стає можливим також суб’єктивне спілкування. 

Керівник отримує здатність нейтралізувати причини дратівливості підлеглих, 

знизити невдоволення клієнтів, полегшити перепони у виробничому процесі. 

Метод Сільва - це метод психологічного автотренінгу. Менеджер, що пройшов 

підготовку за цим методом, - це людина з покращеним сприйманням, пам’яттю, 

проникливістю, здатна добиватися свого, або вміло уникаючи виникнення проблем, 

або ефективно вирішуючи їх. Його успіх веде за собою успіх його колег та підлеглих. 

Менеджерська інновація є переважно творчою дією, а сам менеджер – це 

сміливий лідер, що прагне пробитися крізь широкий спектр стереотипів. Окрім того, 

лідерство включає здатність мислити по-новому, діяти швидко і впевнено, розуміти 

інтуїтивно. Лідеру притаманно діяти швидше завдяки волі, персональному 

авторитету, вмінню подолати психологічні бар’єри та критику при неправильному 

сприйнятті інноваційної поведінки. 

Інноваційна поведінка менеджера передбачає цілий комплекс наукових, 

технологічних, організаційних, фінансових заходів. Вона характеризується такими 

складовими [2]: 
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1) Цілеспрямованість – прагнення досягти поставленої мети; 

2)  Вмотивованість – вдосконалення вже існуючого, активний пошук нових 

горизонтів; 

3) Цілісність повнота особистісних властивостей і рис, що необхідні менеджеру 

для інноваційної поведінки; 

4) Організованість – упорядкованість, зібраність і концентрація уваги; 

5) Результативність інноваційної поведінки. 

Інноваційна поведінка тісно переплітається з творчим процесом. Тому 

менеджер повинен проявляти інтелектуальну активність і мати підвищену чутливість 

до всього нового. При цьому інтелектуальна активність може набувати креативного 

характеру. Результатом такої інтелектуальної активності є вихід за межі 

консерватизму. Креативність – це форма активності у проблемному пошуку.  

Креативні інновації забезпечують ринкове лідерство та належать до більш 

досконалих систем організаційного управління. Присутність творчої компоненти є 

обов’язковою умовою при інноваційному процесі. Сьогодні від менеджерів очікують 

не тільки створення чогось нового, але й постійного вдосконалення творчих 

здібностей. 

Висновки. Отже, праця менеджера відрізняється від праці інших працівників 

апарату управління. Менеджер повинен постійно з власної ініціативи шукати шляхи 

забезпечення ефективної роботи керованої системи і мобілізувати на це її персонал. 

В основі успішної інноваційної поведінки менеджера лежить розвиток креативного 

мислення та творчого потенціалу. 
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ЦИФРОВА ДЕРЖАВА В «ДІЇ» 

 

Раніше переважна більшість державних адміністративних послуг були 

розкидані по різних порталах і знайти їх було проблематично. До того ж, їх 

оформлення було доволі складним та вимагало специфічних знань або сторонньої 

допомоги. Тож держава спростила процес отримання послуг, зробила його 

максимально зрозумілим для усіх та об'єднала їх на Єдиному державному веб-порталі 

електронних послуг – «Дії». 

Цифровізація адміністративних послуг – сьогодні один із пріоритетів Уряду 

України.  

Відкрити власну справу за 10 хвилин, оформити допомогу при народженні 

дитини, отримати необхідну довідку, перевірити дані про себе в державних реєстрах. 

Відтепер усе це можна швидко та зручно зробити онлайн на порталі державних 

послуг «Дія». 

Дія (скорочення від «Держава і я»)  – це український eлектронний 

сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації 

України.  

Єдиний вебпортал державних послуг «Дія» – це: 

 можливість отримання публічних послуг, подання звернень, скарг, петицій 

громадян, здійснення електронного листування з органами влади, проведення 

опитувань тощо; 

 впровадження мобільного застосунку «Дія»; 

 користування особистим кабінетом та доступ до інформації з реєстрів; 

 створення сучасного реєстру адміністративних послуг [2]. 

На порталі вже можна отримати значну кількість публічних послуг онлайн, 

зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. Оформити 

довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини чи щомісячне 

відшкодування вартості послуг із догляду за дитиною до трьох років. Подати позов 

до суду, зареєструвати авто або отримати послуги, пов’язані із документами водія, 

оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів. 

mailto:lysenko@attknu.com.ua
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Послуги на порталі «Дія» надаються за принципом розподілу на категорії та 

життєві події. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн-

послугу.  

Приміром, послуги категорії Підприємництво дають користувачеві можливість 

стати підприємцем усього за 10 хвилин, просто заповнивши необхідну форму. Також 

можна внести зміни в установчі документи та закрити ФОП.  

 У Кабінеті громадянина доступні документи, що відображаються у мобільному 

застосунку «Дія», – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,посвідчення 

водія, цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картка платника податків 

(РНОКПП), страховий поліс транспортного засобу, студентський квиток, довідка 

переселенця (ВПО), свідоцтво про народження дитини. 

У Кабінеті громадянина надається доступ до особистої інформації в державних 

реєстрах, таких як: 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно 

 Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх 

власників Міністерства внутрішніх справ 

 Державний земельний кадастр 

 Державний реєстр обтяжень рухомого майна 

Вже зараз у застосунку можна отримати наступні послуги: 

 оплата штрафів за порушення ПДР; 

 оплата боргів за виконавчими провадженнями; 

 можливість ділитися копіями цифрових документів; 

 перевірка дійсності цифрових документів іншої людини [4]. 

 «ДІЯ» в майбутньому 

Електронна демократія 

Громадяни  управлятимуть державою за допомогою інформаційних технологій. 

Це означає, що референдуми, голосування, громадські бюджети, консультації та 

опитування теж будуть здійснюватися в електронній формі. 

Електронний бізнес 

Це коли бізнес організовано так, щоб працювати взагалі без паперів і лише за 

безготівковими розрахунками. Увесь документообіг з підрядниками й державою — 

контракти, інвойси, накладні — усе електронне. Так усі процеси стають швидшими, 

ефективнішими й сприяють зростанню, а не створюють додаткових бар’єрів. 

Електронний суд 

Повністю електронний документообіг: онлайн-подання процесуальних 

документів, обмін документами між судами, установами й учасниками судового 

процесу, розгляд окремих справ онлайн. Учасники процесу матимуть постійний 

доступ до всіх відкритих документів, а повідомлення й результати вони 

отримуватимуть в електронній формі. 
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Електронна охорона здоровʼя 

Кожен пацієнт матиме власну електронну медичну картку. Усі лікарі будуть 

під’єднані до відповідних медичних онлайн-платформ, а кожна лікарня матиме 

повністю цифрову інфраструктуру: Wi-Fi, електронний обмін медичними даними 

пацієнта між різними установами (телемедицина) та систему дистанційного 

моніторингу стану пацієнта. 

Електронна транспортна система 

У громадському транспорті впроваджується електронний квиток, а в кожному 

місті створюються проекти мобільного паркування й управління трафіком. Усі значні 

авто- й залізничні магістралі, вокзали й станції має бути забезпечено 

широкосмуговим мобільним інтернет-покриттям. 

Розумні міста 

Створюється електронна модель, що допомагає вирішувати нагальні проблеми 

кожного міста: інтегровані інформаційні системи розв’язують проблеми з 

транспортом, впроваджуються «зелені» технології, у кожного міста є доступний план 

забудови, розвитку промислового й природного капіталу. Це означає, що міста 

стануть більш продуманими та зручними й кожен містянин знатиме що й чому 

роблять у його місті. 

Допомагати одним швидко отримувати послуги, а іншим — чесно виконувати 

свою роботу. Тому Уряд запустив проєкт «Цифрова держава», що згодом об’єднає всі 

відомства в єдину зручну й дієву онлайн-систему. 

«Портал «Дія» став універсальною точкою доступу громадян і бізнесу до всіх 

електронних державних послуг за єдиними стандартами. 

Таким чином Уряд створив умови для того, щоб відправити у минуле застарілі 

інтерфейси, незручні механізми, перетинання функцій, дублювання послуг, які 

притаманні численним порталам послуг державних органів [1]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

Розвиток та майбутнє України дедалі більше залежать від місця, яке країна 

забезпечує собі в сучасному світовому економічному просторі. Глобалізація економіки 

потребує нового геоекономічного підходу до визначення політико-економічної стратегії 

держави. 

Економіка не може існувати й ефективно розвиватися без постійного 

переміщення грошових капіталів, що формуються в окремих галузях в процесі 

розширеного відтворення. Без розвиненого фінансового ринку неможлива система 

ринкових відносин, яка забезпечує акумуляцію і перерозподіл фінансових потоків. За 

підсумками 2020 р., Україна займала 120-е місце серед 125 країн за рівнем розвитку 

фінансового ринку [1]. 

На проблематику розвитку фінансового ринку та окремих його сегментів 

звертається значна увага у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, 

питання впливу фінансового ринку та окремих його сегментів на економічне 

зростання досліджено у працях Т. Бека, Е. Х. Казерера, С. Раппа [2], Р. Арутюнян [3], 

В. Кремень, І. Школьник [4], М. Стецька [5], Н. Татарин, А. Петрович, 

І. Педченко [6]. 

Формування ефективно діючого фінансового ринку цінних паперів є 

найважливішим завданням реформування економіки країни. Будь-які економічні 

перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентоспроможного 

фінансового сектору, здатного мобілізовувати, перерозподіляти та надавати 

економіці інвестиційні ресурси. Тому розвиток фондового ринку, як невід'ємної 

частини фінансового ринку та важливого елемента національної економіки, набуває 

першочергового значення. 

Роль ринку цінних паперів у фінансово-економічній ситуації, що склалася в 

Україні, є надзвичайно великою. Банківські позики через високі відсотки є 

недоступними для переважної більшості вітчизняних підприємств, тому 

використання важелів ринку цінних паперів для залучення коштів вважається 

раціональним вирішенням цієї проблеми. 

Слід відзначити, що недостатньо дослідженими залишаються питання щодо 

визначення ролі та місця ринку цінних паперів у системі фінансового ринку, 

тенденції розвитку фондового ринку в умовах глобалізації.  

Згідно даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів в Україні, зареєстрованих у січні-
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грудні 2020 року, становив 113,4 млрд грн, що менше на 79 млн грн порівняно з 

відповідним періодом 2019 року (113,48 млрд грн). 

Обсяг біржової торгівлі цінними паперами на кінець 2020 року, становив 335,41 

млрд грн (+ 10% до 2019 року). За обсягом біржових контрактів лідирували ПТФС (на 

первинному ринку – 246,45 млн грн, а на вторинному – 131 288,08 млн грн) і 

Перспектива (на первинному – 0, а на вторинному – 201 455,17 млн грн) [7]. 

Ключова проблема,  яка стоїть перед вітчизняним фондовим ринком, полягає в 

забезпеченні комфортної інфраструктури для фінансових активів вітчизняних 

інвесторів. Близько 20% фінансових активів в Україні – це фінансові ресурси 

вітчизняного походження. Вони можуть потрапити на ринок двома шляхами. Перший 

– через інвестиційні фонди, а другий – напряму, коли населення зможе самостійно 

співпрацювати з фінансовими установами. Проте приватний інвестор повинен 

володіти певним рівнем знань з фінансових ринків та постійно відстежувати поточні 

тенденції кон’юнктури ринку.  

Сьогодні існує ще одна проблема на ринку цінних паперів і зокрема розвитку 

його інфраструктури. На даний час інфраструктура є недосконалою, що відповідає 

стану розвитку фінансового ринку в цілому. Від інфраструктури до теперішнього 

моменту не вимагалося якихось надзвичайних функцій, котрі вона мала би 

виконувати. В даний час на вітчизняному фондовому ринку є монополія однієї 

фондової біржі (ПФТС). 

На наш погляд, користуючись монопольним становищем, ПФТС не достатньо 

активно розвивалася і ринок до останнього моменту у цьому не вбачав достатньої 

мотивації та коштів, для активних змін в інфраструктурному забезпеченні. Проте 

ситуація кардинально змінюється. 

Сьогодні ринок цінних паперів проходить досить динамічну стадію розвитку і 

починає вимагати нового рівня інфраструктури, тобто створення ринку заявок та 

інтернет-трейдингу, тому що вже зростає зацікавленість фізичних осіб і взагалі 

українських резидентів. Але для цього повинні відбутися зміни на законодавчому 

рівні, щоби доступ до даного сегменту був більш системний, довершений і для того 

щоб  ПФТС й інші біржі були змушені змінитися під тим попитом, який існує, 

запропонувавши нові та більш якісні продукти.  

На наше переконання, ринок в майбутньому однозначно буде дворівневим: 

ринок котирувань і ринок заявок. Поки що світові тенденції є такими, що ринок заявок 

переважає над ринком котирувань. Він надає можливість здійснювати набагато 

більшу кількість угод. Але до цього мають відбутися певні зміни у законодавстві, 

перш за все у валютному.  

Сучасний ринок цінних паперів займає особливе місце у структурі 

інвестиційного ринку, яке обумовлено перш за все унікальними особливостями 

цінних паперів як фінансово-інвестиційних інструментів. Головною загальною 

тенденцією розвитку фінансового ринку є сек’юритизація, яка є об’єктивним 

процесом його розвитку.  

В умовах глобалізації світового господарства на ринках цінних паперів 

відбулися значні зміни, які виявилися у таких тенденціях: зміна ролі фондового ринку 

в економіці, зміна структури основних сегментів фондового ринку, зміна структури 
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попиту і пропозиції на цінні папери, універсалізація інститутів ринку цінних паперів, 

автоматизація торгівлі цінними паперами, зміна психології учасників ринку цінних 

паперів, зміна ролі та місця ринку похідних цінних паперів, зміна інституційної 

структури світового ринку цінних паперів, зміна рівня інтегрованості національних 

фондових ринків, різниця у податкових, юридичних і регулятивних національних 

системах. Але головними тенденціями, які впливають на подальший розвиток ринку 

цінних паперів, є фінансова глобалізація та фінансова нестабільність.  

Важливе значення для формування прозорого фінансового середовища має 

рейтинговий супровід платоспроможності учасників-контакторів ринку. Фактично 

рейтингова оцінка слугує індикатором фінансового ризику. Консультаційні установи 

які надають послуги з оцінки рейтингу платоспроможності державних і 

корпоративних учасників ринку виступають інфраструктурними інститутами 

фінансового ринку. Існування великої кількості рейтингових агенцій у розвинених 

країнах зумовлено тим, що аналітичні інформативні продукти мають різні підходи до 

аналізу інформації.  

Процес інтегрування фондового ринку України до світового ринку цінних 

паперів має відбуватися шляхом удосконалення всіх елементів національного ринку 

до вимог світового ринку. В контексті виконання цієї мети перед українським 

фондовим ринком стоять наступні завдання: 

- створення прозорих правил та інструментів регулювання; 

- стимулювання випуску цінних паперів вітчизняними емітентами як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 

- покращення на українському фінансовому ринку привабливого 

інвестиційного клімату для широкого кола інвесторів; 

- запровадження механізму гарантування захисту інвестиційних інтересів 

власників фінансових активів; 

- вдосконалення механізму купівлі-продажу вітчизняних цінних паперів серед 

інституціональних інвесторів згідно вимог та стандартів міжнародних правил і 

традицій.  

Виконання поставлених завдань дозволить, на наше переконання, вітчизняному 

фондовому ринку подолати більшість назрілих проблем та пришвидшити його 

інтеграцію у світовий фінансовий простір. 
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Цифрова економіка створює нові продукти, формує нові потреби, а швидкість і 

обсяг отримання інформації збільшуються з кожним днем. Всі ці процеси 

відкривають значні можливості для розвитку однієї із найважливіших складових 

економіки держави – фінансового ринку. 

Характерною особливістю цифрової економіки є її зв'язок з економікою на 

вимогу (on-demand economy), яка передбачає отримання доступу до товарів і послуг 

у момент, коли це потрібно. Отримання замовлень відбувається онлайн, а їх 

виконання – офлайн. Основними перевагами цифрової економіки є висока швидкість 

отримання необхідного продукту, зниження вартості для кінцевого користувача 

завдяки зниженню кількості посередників, спрощення виходу постачальників до 

споживачів. Вважається, що технологічні зміни мають значний вплив на економічний 

розвиток країни. 

За даними Світового банку цифрові дивіденди (або результати від цифрових 

трансформацій) – це динамічне зростання економіки, бізнес діяльності, а отже, і 

податкові надходження, притік нових інвестицій тощо. 

Цифровізацією фінансового ринку є насичення фінансового ринку цифровими 

системами щодо електронного, інформаційно-комунікаційного взаємозв’язку та 

забезпечення формування і функціонування фінансового кіберпростору. 

Цифровізація економіки суттєво змінює структуризацію та екосистему 

фінансового ринку, оскільки послуги фінансового характеру перестали бути 

прерогативою виключно фінансових установ. На ринку з’явилися нові учасники, які 

http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/13671
https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/
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можуть стати серйозними конкурентами та частково або повністю перебрати на себе 

функції традиційних фінансових посередників [1, с. 390]. 

До сучасних цифрових процесів фінансового ринку необхідно віднести: 

- краудфандінг в сфері фінансових послуг; 

- фінансовий нетворкінг; 

- розвиток «штучного» фінансового інтелекту; 

- фінансовий алготрейдинг; 

- електронний банкінг; 

- фінансовий блокчейн; 

- торгівля фінансовими інструментами на електронних платформах; 

- кріптографічні фінансові процеси; 

- видобування валюти в цифровому середовищі; 

- формування цифрових цінних паперів [3, с. 43]. 

Інформація на фінансовому ринку стає найважливішим ресурсом цифрової 

економіки, в той час як продукти інформаційного суспільства приймають форму 

цифрових потоків комп'ютерної мережі, що виходять за національні кордони. 

В Україні можливі позитивні тенденції на фінансовому ринку за рахунок 

застосування комплексу заходів та завдань, серед яких особливе місце належить 

апробуванню цифрових технологій та платформі фінансових інститутів. 

Для досягнення успіху в реалізації цифрової економіки на фінансовому ринку 

необхідно виконати такі завдання: 

- сформувати бачення, що зміни на фінансовому ринку, які пов’язані з 

упровадженням цифрових технологій, є важливими для подальшого розвитку; 

- створити умови для інтеграції цифрових технологій в установи фінансового 

ринку; 

- сформувати в системі регулювання інституцій фінансового ринку аналітичну 

основу, яка б дала змогу моніторити фінансові операції; 

- збалансувати кадри і технології, співставивши потреби цифрової економіки та 

можливості персоналу; 

- досягти цифрової грамотності у фахівців; 

- стандартизувати цифровий облік на фінансовому ринку та формування 

відповідної інформації для прийняття фінансових рішень [2, с. 159]. 

Отже, фінансовий ринок України має значний потенціал щодо використання 

сучасних цифрових технологій. Вченими доведено, що за умови належного рівня 

інформаційних технологій забезпечується миттєва передача інформації від одного до 

іншого суб'єкту фінансового ринку, що значно покращує роботу фінансових 

інститутів та сприяє розвитку економіки в цілому. Виходячи з цього, вітчизняним 

учасникам фінансового ринку необхідно постійно використовувати досвід 

розвинутих країн у напряму забезпечення ефективності його розвитку. 

Подальший розвиток фінансового ринку в Україні все більше буде залежати від 

впровадження нових технологій цифрової економіки, які впливають на кожен його 

сегмент. При цьому основними драйверами такого розвитку мають бути: доступність 

банківських послуг, зростання числа інтернет-користувачів, розвиток інтернету 
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речей, зростання обсягу електронної торгівлі, зростання інвестицій та державна 

політика та ініціативи. 
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 

 

Фінансова система України має надзвичайно багаті традиції та досвід, є 

історично сформованою, складною та багатогранною економічною категорією. 

Фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов'язана з її 

функціонуванням.  

За допомогою фінансової системи держава накопичує і використовує фінансові 

ресурси на виконання своїх функцій. Від ефективно функціонуючої фінансової 

системи країни залежить фінансове забезпечення різних сфер суспільного життя.  

Чим розвиненіші ринкові відносини, тим складніші й різноманітніші зв'язки в 

державі, тим складніша й фінансова система.  

На теперішній час в Україні продовжується формування фінансової системи, 

яке було розпочато ще після проголошення незалежності. Цей процес є досить 

складним, тривалим і суперечливим. У цілому в Україні закладені підвалини 

фінансової системи ринкового типу. Водночас накопичилося і багато проблем, що 

стосуються як фінансової системи в цілому, так і окремих її елементів зокрема. 

Вважається, що поняття фінансової системи є розвиток більш загального 

визначення – фінанси [2]. При цьому фінанси виражають економічні суспільні 

відносини. У теорії систем і менеджменті системою називають те, що вирішує 

проблему.  

Які проблеми сучасного суспільства покликана вирішувати фінансова система 

- це:  

- недостатні темпи розвитку економіки;  

- диспропорції розвитку економічної системи;  
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- відставання в адаптації до змін на зовнішніх товарних і фінансових ринках; 

 - зайву соціальну напруженість, яка негативно впливає на відтворювальний 

процес; 

 - низький рівень задоволення потреб індивідуума та ін.  

За характером і частоті взаємодії із зовнішнім середовищем виділяють два 

основних типи систем: закриті і відкриті.  

Фінансова система України - це система форм і методів освіти, розподілу і 

використання фондів грошових коштів держави і підприємств. У загальній сукупності 

фінансових відносин структурують три взаємопов'язані сфери:  

-  фінанси господарюючих суб'єктів (підприємств, організацій, установ); 

-  страхування; 

- державні фінанси.  

Кожна з цих підсистем має свої завдання, власну організаційну структуру 

фінансового апарату, а в сукупності вони утворюють фінансову систему держави. 

Якщо розглядати підприємництво в Україні та труднощі з якими стикаються 

представники малого бізнесу в своїй діяльності, то можна відзначити наступне.  

Головна проблема малого підприємництва - недостатня ресурсна база як 

матеріально-технічна, так і фінансова [1]. 

Наступна проблема - це і законодавча база, на яку зараз може спиратися мале 

підприємництво. Поки вона ще недосконала, а в багатьох дуже істотних випадках 

взагалі відсутня. Зараз мале підприємництво знаходиться в умовах, дуже віддалених 

від тих, які повинні бути притаманні ринковим відносинам. Навпаки, відчувається 

тенденція до того, щоб все більше "засовувати" його в старі рамки планово-

адміністративної системи з її навряд чи всебічним плануванням і жорсткою 

регламентацією за допомогою лімітів, фондів і т. п. Немає системи проведення 

глибокого аналізу діяльності малих підприємств. Немає належного обліку результатів 

їх роботи, практично відсутня звітність за тими показниками, які дають право малим 

підприємствам скористатися пільгами з оподаткування. 

Ще одна важлива проблема - кадри.  

Часто кажуть, що підприємцем треба народитися. Проти цього важко 

заперечити, але не можна не зважати на те, що і їм потрібно придбати значний обсяг 

знань: адже навчають ж, "вроджених" музикантів, вчених, спортсменів. Немає 

підстави вважати, що до підприємців потрібно підходити з іншою міркою. Тим часом 

з навчанням кадрів для бізнесу справа йде далеко не кращим чином. Коло непростих 

проблем пов'язано з соціальним захистом підприємницької діяльності. Відомо, що на 

основі розподілу суспільних фондів система соціальних гарантій і соціального 

забезпечення, раніше діяла в умовах нинішнього перехідного періоду виявилася 

практично підірваною. Потрібно будувати цю систему заново не по відношенню до 

всієї громади, а по відношенню до підприємців - новому соціальному прошарку 

суспільства.  

Основні причини гальмування розвитку малого підприємництва в Україні:  

- Неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, 

так і підприємництва в цілому;  
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- Високі податки, змушує деяких суб'єктів малого і середнього підприємництва 

йти в тіньову економіку;  

- Недостатня державна фінансова кредитна і майнова підтримка малих 

підприємств;  

- Відсутність дієвого механізму реалізації державної політики щодо підтримки 

малого бізнесу;  

- Недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;  

- Обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення; 

- Відсутність стимулів для інвестицій. 

Основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в 

Україні в найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, 

сприятливої для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної 

підтримки; забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку 

малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва.  

Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва 

передбачає, перш за все, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і 

захисту приватної власності; розробку діючих законодавчо-нормативних актів, 

спрямованих на стимулювання малого бізнесу; усунення правових суперечностей і 

скасування положень, які гальмують розвиток приватної ініціативи. 
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА – ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ 

 

Світова економіка відчуває істотний вплив цифрових технологій на бізнес та 

економіку.  

Країни ЄС вже давно перейшли на електронний обіг рахунків-фактур                    

(е-рахунків), платіжної інформації, договорів та міжкорпоративний документообіг 

чим збільшило сукупний ВВП на 400 млрд євро, за оцінками «Єдиний цифровий 

ринок» (Digital Single Market) [1]. 

Цифрова економіка створює нові продукти, нові можливості, а швидкість і 

обсяг отриманої інформації збільшується в декілька раз. На сучасному етапі розвитку 

світової економіки все більше уваги приділяють інформаційнім технологіям та 

електронному документообігу. Все більше інвестиційних потоків направлено на 

розвиток технологій та електронного бізнесу. 

Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими факторами (засобами) 

виробництва є цифрові дані: числові, текстові тощо. Їх використання як ресурсу дає 

змогу істотно підвищити ефективність, продуктивність, цінність послуг та товарів, 

побудувати цифрове суспільство [1]. 

Цифрові технології розвиваються з великою швидкістю та суттєво змінюють 

структуру та зміст сучасного бізнесу. Сучасні технології перетворюють просту ідею 

на успішні проекти, цифровізація успішно входить в сучасне життя кожної людини. 

Цифровізація (з англ. digitalization) – це впровадження цифрових технологій в 

усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів 

побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід біологічних та фізичних систем у 

кібербіологічні та кіберфізичні (об'єднання фізичних та обчислювальних 

компонентів). Перехід діяльності з реального світу у світ віртуальний (он-лайн) [1]. 

Характерною особливістю цифрової економіки є її зв'язок з економікою на 

вимогу (on-demand economy), яка передбачає отримання доступу до товарів і послуг 

у момент, коли це потрібно. Отримання замовлень відбувається он-лайн, а їх 

виконання – оф-лайн. Основними перевагами цифрової економіки є висока швидкість 

отримання необхідного продукту, зниження вартості завдяки зниженню кількості 

посередників та спрощення виходу постачальників до споживачів [2].  

Важливим завданням цифрової економіки є адаптація держави у розвитку 

закордонних економічної взаємодії та бізнесу. 

Україна поступово запроваджує в економіку системи електронної взаємодії та 

будує цифрову платформу розвитку електронної взаємодії бізнесу. 

На сьогоднішній момент перед Україною стають окремі питання розвитку 

економіки та появи в її структурі відповідних елементів цифрової економіки.  
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Для ефективної інтеграції елементів цифрової економіки в економіку України 

необхідно: 

забезпечити верховенство права та усунення інституційних (законодавчих, 

податкових тощо) бар’єрів, що перешкоджають розвитку цифрової та інноваційної 

економіки; 

системне державне стимулювання цифровізації секторів економіки та бізнесу; 

запровадження державою масштабних трансформаційних ініціатив та проектів 

цифровізації на базі сучасних моделей державно-приватного взаємозв’язку [1]. 

Головною метою держави в цифровій економіки є здатність цифрових 

технологій стрімко збільшувати продуктивність та ефективність економіки, швидко 

реагувати на зміни що відбуваються на світовому ринку. 

Підчас впровадження та застосування елементів цифрової економіки будуть 

розвиватимуться спеціалізовані технопарки, цифрова інфраструктура, відбудуться 

цифровізація промисловості, підвищення цифрової грамотності населення. 

Цифровізація економіки стане головним пріоритетом державної політики країни. 

Ефективний розвиток ринкових механізмів та державного сектору дасть змогу 

різноманітним секторам економіки та сферам життєдіяльності здійснити гігантський 

стрибок, та із сталого середовища перетворитися на сучасне та навіть на надсучасне. 

Шлях до ефективної економіки проходить через розвиток внутрішнього ринку 

споживання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, все залежить від 

того, як ми будемо розвиватися: повільно чи реактивно прискорюватися. 

На рівні держави Україна вже давно використовує різноманітні технології які 

допомагають узагальнити інформацію за різними галузями економіки. 

Наприклад: відповідно до Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні, у сфері фінансової та бюджетної політики передбачено удосконалення 

автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів (включає 

електрону звітність суб’єктів державного сектору з використанням інформаційних 

технологій та електронного цифрового підпису) [3]. 

В рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського 

обліку в державному секторі створена Система подання електронної звітності 

розпорядниками та одержувачі бюджетних коштів і державними цільовими фондами 

АС «Є-Звітність». Електронна програма АС «Є-Звітність» пропонує бухгалтеру 

бюджетної установи формування звітності відповідної форми. 

В освіті використовується державний освітній електронний реєстр Єдина 

державна електронна база з питань освіти. Головним призначенням ЄДЕБО є 

забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних 

та юридичних осіб інформацією в галузі освіти щодо навчальних закладів, документів 

про освіту та наукові ступені, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 

перебігу вступної кампанії до навчальних закладів, студентських (учнівських) квитків 

державного зразка, іншою інформацією в галузі освіти [4]. 

В банківській діяльності Національний банк України та Міністерство цифрової 

трансформації працюють над цифровізацією банківської системи України. Результат 

– доступні онлайн-послуги світового рівня, які відкривають нові можливості як для 
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банків, так і для їхніх клієнтів. В планах НБУ та Мінцифри діджиталізація не тільки 

банків, а й інших фінансових установ, страхових та кредитних компаній. 

Міністерство цифрової трансформації однією з перших у світі запустила 

послугу передачі (або шерингу) цифрових документів. Передача (шеринг) 

електронних паспортів у додатку Дія – це послуга, що, зокрема, дозволяє громадянам 

ідентифікувати свою особистість у банку та надати свої документи у цифровому 

форматі, щоб відкрити банківський рахунок, не виходячи з дому. Послугу можна 

використовувати як на онлайн-ресурсах банку (мобільному додатку чи сайті), так і у 

звичайному відділенні банку. На смартфоні клієнта автоматично генерується коди 

доступу (QR-код та штрих-код), які зчитуються у банку. Далі клієнт підтверджує 

дозвіл на передачу власних даних з Дії, і банк може надавати необхідну клієнту 

послугу. Послуга шерінгу цифрових документів доступна у ПриватБанку, Монобанку 

та А-Банку [5]. 

Цифрові технології стрімко входять в усі сфери життя кожної людини, вони 

модернізуються завдяки цифровим технологіям, стають найбільш ефективнішими та 

створюють цінності, які призводять до повної трансформації всіх ланків суспільства. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Історія тіньової економіки, її окремі ознаки починаються з виникненням 

держави. У XX столітті для країн, що переживають системну кризу, проблеми 

тіньової економіки набули великого значення. З 70-х років тема тіньової економіки 

стає популярною у західних економістів, а з 80-х років – і у Радянському Союзі. Такий 

інтерес був обумовлений розростанням тіньового сектору економіки, його 

проникненням в усі сфери економічних і суспільних відносин майже в усіх країнах 

світу, а також тим, що поширення тіньової економіки сьогодні несе у собі загрозу 

національній безпеці. Проте кількісні та якісні параметри тіньової економіки сильно 

розрізняються у залежності від конкретних економічних, соціальних, історичних і 

культурних особливостей тієї чи іншої країни. 

 Наявність тіньового сектора стає глобальною проблемою сучасності. В Україні 

вирішальну роль у його розвитку зіграли повільні темпи і непослідовність 

економічних перетворень, тому тіньова економіка виступає не тільки і не стільки 

причиною, скільки наслідком деформації легальної економіки [1]. 

 Як відомо, тіньова економіка існує нелегально, реалізуючи свої можливості 

через негласні і незаконні канали, що дозволяє одержувати прибутки за рахунок 

інших сфер діяльності, використовуючи незаконні методи: ухилення від 

оподаткування, злодійство, екологічний вандалізм, випуск шкідливих для здоров’я 

людей товарів тощо.  

Тіньова економіка має соціальну сутність, пов’язану із психологічним 

розвитком людини. В Україні поширилася тінізація не лише економіки 

підприємницької діяльності, а й соціального сектору, що негативно позначається й на 

формуванні суспільно-політичної системи. Тіньова економіка і тіньова політика – це 

два аспекти одного процесу – тіньового державно-приватного партнерства в Україні, 

де тіньова політика:  створює сприятливе інституційне середовище (вигідні умови) 

для існування тіньової економіки;  демонструє активну «боротьбу» з тіньовою 

економікою (корупцією);  курує тіньові потоки з метою контролю за ними та 

використання їх для «державних інтересів» тощо, а тіньова економіка стає: джерелом 

фінансування тіньової політики; суб’єктом використання державних ресурсів задля 
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конкурентоспроможності на ринку, засобом безкарності, мобільності, високої 

інформованості суб’єктів; покупцем адміністративних послуг і посадових місць.  

Постала необхідність детінізації соціально-економічної системи загалом. 

Детінізація передбачає не виведення коштів з тіні, не легалізацію вкраденого, а 

створення несприятливого інституційного середовища (невигідних умов) для 

функціонування в тіні суб’єктів господарювання. 
Немає остаточної думки про те, які види діяльності варто розглядати як тіньові. 

Юристи розглядають тіньову економіку як економічну діяльність, заборонену 

законодавством України. Але тут не враховується значний обсяг формально 

дозволених, але негативних угод, а також документально оформлені фіктивні 

операції. Економісти ж виділяють три сфери тіньової економіки: кримінальну, 

нелегальну та легальну негативну (або фіктивну) діяльність.  

Тіньова економіка – фактично не контрольоване суспільством виробництво, 

розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей, тобто такі соціально-

економічні взаємини між окремими громадянами, соціальними групами щодо 

використання діючих форм власності в корисливих особистих і групових інтересах, 

які приховуються від органів державного управління і самоврядування, 

громадськості. Вона містить у собі всі невраховані, нерегламентовані, відмінні від 

викладених у нормативних документах і правилах господарювання види економічної 

діяльності. З економіко-правової точки зору це означає, що тіньова економіка 

охоплює не тільки корисливі економічні злочини, але й незлочинні корисливі 

економічні правопорушення і правомірну, але невраховану або непідконтрольну 

державі економічну діяльність [2].  

Таким чином, в Україні на сучасному етапі її розвитку тіньова економіка з 

абстрактної загрози національній та економічній безпеці перетворилася на реальну. 

Основні її негативні впливи на економічну безпеку України полягають у такому. 

Тіньова економіка зменшує приплив грошових коштів до бюджету України у вигляді 

податків, скорочує потенційну базу оподаткування. Це призводить до браку грошей у 

державному бюджеті України, нарощування позикових коштів та збільшення 

державного боргу України. Ці всі фактори, роблять участь господарюючих суб’єктів 

у легальному секторі економіки малоприбутковою, а часто – й нерентабельною 

справою. 

З урахуванням усіх негативних наслідків впливу тіньової економіки на 

економічну безпеку країни уряд повинен приділяти більше уваги цьому явищу. На 

наш погляд, необхідно докладати більше зусиль для зменшення розміру тіньового 

сектора економіки та мінімізації його наслідків. Це непросте завдання, для нього 

потрібен час і реалізація низки економічних, правових та адміністративних заходів, а 

головне – політична воля вищого керівництва країни. 
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ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Мале підприємництво є одним з невід’ємних чинників формування 

конкурентного середовища, яке виступає своєрідним двигуном економічного 

розвитку, що оперативно реагує на зміни в кон'юнктурі ринку, вони підвищують 

рівень гнучкості економічної системи, здійснюють вагомий внесок у вирішення 

проблеми зайнятості через високу здатність створювати нові робочі місця й 

поглинати надлишкову робочу силу, особливо під час циклічних спадів та 

структурних зрушень в економіці. 

Отже, мале підприємництво - є рушійною силою всієї економіки держави. Цю 

тезу підтверджує практичний досвід України та зарубіжних країн. Останні два  

десятиліття, все частіше економіки держав підпадають під вплив світових фінансових 

криз, які їх виснажують і змушують шукати нові способи підтримки, раціонального 

та економного використання бюджетних коштів.  

Великий бізнес досить швидко адаптується до викликів криз, але мале 

підприємництво не завжди адекватно реагує на них і є найуразливішою сферою, 

оскільки суб’єкти малого підприємництва переважно не мають фінансового резерву, 

який би дозволив утриматися і не збанкрутитись при настанні фінансової кризи. 

Саме тому, країни, що мають розвинену економіку, максимально намагаються 

сприяти розвитку малого підприємництва шляхом створення сприятливого 

економічного клімату для його існування, розробляють та здійснюють різні заходи 

фінансової підтримки державою. 

Наприклад, якщо взяти нинішню ситуація в світі, то можна помітити, що 

зазвичай суб’єкти малого підприємництва починають зазнавати фінансових втрат вже 

на 2-3 місяць фінансової кризи.  

Великих збитків мале підприємництво зазнало від запровадження карантину 

внаслідок COVID-19. Так, за даними Спілки українських підприємців України у 

кризовий березень 2020 року  збанкрутіли і закрили свій бізнес приблизно  6%  

суб’єктів малого підприємництва, що є величезною проблемою для держави.  

Третина власників бізнесу, заявляли про падіння доходів на 90-100% за  

березень - квітень 2020 року. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату 
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співробітників. Власники малого та середнього бізнесу констатували факт зменшення 

доходів на 25-50% порівняно з до карантинним періодом і вже звільнили від 10 до 

25% працівників. Для порівняння, втрати прибутків великих підприємств становлять 

10-25%, там скорочення штату відбулося на 25%. 

Крім того, склалося додаткове навантаження на державу щодо соціальних 

виплат та відбулося погіршення криміногенної ситуації через те, що багато громадян 

опинились без доходу. Та у зв’язку з продовженням карантину та його посилення, 

51% суб’єктів малого підприємництва – це мікро та малий бізнес, зможуть працювати 

не більше 1 місяця, 2–3 місяця – 25%, 4–6 місяців – 4% до 1 року – 1%. 

У той же час, функціонування малого підприємництва має багато переваг. 

Зокрема, такі суб’єкти швидко прилаштовуються до зміни кон'юнктури ринку, 

економічних і політичних перетворень в державі.  

Суб’єкти малого підприємництва максимально реагують на появу нових потреб 

споживача та їх зміну, оскільки зазвичай їхня діяльність відбувається у сфері надання 

послуг, бо від якості їхньої роботи залежить комфорт нашого життя.  

Мале підприємництво визначає темпи економічного розвитку, структуру та 

якісну характеристику валового внутрішнього продукту. Воно дає можливість 

“економити” державі на соціальних виплатах по безробіттю, на створенні та 

облаштуванні нових робочих місць- якщо особа вирішує стати підприємцем, всі 

фінансові питання по своєму забезпеченню, оснащенню, придбанню необхідного 

обладнання та організації бізнес-процесів, лягають на плечі саме суб’єкта малого 

підприємництва. 

Тому, щоб підвищити ефективність та діяльність малого підприємництва, 

потрібно вдосконалити його правове регулювання та визначити його правовий 

статусу в системі підприємництва. 

Правове регулювання системи відносин підприємництва – актуальна проблема 

сучасного і майбутнього соціально-економічного життя країни.  

Формування правової бази малого підприємництва – найголовніша передумова 

його становлення та розвитку. Законодавство у сфері малого підприємництва має 

становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю 

самого нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. 

Правове забезпечення і захист малого підприємництва в індустріально 

розвинутих країнах світу здійснюється, насамперед, через прийняття низки законів 

антимонопольного характеру. Вони покликані регламентувати процес концентрації 

капіталу, запобігати поглинанню малих фірм великими, сприяти обмеженню 

можливостей їхньої дискримінації. Для контролю за дотриманням таких законів та 

правил добросовісної конкуренції існують спеціальні державні антимонопольні 

органи.  

Крім законодавчих актів антимонопольного характеру, правовий режим малих 

фірм регулюється також системою спеціальних законів щодо їхнього статусу, 

податкового механізму та кредитної підтримки, спрощення процесу реєстрації та 

усунення обмежень, що перешкоджають вільному розвиткові малого бізнесу.  

Слід підкреслити, що формування та реалізація державної політики підтримки 

малого підприємництва в Україні – це комплексне, широко планове завдання.  
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Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який 

безпосередньо бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

розвитку та підтримки малого підприємництва, є Державна регуляторна служба 

України.  

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні правове регулювання малого 

підприємництва здійснюється численними нормативно-правовими актами як 

загального, так і спеціального характеру. Однак уповільнення темпів зростання 

кількості суб'єктів малого підприємництва, зменшення кількості зайнятих на них 

певною мірою свідчить про недостатність і недосконалість нормативно-правової бази 

розвитку малого підприємництва, яка має бути першоосновою, формування та 

розвитку суб'єктів малого підприємництва. 

Не дивлячись на ухвалені нормативно-правові акти, належні умови для 

розвитку малого бізнесу ще не створені. Однією з найважливіших проблем 

виробничих підприємств, у тому числі малих і середніх, є високий рівень фізичного 

зносу обладнання, що позначається на продуктивності праці й 

конкурентоспроможності продукції та обумовлює необхідність визначення джерел 

відтворення основних засобів.  

Тому проблема регулювання господарської діяльності та підтримки малих 

підприємств потребує наукового та практичного вирішення. Існують фактори, які 

перешкоджають розвитку підприємництва в Україні і залежно від рівня, на якому 

вони повинні бути вирішені, названі фактори можна класифікувати таким чином: 

Макроекономічні фактори: недостатнє нормативно-правове забезпечення 

діяльності малих підприємств; відсутність налагодженого механізму державного 

регулювання бізнесу; недостатньо чітко сформульована через систему правових актів 

державна політика, що направлена на підтримку малого бізнесу; надмірний 

податковий тиск та часті перевірки; складна система фінансової звітності та 

відсутність налагодженого механізму електронного зв'язку з податковою службою; 

невпевненість підприємців у незмінності нормативно-законодавчої бази й 

стабільності економічних відносин; недосконала конкуренція та існування тіньового 

сектора.  

Регіональні фактори: відсутність ефективно діючих механізмів фінансово-

кредитної політики; недостатня інвестиційна та науково-технічна допомога; 

недосконала ринкова інфраструктура малого підприємництва; відсутність необхідної 

кількості консультаційних центрів; недостатнє інформаційне забезпечення суб'єктів 

малого підприємництва; високий рівень корупції і бюрократії; недостатній захист 

суб'єктів малого бізнесу.  

Мікроекономічні фактори: відсутність у підприємців, що починають роботу, 

знань, необхідних для організації та ведення успішної діяльності у сфері малого 

бізнесу; недосконалі організаційна і виробнича структури підприємств; недостатньо 

високий рівень конкурентоспроможності продукції; нераціональне використання 

виробничих ресурсів; не досить ефективна діяльність відділів менеджменту та 

маркетингу в умовах ринкової економіки.  
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З метою вдосконалення процесу прийняття рішень стосовно розвитку малого 

підприємництва та його підтримки з урахуванням вище зазначених факторів 

необхідно використовувати алгоритм, що складається з таких етапів:  

1. Аналіз проблем, які визначаються в ході виробничо-господарської діяльності 

малих підприємств. Перш ніж розробляти будь-які заходи, що направлені на 

регулювання діяльності малих підприємств, необхідно визначити основні напрями 

підтримки бізнесу. Для цього потрібно проаналізувати проблеми малого бізнесу на 

місцях, класифікувати їх залежно від ступеня важливості та державного рівня, на 

якому повинні бути розв'язані питання.  

2. Визначення рівня, на якому повинна бути вирішена проблема, відбувається 

відповідно вище зазначених факторів: макроекономічний – питання повинно бути 

розв'язано на державному рівні; регіональний – рівень місцевих органів виконавчої 

влади; мікроекономічний – проблему можна вирішити в межах підприємства.  

3. Пошук варіантів вирішення проблем, що визначені на першому етапі. При 

цьому формулюються різні напрями розв'язання певних задач, визначаються 

обмеження і критерії, необхідні для вибору оптимального варіанта.  

Формування відповідної нормативно-правової бази розвитку малого 

підприємництва  – складний і довготривалий процес, але головне тут полягає в тому, 

щоб ця правова база гарантувала, з одного боку, сталість проголошених принципів 

підприємницької діяльності, а з другого – дала можливість проведення державою 

певної політики розвитку малого підприємництва. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ 

БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

В літературі існує ряд визначень поняття «тіньова економіка». Зокрема, 

Мандибура В. О. розглядає категорію «тіньова економіка» з двох позицій у широкому 

та вузькому розумінні, а саме: 

- у широкому розумінні до тіньової економіки відносять – сектор 

домогосподарства, «сектор неформальний» (дрібне виробництво, послуги, торгівля, 

«світло-сірий» сектор), «темно-сірий» сектор («прихований» сектор легітимних видів 

економічної діяльності); «чорний» (кримінальний), диверсифіковані частки «чорної» 

економіки. 

- у вузькому розумінні тіньова економіка представлена тільки певними видами 

економічної діяльності й відносинами, які є або протиправними, або суспільно 

небезпечними [3]. 

Як і будь-яка економічна діяльність, тіньова економіка функціонує циклічно від 

процесу генерування тіньового доходу, одержаного в результаті нелегальної 

економічної діяльності, до легалізації коштів, тобто здійснення фінансових операцій, 

спрямованих на набуття злочинно отриманими коштами вигляду легальних активів з 

метою мінімізації ризику виявлення цих капіталів правоохоронними та іншими 

контролюючими органами. 

Тіньовий сектор економіки України набув поширення за підтримки 

корумпованих владних структур, результати незаконної діяльності яких стали 

причиною таких економічних злочинів, як, зокрема, незаконне використання 

бюджетних коштів, зокрема заробітної плати і пенсій, вивезення матеріальних 

цінностей за кордон, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, незаконна приватизація державного, комунального майна, афери з цінними 

паперами та валютними коштовностями [1]. 

Серед найсуттєвіших факторів тіньової економічної діяльності в Україні слід 

виділити: 

- неповноцінність функціонування ринкового середовища та монопольну 

позицію окремо визначених компаній. 

- неефективне податкове адміністрування, якому сприяють несправедливе 

податкове навантаження. 

- недосконалість бюджетної політики, низький контроль за використанням 

бюджетних коштів. 
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- структурні деформації на ринку зайнятості, які пов’язані з низькими 

економічними стимулами до офіційного працевлаштування працівників, 

збільшенням рівня безробіття. 

- високий рівень корупції, що водночас є причиною, наслідком та 

супроводжуючим фактором непрозорої системи взаємовідносин у суспільстві. 

- відсутність стабільного законодавства, яке регламентує економічну 

діяльність. 

- неврегульованість суспільно-економічних відносин. 

- прагнення суб’єктів господарювання отримувати надприбутки ухиляючись 

від оподаткування [2]. 

Вже від 2000 р. в Україні використовують методу валютного попиту для 

передбачення, що допомагає визначити, збільшення рівня тіньової економіки при 

якому  зменшується значення економічної безпеки, і навпаки [5]. 

Тінізація господарської діяльності є реальною загрозою економічній безпеці 

України та негативно позначається на всіх сферах суспільного життя, істотно впливає 

на обсяги та структуру ВВП, спотворює офіційні дані про реальний стан економіки, 

спричиняє втрату податкових надходжень, провокує несправедливий та непрозорий 

розподіл національного доходу в суспільстві. Так що з вище побачених даних, можна 

зробити висновок, що Україна потребує зміцнення економічної безпеки держави й 

державної політики детінізації економіки. Це має стати важелем та стимулом для 

активізації діяльності суб’єктів господарювання, підвищення рівня життя населення 

та поступальний соціально-економічний розвиток країни. Варто підкреслити, що 

рівень економічної стабільності формує імідж держави на міжнародній арені, що 

лише сприятиме процесам інтеграції та інвестування. 

Пріоритетними шляхами для детінізації економіки України у контексті 

трансформаційних перетворень та сучасної політико-економічної ситуації є: 

- удосконалення чинного законодавства в частині спрощення правових основ 

ведення підприємницької діяльності та врегулювання економічних відносин з 

країною-агресором. 

- реалізація антикорупційних реформ. 

- проведення податкової реформи в частині зменшення податкового 

навантаження на суб’єктів господарювання. 

- стабілізація банківської системи через гнучке валютне ціноутворення й 

прозорості діяльності НБУ щодо рефінансування банків. 

- реформування ринку праці (ефективне проведення пенсійної реформи, 

стимулювання офіційного працевлаштування, забезпечення оптимального 

перерозподілу податкового навантаження між роботодавцем та працівником [4]. 
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МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Однією із характерних особливостей нашого спілкування є обов'язкове 

обговорення цін на продукти харчування, побутову техніку, лікарські засоби, одяг і 

взуття, тарифів на комунальні платежі та транспортні. Людей найбільше хвилює 

питання, як правильно розподілити бюджет, щоб вистачило грошей на все і ще трішки 

відкласти.  

З точки зору підприємств торгівлі це питання в ринкових умовах теж потребує 

особливої уваги. З початку 90-х років минулого століття товарні методи конкуренції в 

багатьох галузях майже вичерпали себе. Тому на перший план знову виходить цінова 

конкуренція, а з нею і маркетингова цінова політика. 

Управління цінами — це процес їх коригування на підставі стратегії і тактики 

підприємства, а також дії суб'єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. У 

процесах управління цінами можуть бути використані такі стратегії чи політики. 

1/ Політика поступового зниження цін. Вона характеризується відносно високим 

рівнем цін на момент виведення на ринок нового продукту. Далі, відповідно до концепції 

життєвого циклу продукції, їх рівень поступово знижується. 

Основна перевага такої політики випливає з тієї простої істини, що ціни завжди 

легше зменшувати, ніж збільшувати. Завдяки такій політиці товари тривалий час 

зберігають свою ринкову привабливість і високі обсяги збуту. Основною проблемою тут 

є встановлення правильного початкового рівня цін, який давав би можливість їх 

поступового зниження зі збереженням комерційних інтересів підприємства. Через це 

найскладнішим у реалізації такої політики є саме перший крок [3]. 

 2/ Політика «знімання вершків». Така політика використовується щодо товарів, 

які належать до категорії модних новинок, котрі мають незначну тривалість життєвого 

циклу. Вона характеризується максимально можливими високими цінами під час ви-

ведення на ринок нового товару і часу його існування на цьому ринку як товару-новинки.  

Перевагами такої політики є можливість швидкого покриття витрат на 

виробництво та маркетинг, отримання відповідних прибутків, підвищення іміджу 

підприємства як новатора, а також регулювання небажано високого попиту. Проте 
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високий рівень цін є занадто привабливим і для конкурентів, що може змусити 

підприємство відмовитись у кінцевому підсумку від дальшої роботи з даним продуктом, 

штучно скоротити його життєвий цикл. 

3/ Політика проникнення. Вона використовується підприємством для виведення 

своїх товарів на нові ринки, створення там належного попиту. Такій політиці притаманні 

низькі початкові ціни, які в міру зростання попиту, популярності товарів, їх відповідної 

адаптації до нових ринків поступово можуть також підвищуватись. До такої політики 

вдаються тоді, коли на ринку, що освоюється підприємством, існує досить високий рівень 

конкуренції і коли його можна поділити на сегменти, виокремлюючи і ті з них, де 

еластичність попиту є високою, а споживачі не сприймають низької ціни як показник 

низької якості продукції [1]. 

Перевагами тут є наявність реальних можливостей проникнення на ринок за рахунок 

надання споживачам конкретних цінових вигід, створення підприємству конкурентного 

пріоритету. Проте в такій політиці є й недоліки — збитки, які мають місце у процесі 

впровадження продукту на ринок, і ризик не пройти точку беззбитковості.  

4/ Політика диференціювання цін. Це продаж того самого продукту різним 

покупцям, або в різний час (у тому числі і протягом доби), або на різних територіях за 

різними цінами.  

Головною перевагою тут є хороші перспективи досягнення великих обсягів 

товарообороту, залучення достатньої кількості споживачів. 

Проте в різних країнах до такої політики ставляться неоднозначно. Подекуди її 

кваліфікують як цінову дискримінацію, що переслідується законом. У будь-якому разі 

продавець мусить довести, що різницю в цінах на той самий товар зумовлено відповідною 

різницею у витратах на виробництво чи збут продукції. 

5/ Політика престижних цін. Ця політика має на увазі утримування підприємством 

досить високих цін на свої товари. Головною передумовою такої політики є висока репутація 

підприємства, надзвичайно висока якість та унікальність його продукції, загальне визнання 

його товарної марки. При цьому висока ціна для певних сегментів ринку є елементом 

підтвердження престижу споживачів [2]. 

Головним недоліком такої політики є залежність підприємства від негативних 

кон'юнктурних змін. Але будь-там що для збереження престижу ціни не зменшуються, 

оскільки це означало б перехід підприємства і його продукції в нижчу категорію, а пове-

рнення назад, як уже зазначалося, є майже неможливим. 

6/ Політика психологічно комфортних цін. Така політика бере до уваги сприйняття 

споживачами того чи іншого рівня цін на товари, виходячи із їхньої «внутрішньої 

логіки». Так, заведено вважати: ціни не слід позначати в «круглих» числах (наприклад, 

у США вважають, що ціни в 1,90 чи 12,99 долара покупці нібито сприймають ліпше, ніж 

в 2,0 чи 13,0 доларів, хоч реальна різниця тут несуттєва). У певних випадках 

рекомендують указувати ціну за 100 г товару, а не за 1 кг [4]. 

7/ Політика «шикування» цін. Її використовують у разі продажу великого 

асортименту товарів у рамках однієї категорії (товарної лінії). Згідно з цією політикою 

ціни «вишиковуються» так, щоб ціновий ряд був достатньо диференційованим. 

Наприклад, ціновий ряд 5, 8, 12, 16 є раціональнішим, аніж 5, 6, 7, 8 тощо.   



 

      84 

 

8/ Політика послідовного просування сегментами ринку. Таку політику 

використовують у міру насичення якогось сегмента (як правило, більш престижного) 

даним товаром. Зниження ціни супроводжується пропонуванням товару іншому, менш 

престижному сегменту (іншій групі споживачів). Зміни цільового призначення товарів і 

рівня цін потребують обов'язкових відповідних змін у політиці розподілу. 

9/ Політика «збиткового лідера». Це політика цін на товари, які використовуються 

споживачами в комплекті. Тут основна деталь комплекту може продаватись навіть за 

збитковою ціною. Цей збиток покривається за рахунок значно вищих цін на допоміжні 

деталі чи запасні частини [5]. 

10/ Політика гнучких цін. Вона передбачає швидку реакцію підприємства на зміну 

співвідношення попиту і пропонування на ринку. Відповідні зміни ціни можуть відбуватись 

навіть протягом доби. 

11/ Політика стабільних цін. Її використовують, як правило, для товарів масового 

попиту, коли ціни на них залишаються стабільними тривалий час, незважаючи на жодні 

кон'юнктурні коливання. 

12/ Політика цін ринкової переваги. Нею користуються підприємства, які мають 

перевагу на ринку і можуть забезпечити зниження своїх витрат на виробництво і 

маркетинг, підвищення доходів від реалізації товарів за рахунок великих обсягів збуту. 

За такої політики товари продаються за ціною дещо нижчою, ніж у підприємств-

конкурентів. 

13/ Політика цін на товари, зняті з виробництва. Тут, насамперед, потрібно 

визначитись, до якої категорії належать ці товари.  Якщо  товар повністю втратив свою 

ринкову привабливість, то використовують ціни розпродажу, тобто досить низькі. 

Якщо ж він отримав статус товару-ретро, його орієнтують на цю специфічну нішу 

ринку і продають за досить високими цінами. 

Таким чином, сукупність факторів, що впливають на рівень та динаміку цін, 

можна поділити на фактори зовнішнього непрямого впливу та внутрішнього 

(прямого, безпосереднього) впливу. В основу цього поділу покладений той факт, що 

підприємство не може регулювати чи змінити зовнішні фактори, тоді як внутрішні 

фактори воно повинно контролювати та змінювати, відповідно до ситуації, що 

склалася на ринку. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Підприємництво є однією із найважливіших ознак ринкової економіки і 

основною передумовою розвитку господарства країни в цілому. Розвиток 

підприємництва країни є своєрідним індикатором змін у зовнішньому середовищі. 

Важливо розуміти, що позитивні зміни у зовнішньому середовищі, зокрема, в 

економіці країни є неможливими без розвитку підприємництва. Особливо це 

стосується малого та середнього підприємництва - як найбільш гнучкої ланки 

економіки за відношенням споживчого попиту. 

В розвинутих європейських країнах, зокрема, країнах-членах Організації 

економічного співробітництва і розвитку, малі та середні підприємства становлять 

понад 90% усіх підприємств та забезпечують робочими місцями майже 65 млн. 

громадян, або близько 70% зайнятого населення ЄС, їх внесок у додану вартість за 

витратами виробництва досягає 60% [1].  
Мале та середнє підприємництво (МСП) в Україні майже завжди існувало у 

непростих соціально-економічних умовах. Загострення політичної та посилення 

економічної нестабільності в 2014 році, зокрема, пов’язаних із війною на Сході 

України, анексією Криму, негативно позначились на основних макроекономічних 

показниках країни.  

Наприклад, за даними Державної служби статистики України в 2015 році 

відбулось зниження основних макроекономічних показників порівняно з попереднім 

роком. Так, ВВП зменшився на 9,9%; експорт товарів і послуг – на 27,2%; імпорт 

товарів і послуг – на 29,9%; обсяг промислової продукції – на 13,4%; реальний 

наявний дохід населення – на 22,2%, капітальні інвестиції – на 1,7%, реальна 

заробітна плата – на 20,2% [2].  

Деякі позитивні зрушення в національній економічній системі можна 

спостерігати за підсумками 2016 року: ВВП у ІIІ кварталі 2016 р. порівняно з 

відповідним періодом попереднього року збільшився на 2%; обсяг промислової 

продукції за підсумками року зріс на 2,4%, капітальні інвестиції – на 18%; імпорт 

товарів і послуг – на 3,7%; реальна заробітна плата – на 21,4%; оборот роздрібної 

торгівлі – на 3,1%. Однак негативні тенденції прослідковуються в показниках 

експорту товарів і послуг (зниження показника на 4,1% за підсумками 2016 року 

порівняно з попереднім роком); споживчі ціни зросли на 12,4%, а ціни виробників 

промислової продукції – на 35,7% за даними грудня 2016 р. у порівнянні з груднем 

2015 р. [2]. 
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Отже, МСП є важливими роботодавцями, які роблять значний внесок у валовий 

внутрішній продукт України (ВВП). За даними Державної служби статистики 

України МСП складали левову частку від загальної кількості підприємств в Україні у 

2018 році. В абсолютних числах кількість середніх підприємств становить 16,5 тис., 

малих - 182,3 тис., з яких мікро - 176,5 тис. підприємств (у т.ч. серед них майже 

148,4 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП)), у яких задіяно 6,9 млн. працівників, що 

становить 40% найманої робочої сили.  

Розвиток МСП є одним із першочергових пріоритетів Уряду країни, що 

закріплено не лише в Угоді про асоціацію України з Європейським Союзом (Угода 

про асоціацію з ЄС), але і відображено у Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні. 

З метою реалізації вказаної Стратегії Кабінет Міністрів України своїм 

розпорядженням від 10 травня 2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії 

розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» 

затвердив заходи, якими передбачив досягнення конкретних цілей державними 

органами в плані подальших напрямків державної політики щодо МСП. Відповідно 

до Угоди про асоціацію з ЄС сторони зобов’язались розвивати та зміцнювати 

співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва і таким 

чином покращувати умови для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів 

господарювання з особливою увагою до МСП. З цією метою, було передбачено 

впровадження Стратегії МСП, що ґрунтується на принципах Європейської хартії 

малих підприємств, та проведення моніторингу процесу їхньої імплементації шляхом 

щорічного звітування та діалогу. Таке співробітництво також передбачає особливу 

увагу до мікропідприємств та підприємств ремісницького типу, надзвичайна 

важливість яких як елемента економіки України та ЄС також визнається у 

вищезазначеній Угоді. 

Важливе місце у взаємодії держави і суб’єктів МСП займає Офіс розвитку 

МСП, що нині діє при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (Мінекономіки). Рада бізнес-омбудсмена (РБО) рекомендує 

впровадити практику інформування МСП про основні зміни до законодавства 

(наприклад, через оприлюднення на веб-сайті Офісу розвитку МСП), що 

безпосередньо встановлюють нові вимоги до мікро- та малого бізнесу. Така 

інформація суттєво б допомогла інституційно слабким підприємствам діяти 

відповідно до законодавства і не створювати підґрунтя для претензій до них з боку 

контролюючих органів. РБО виділила декілька типів рекомендацій щодо розбудови 

потенціалу Офісу розвитку МСП у цій сфері, зокрема, заохочуючи розвиток мережі 

партнерських відносин із колективними діями у приватному секторі, посилюючи 

навчальну спроможність створеної платформи, спрямованої на підвищення 

обізнаності компаній про міжнародні стандарти у сфері комплаєнсу, запроваджуючи 

такі стандарти в приватному секторі.  

Варто відмітити, що великий вплив на діяльність МСП мають податкові органи, 

з боку яких до МСП часто застосовується надмірний контроль. РБО вважає, що 

податкові органи мають фокусуватись на дослідженні фактичних обставин, а не 

застосовувати масову практику формального підходу до цих суб’єктів [3].  
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Державі, насамперед, необхідне перезавантаження існуючого законодавства з 

питань праці, запровадження сучасного трудового права, заснованого на свободі 

трудового договору, спрощення адміністрування податків та звітності, 

документального оформлення процедури найму працівників, перегляд штрафних 

санкцій за порушення трудового законодавства і порядок їхнього застосування тощо. 

Всі згадані напрямки роботи безпосередньо стосуються проблематики роботи МСП. 
Вважається також, що значні перспективи розвитку підприємництва мали б 

очікувати Україну за умови її вступу в ЄС. Сюди можна віднести наступне:  

- глобалізація фінансової діяльності, що дає можливість суттєво подолати ряд 

законодавчих обмежень і норм, які існують у межах національних кордонів;  

- створення міжнародних компаній;  

- лібералізація торговельно-політичного режиму щодо товарних ринків, ринків 

послуг, ринків капіталів, а також фондових ринків значно знижує рівень митних 

тарифів, скасовує багато обмежень;   

- вплив зовнішніх глобальних факторів на розвиток національної економіки 

стане більш потужним, ніж вплив внутрішніх національних факторів розвитку.  

За таких умов підприємництво дійсно стає загальнонародним і 

багатонаціональним, формування ефективних комунікацій сприяють зменшенню 

витрат, а це зумовлює нові інвестиції, підвищення продуктивності праці, зростання 

добробуту громадян. 

Отже, підприємництво є джерелом стійкого економічного зростання, 

стабільності суспільства та забезпечення зайнятості в країні, що безпосередньо 

впливає на підвищення рівня та якості життя населення. Це вимагає постійної 

ідентифікації вимог і тенденцій глобального бізнес-середовища та відповідної реакції 

з боку підприємницьких і державних структур. Пріоритетними напрямками для уряду 

країни мають стати стимулювання інноваційної активності підприємницького 

сектору, формування сприятливого нормативно-правового середовища та 

інноваційно-інвестиційного клімату. Втілення цієї політики має здійснюватись 

цілеспрямовано, системно та послідовно в комплексі національної інноваційної 

системи.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасні тенденції розвитку глобалізаційного світу переконливо доводять 

необхідність серйозного осмислення проблем генезису та розвитку національних 

економік в цілому та підприємств зокрема. Глобалізація економічного розвитку 

випливає з глибокої взаємозалежності складових світового господарства з його 

єдності суперечливості та цілісності що посилюється в умовах широкого розгортання 

інтернаціоналізації виробництва та обігу інтенсифікації інтеграційних процесів. 

Глобалізація в сучасних умовах з одного боку виступає умовою функціонування 

суб’єктів господарювання а з іншого боку визначає рівень конкурентоспроможності 

їх діяльності. Останнє актуалізує необхідність визначення основних напрямів впливу 

глобалізаційних процесів на розвиток підприємств з метою ідентифікації позитивних 

та негативних проявів глобалізації для окремої країни у тому числі і для України. 

Світова економіка стає єдиним ринком і виробничою зоною з національними та 

регіональними секторами, а не простою сукупністю національних економік, що 

розгортають взаємне економічне співробітництво. Важко заперечувати певні 

прогресивні сторони глобалізації. Серед них - формування нового виробничого 

укладу і моделі трудових відносин, розширення виробничої демократії і 

стимулювання виробництва. В межах нового виробничого укладу глобалізація 

розширила сферу і зміст виробничої демократії. Впровадження нової організації 

праці спонукало до перерозподілу управлінських функцій між менеджментом і 

найманими працівниками. Частина функцій менеджменту перетворилася на функції 

підтримки ініціативи знизу. Глобалізація веде до зростання конкуренції у світовому 

масштабі, що викликає поглиблення спеціалізації та поділу праці із властивими їм 

наслідками - зростанням продуктивності праці та скороченням витрат. Відбувається 

зміна ролі національних ринків: дедалі більше орієнтуючись на глобальний ринок з 

його досить жорсткими умовами конкуренції, національне виробництво об’єктивно 

прагне до досягнення високої ефективності, більш повного та якісного задоволення 

внутрішнього попиту. Глобалізація може спричинити зростання продуктивності 

праці у результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні та поширення 

передових технологій, а також конкурентного тиску на користь постійного 

впровадження новацій у світовому масштабі. У цілому переваги глобалізації 

дозволяють покращити своє становище усім партнерам, котрі дістають можливість, 

збільшивши виробництво, підвищити рівень зарплати та життєві стандарти. Кінцевим 

результатом глобалізації повинне стати загальне покращення добробуту у світі. 

Глобалізація несе із собою не лише вигоди, вона сповнена негативними 
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наслідками чи потенційними проблемами, у яких деякі критики вбачають велику 

небезпеку. Одна із основних проблем пов’язана із питанням, хто виграє від 

глобалізації. Фактично основну частину переваг отримують багаті країни та індивіди.  

Значна залежність економіки України від складних глобалізаційних процесів та 

низька конкурентоспроможність вітчизняної економіки на міжнародній арені 

актуалізують необхідність формування потенціалу конкурентоспроможного розвитку 

національного підприємницького сектору та пошуку напрямків для його зростання.  

Глобалізаційні перетворення та світові інтеграційні процеси змінюють акценти 

в конкурентній боротьбі, трансформуючи умови та інструменти зростання та 

розвитку.  

Більшість вітчизняних підприємств не готові вести активну конкурентну 

боротьбу на висококонкурентних світових ринках і не здатні сформувати 

конкурентоспроможний потенціал свого розвитку з урахуванням жорстких вимог 

сучасних глобальних перетворень.  

Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись на розбудові 

високотехнологічного підприємницького сектору та підвищення його 

конкурентоспроможності на європейському та глобальному ринках.  

Важливим завданням державної політики щодо розвитку інноваційного 

підприємництва в країні має стати налагодження плідної співпраці між владою, 

бізнесом і наукою.  

Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання 

інноваційної активності підприємницького сектору, формування сприятливого 

нормативно-правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату.  

Одним із пріоритетних завдань державної політики мають стати впровадження 

європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні із 

паралельним формуванням інституційної системи її забезпечення.  

Втілення цієї політики має здійснюватись цілеспрямовано, системно та 

послідовно в комплексі національної інноваційної системи. 

 

Список використаних джерел 

1. Причепа І. В. Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в 

Україні за сучасних умов / Причепа І. В., Мещерякова Т. К. // Розвиток 

підприємництва в Україні : теорія, методологія та практика : колективна монографія 

/ Під ред. д.е.н. професора Непочатенко. – Умань : Видавець “Сочінський М. М.”, 

2017 – 244 с. 

2. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за 

сучасних умов / О. Й. Лесько, І. В. Причепа // Вісник ВПІ. – 2016. – № 1. – С. 44–48.  

3. Ратушняк О. Г. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств 

України / О. Г. Ратушняк, О. Г. Лялюк // Вісник ХНУ. Серія “Економічні науки”. – 

2015. – № 2, т. 1. – С. 132–135. 

 

 

 

 



 

      90 

 

Семибратня В. В., студентка  1 курсу, групи 5Ф, 

Херсонський національний технічний  університет, 

Е-mail: semibvaleria@gmail.com 

Науковий керівник: Сисоєнко І. А., к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

Херсонський національний технічний  університет, 

Е-mail: sysoenko.iryna.kntu@gmail.com 

 

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації - 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Об'єктами інноваційної діяльності є:  

- інноваційні програми і проекти;  

- нові знання та інтелектуальні продукти;  

- виробниче обладнання та процеси;  

- інфраструктура виробництва і підприємництва;  

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість 

виробництва і (або) соціальної сфери;  

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;  

- товарна продукція;  

- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції [1]. 

Розглянемо деякі статистичні дані щодо інноваційної активність, джерел 

фінансування інноваційної діяльності на промислових підприємствах Херсонської 

області. Інноваційна активність промислових підприємств Херсонської області за 

2013-2019 роки зображена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

 

Інноваційна активність промислових підприємств Херсонської області  

за 2013-2019 роки* [2] 

 

Роки 

Питома вага  

підприємств, 

що займалися  

інноваціями, % 

Загальна  

сума 

витрат 

У тому числі за напрямами, млн. грн. 

дослідження  

і розробки 

придбання  

інших 

зовнішніх  

знань 

придбання  

машин, 

обладнання та 

програмного  

забезпечення 

інші  

витрати 

2013 23,6 161,4,6 7,2 0,02 136,6 17,6 

2014 24,2 90,5 11,3 0,7 77,2 1,2 

2015 20,7 70,1 4,1 - 66,08 0,07 
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Продовження таблиці 1 
 

2017 15,5 56,2 2,8 0,9 48,1 4,5 

2019 13,3 83,9 5,9 0,4 22,7 54,8 
 

*Періодичність проведення державного статистичного спостереження одо інноваційної діяльності 

промислового підприємства змінена з «річної» на один раз на два роки, починаючи з 2015 року.  

 

Як бачимо, найбільша кількість підприємств, що займалися інноваціями була у 

2014 році. Після цього їх кількість поступова скорочується до 13,3%. Найбільшу суму 

витрат на інноваційну діяльність потрачено й 2013 році, з них 1236,6 млн. грн. – на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. 

Надалі розглянемо джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств Херсонської області за 2013-2019 роки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств Херсонської області за 2013-2019 роки, тис. грн. [2]. 

 

Як видно з рис. 1, основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств Херсонської області за 2013-2019 роки були власні 

джерела підприємств. Друге місце належить вітчизняним інвесторам, а потім вже 

іноземним інвесторам. 
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ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

Незважаючи на наявність великого обсягу доступної інформації, активного 

розвитку інформаційних технологій, міжнародної комунікації, все більш складним 

виявляється процес прогнозування майбутнього стану економічних систем, зв’язку з 

великою кількістю чинників, що можуть впливати на їх поведінку, все більше 

розповсюджуються такі негативні явища як фінансово-економічні кризи, що 

призводять до банкрутства і погіршення соціально-економічної ситуації в країнах. 

Причини цього криються як в загальносвітових тенденціях розвитку, найважливішою 

з яких на сучасному етапі є прогресуюча глобалізація, так і в особливостях розвитку 

економіки кожної конкретної країни. Прискорення технологічного розвитку і зміни у 

факторах сучасного виробництва є взаємопов'язаними проблемами збалансованості 

та динамічного розвитку. Тому особливої актуальності набувають проблеми 

забезпечення успішного розвитку сучасних соціально-економічних систем [1]. 

Зміни – це вкрай важкий і болісний процес. Чим глибші й радикальніші зміни 

відбуваються в організації, тим вище ймовірність опору їм. Управління опором – це 

важливий та невід’ємний процес при впровадженні змін [2]. 

Розвиток підприємства повинен здійснюватися так, щоб усі зміни, що 

відбуваються на підприємстві, в його технологічному комплексі, виробничій, 

інноваційній, організаційній і управлінській діяльності дозволяли зберігати і 

покращувати рентабельність і стабільність, а також інші характеристики, що 

відповідають розвитку підприємства [3]. 

Прийняття рішення про визначення шляху розвитку підприємства передбачає 

оцінку існуючого потенціалу підприємства, можливостей його вдосконалення та 

ефективного використання в майбутньому. В зв’язку з цим актуальним є створення 

або вибір інструментальних засобів, які надають можливість виявити та оцінити 

потенціал підприємства, що буде використано як база для розробки шляху розвитку 

підприємства. Найбільш загальний підхід, згідно з яким до предметних складових 

потенціалу підприємства відносять: 

– ринковий потенціал: потенційний попит на продукцію та частка ринку, яка 

одержує підприємство; 

– виробничий потенціал: потенційний обсяг виробництва продукції, потенційні 

можливості основних засобів; 

– фінансовий потенціал: потенційні фінансові показники виробництва 

(прибутковості, ліквідності, платоспроможності), потенційні інвестиційні 

можливості [4]. 
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Всі фактори, які впливають на вибір шляху розвитку підприємства, традиційно 

можна поділити на зовнішні, внутрішні та ризики. Серед усіх зовнішніх факторів, я 

вважаю, слід відзначити загальні тенденції розвитку світової економічної системи, 

стан економічного розвитку країни, інвестиційний клімат у державі та інвестиційна 

привабливість галузі, до якої відноситься підприємство, а також загальний стан 

наукової діяльності та її підтримка з боку держави. До внутрішніх факторів слід 

віднести потенціал підприємства – у першу чергу, виробничий (фактори виробництва 

та ресурси), а також ринковий. Окремо слід виділити фінансовий потенціал, при 

оцінці якого визначається інвестиційна привабливість підприємства та комерційний 

імідж. Щодо ризиків, то прийняття шляху розвитку багато у чому залежить від оцінки 

всього комплексу можливих ризиків – чим детальніше ми зможемо передбачити всі 

виді ризиків та вірогідність появи ризикової ситуації, тем менш вірогідна помилка у 

визначенні шляху розвитку. 

Незважаючи на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної 

влади й управління нормативних документів, розвиток малого підприємництва в 

Україні здійснюється в несприятливому середовищі, є багато проблем, які необхідно 

вирішувати на різних рівнях. Аналіз діяльності суб'єктів малого бізнесу свідчать про 

те, що значна кількість новостворених малих підприємств не може розпочати свою 

роботу через відсутність достатнього статутного капіталу, сировини та матеріалів, 

власних площ і обладнання, практичних навичок та підприємливості працівників у 

здійсненні бізнесу. Вони мають проблеми виробничого характеру, труднощі в 

реалізації продукції, формуванні відповідної клієнтури. Через невеликі обсяги 

господарської діяльності деякі малі підприємства неспроможні залучати 

кваліфікованих фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати їм високу 

оплату праці. 

Негативно впливають на розвиток малого бізнесу такі стримуючі фактори, як 

зростання цін, інфляція, низький рівень платоспроможності населення, рекет, 

корупція тощо. Частка малих та середніх підприємств у валовому внутрішньому 

продукті України становить лише 9%. На думку багатьох фахівців, основними 

напрямками дальшого розвитку малого підприємництва в Україні в найближчій 

перспективі є: 

 формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого 

бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; 

 забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих 

підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; 

 стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого 

підприємництва [5]. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська 

діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою 

забезпечення потреб споживача, що спрямована на отримання прибутку і 

здійснюється на власний ризик та під особисту майнову відповідальність фізичної чи 

юридичної особи, що визначено Законом України «Про підприємництво».  

У західних країнах підприємництво розглядається як особливий тип 

господарювання, в основі якого є пошук нових можливостей виробництва товарів і 

послуг на основі інновацій та уміння залучати ресурси із найрізноманітніших джерел. 

Автори відомого підручника «Економікс», американські вчені К. Макконнелл і 

С. Брю, розглядають підприємництво як особливий вид діяльності, в основі якої 

лежить ряд важливих умов та вимог. По-перше, підприємець бере на себе ініціативу 

поєднання ресурсів землі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва товарів чи 

послуг. Тут підприємець одночасно виступає рушійною силою виробництва і 

посередником, що об’єднує разом ресурси для здійснення процесу. По-друге, 

підприємець бере на себе важке завдання прийняття основних рішень у процесі 

виробництва товарів (послуг), від яких залежать результати діяльності підприємства. 

По-третє, підприємець – це новатор, особа, яка прагне вводити в побут на комерційній 

основі нову продукцію, нові технології або й нові форми організації підприємства.  

По-четверте, підприємець – це людина, що постійно ризикує не тільки своїм часом, 

працею, діловою репутацією, але й вкладеними коштами [1]. 

Варто відмітити, що у світовій практиці немає професії «підприємець», проте 

підприємництво як заняття існує. Головне завдання підприємця полягає в тому, щоб 

об'єднати навколо себе досвідчених і активних працівників, спрямувати їхні зусилля 

для досягнення поставленої мети. Таким чином, підприємець – суб'єкт, що поєднує у 

собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових 

видів, методів виробництва, нових благ та якостей, нових сфер застосування капіталу. 

Звідси підприємництво – це тип господарської поведінки підприємців з організації, 

розробки, виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального 

ефекту.  
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Підприємництво – це не рід занять, а склад розуму і властивість натури. Бути 

підприємцем – значить, робити не те, що роблять інші, – вважав Й. Шумпетер. 

«Потрібно мати особливе уявлення, дар передбачення, постійно протистояти тиску 

рутини. Потрібно бути здатним знайти нове і використовувати його можливості. 

Потрібно вміти ризикувати, переборювати страх і діяти незалежно від процесів, що 

відбуваються, – самому ці процеси визначати». Підприємцем у його діяльності керує 

воля до перемоги, бажання боротьби, особливий творчий характер його праці [2]. 

Важливим завданням багатьох досліджень у цій сфері виступає вивчення умов 

і факторів, що сприяють ефективному становленню підприємницької діяльності. 

Поряд з політичними, економічними та соціальними факторами розвитку 

підприємництва, важливу роль відіграють і психологічні фактори.  

Варто також виділити різницю між менеджером та підприємцем.                                    

З психологічної точки зору, найманий менеджер відрізняється від підприємця, і це 

пояснюється відмінностями мотиваційно-цільової основи їхньої діяльності. Успішні 

підприємці мають більш високу потребу в досягненнях, ніж менеджери. Менеджер 

прагне стабілізувати підприємство, зменшити ризик упровадження чогось нового, а 

тому все детально планує. Він направлений на довгу перспективу розвитку 

організації. Підприємець, на відміну від менеджера, може обирати революційний 

шлях розвитку підприємства, орієнтований на швидкий результат розвитку ситуації 

за рахунок свого суб'єктивного потенціалу.  

Відповідно до цього визначені важливі особистісні характеристики підприємця: 

1) Потреба в незалежності; 2) Рішучість; 3) Енергійність, оптимізм, віра в себе;              

4) Потреба в домінуванні та вміння вести людей за собою; 5) Гнучкість в засобах 

реалізації підприємницької діяльності, уміння змінювати свою поведінку відповідно 

до ситуації; 6) Розумна самокритичність; 7) Емпатія; 8) Відповідальність та наявність 

чіткої мети. 

Отже, підприємницька діяльність розглядається як активність людини в 

напруженій та суспільно-значущій ситуації, результатом якої стає породження нової 

структури в господарській та інших сферах матеріального та духовного виробництва, 

в яких втілюється суб'єктний потенціал людини. Підприємці від менеджерів 

відрізняються також за глибиною переживань за власну справу, більшою 

імпульсивністю, спонтанністю поведінки; підприємці менше коректують свою 

інтелектуальну активність. 
Визначено, що успішна діяльність підприємця характеризується такими 

категоріями:  

- концептуальна майстерність – здатність розуміти стратегічну перспективу 

організації;  

- готовність до прийняття адекватних рішень, зокрема вміння обирати 

найкращий з альтернативних варіантів, здатність вийти за їх межі;  

- аналітичне мислення – здатність до правильного розподілу робіт та завдань, 

вибору оптимальної техніки та засобів, передбачення розвитку ситуації;  

- адміністративна майстерність – спроможність виконувати задані організаційні 

обов'язки, ефективно діяти в рамках обмеженого бюджету;  
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- комунікативна компетентність – здатність установлювати і підтримувати 

необхідні контакти, вміння логічно і доступно передавати свої ідеї та погляди іншим; 

- психологічна компетентність – здатність безконфліктно взаємодіяти з 

людьми, створювати сприятливий психологічний клімат;  

- технологічна озброєність – передбачає особливу компетенцію для виконання 

кола управлінських повноважень та досягнення намічених цілей [3]. 
Сьогодні переважна більшість українських підприємців вважає, що в соціально-

економічних умовах, які склалися в країні, розвиток їхньої підприємницької 

діяльності залежить від власних зусиль. Часто це пов'язане з труднощами, що 

виникають при взаємодії з органами державної та місцевої влади. За останні роки 

рівень довіри до цих структур є невисоким. Чим сильніші перешкоди існують при 

взаємодії з органами влади, тим вищий рівень ризику виникає при здійсненні 

підприємницької діяльності. Така ситуація є свідченням того, що саме різні органи 

влади сприймаються підприємцями як основне джерело ризику їхньої діяльності.  

Узагальнюючи тему дослідження, можна зробити висновок, що розвиток 

підприємництва – це один із найпотужніших ресурсів зайнятості та доходів територій 

і населення при неспроможності держави забезпечити централізовану підтримку 

розвитку регіонів. Підприємництво як особливий вид діяльності повинен передбачати 

наявність у суб’єктів цієї діяльності особливого стилю та типу господарської 

поведінки, певного напряму думок. Проявляється це, насамперед, у пошуку 

нетрадиційних рішень і можливостей, розширенні масштабів і сфери діяльності, у 

постійній готовності до ризику та пошуку способів його подолання, у вільному прояві 

ініціативи, постійному прагненні до новаторства, в особливому творчому підході до 

справи. 

Отже, забезпечення ефективного функціонування підприємства (фірми) чи 

діяльності індивідуального підприємця – найважливіше завдання підприємницької 

діяльності. Це передбачає вміння залучати і використовувати для вирішення 

поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, орієнтацію на інновації 

та створення інноваційного середовища. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК СИМБІОЗ ДЕРЖАВИ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

 

Сучасне українське суспільство переживає складний етап свого розвитку.  

Юридична наука відкриває нові перспективи в дослідженні проблем правової 

системи, яка є самостійним напрямом загальнотеоретичної юриспруденції.  

Актуальність наукової проблематики розвитку правової системи не викликає сумніву, 

оскільки відповідає найважливішим потребам сучасності, охоплює широке коло 

концептуальних питань, виявлення тенденцій у державно-правовій сфері суспільних 

відносин.  У країні здійснюється кардинальне перетворення економічної, соціальної 

та політичної сфер життя, яке супроводжується реформою правової системи, в тому 

числі законодавства, правотворчих і правоохоронних органів, механізмів і форм 

реалізації права. Ефективність перетворень в правовій сфері, так і в державі в цілому, 

модернізаційні процеси в країні безпосередньо залежать від рівня правової культури 

сучасного українського суспільства. Саме проблема ролі правової культури як 

чинника розвитку правової системи зумовлює спектр досліджень, які є актуальними 

на нинішньому етапі розбудови національної державності та концептуально 

важливими для теоретико-правових досліджень. Правова культура має відіграти одну 

з головних ролей у розбудові правової держави, адже вона тісно пов’язана з усіма 

елементами правової системи формування правосвідомості громадян та новим 

баченням України як демократичної, незалежної та суверенної держави, 

усвідомленням взаємозв’язку закону і права, із визнанням пріоритету людини та 

громадянина в правових відносинах. 

У загальній теорії права під правовою культурою розуміють якісний стан 

правового життя суспільства, який характеризується досягнутим рівнем розвитку 

правової системи – станом та рівнем правової свідомості, юридичної науки, системи 

законодавства, правозастосовної практики, законності та правопорядку, правової 

освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і свобод людини. Вона 

визначається як сукупність досягнень суспільства, його соціальних груп та громадян        

у галузі регулювання суспільних відносин, яке забезпечує верховенство права в 

суспільному житті, тобто панування у суспільному житті правових принципів 

справедливості і гуманізму, захисту прав і свобод людини, її честі і гідності, реальне 

забезпечення місця людини як вищої соціальної цінності. 

 Науковці вважають, що правова культура – це система позитивних проявів 

правової дійсності, що концентрує в собі досягнення юридичної науки і практики. 

Вона є внутрішньою духовною стороною правової системи і пронизує 
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правосвідомість, право, правовідносини, законність і правопорядок, правотворчу, 

правозастосовну та інші види правової діяльності [1].  

Однак, існує інша думка, яку висловлює Дмітрієнко І.В. зокрема, що правова 

культура не залежить від права (в цьому контексті під правом розуміють насамперед 

юридичне право). Жодні закони не зможуть підняти її рівень шляхом декларування 

окремих норм. Правова культура з’являється не з документів – її там бути не може; 

правова культура з’являється із життя. Процес її становлення характеризується 

формуванням певних культурно-правових цінностей, сформованих певною 

національною часово-просторовою дійсністю [2].  

Якщо говорити про правову культуру в широкому сенсі, то прийнято розуміти 

усе позитивне, що створено людством у правовій сфері . У цьому аспекті правова 

культура  тісно пов'язана з загальною культурою народу, ґрунтується на її засадах, 

служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є 

відокремленим процесом від розвитку інших видів культури - політичної, моральної, 

естетичної. Це комплексний процес, їх поєднує спільність завдання - створення 

морально-правового клімату в суспільстві, який би гарантував особі реальну свободу 

поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, 

соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр 

економічних, соціальних, політичних, культурних процесів. 

У сучасних умовах дослідження правової системи відбувається на нових 

підходах загальнотеоретичної юриспруденції, що має велике значення для 

формування правової культури, для розв’язання проблем правотворчості, 

правозастосування, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина.  

Досвід формування громадянського суспільства та правової держави в Україні 

засвідчив нагальну потребу підвищення рівня правової культури і правосвідомості 

громадян. Активного обговорення та негайного впровадження вимагають такі 

аспекти проблеми, як правова просвіта і виховання молоді, майбутніх фахівців різних 

сфер життєдіяльності на засадах людяності, моральності, честі [3]. 

Як зазначає Сковронський Д.М. в Україні все ще гостро стоїть проблема 

взаємодії і розбудови взаємозв’язку соціальної, правової держави та громадянського 

суспільства. Ці процеси перш за все викликають глибинну необхідність проведення 

відповідних змістовних політико-правових досліджень, які дали б змогу реформувати 

відносини влади, систему законодавства та державні механізми на змістовній 

науково-теоретичній основі. Проблема формування громадянського суспільства, 

гарантування діяльності його основних інститутів заслуговує на особливу увагу у 

загальному контексті дослідження соціальної, правової держави. На відміну від 

загального розуміння суспільства громадянське суспільство покликане гарантувати, 

забезпечувати та захищати основні права і свободи своїх членів. Сама ж процедура 

захисту реалізується завдяки створеній соціальною, правовою державою нормативно-

законодавчої бази, що визначає права й обов’язки держави щодо громадянського 

суспільства загалом, його основних інститутів та окремих громадян [4]. 

 Таким чином, правова культура формується громадянським суспільством та 

державою в цілому. Вона відіграє основну роль в процесі державотворення. 

Важливим напрямом політики держави, має бути підвищення рівня правової 
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культури громадянського суспільства, залучення громадян України до правових 

цінностей, зміцнення законодавства в державі, забезпечення принципу верховенства 

права. 

 

Список використаних джерел 

1. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : 

[монографія] / за ред. проф. Ю. П. Битяка і І. В. Яковюка. – Х. : Право, 2007. – 248 с. 

2. Дмітрієнко І.В. Українська правова культура як нормативне небіологічне 

явище / І.В. Дмітрієнко // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 44. – С. 105-110 

3. В. Лисогор. Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод 

громадян. // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. С. 19—21. 

4. Сковронський Д.М. Державотворення та правотворення: проблеми та 

перспективи розвитку : матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної 

конференції (Львів, 29 травня 2019 р.) . 2019. C. 173 – 177. 

 
Боднар Л. А., викладач циклової комісії з права 

ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права  

та інформаційних технологій ІФНТУНГ», 

спеціаліст першої категорії 

E-mail: lilabodnar@ukr.net 

 

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК НЕГАТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

В сучасному українському суспільстві поширені різні види деформації 

правосвідомості, але одним із найнебезпечніших її проявів є правовий нігілізм – 

поняття, яке є антиподом правової культури і явища якого мають найбільший прояв 

у кризові періоди й переломні етапи розвитку будь-якої держави.  

Загальноприйнятим в юридичній науці є визначення правового нігілізму як 

деформованого стану правосвідомості особи, суспільства, соціальної групи, що 

характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, запереченням 

значущості норм і принципів права або зневажливим до них ставленням, однак 

виключає злочинний намір [3, с. 100]. 

Як відомо, однією з основних ознак правової держави і важливим чинником 

формування громадянського суспільства є наявність у населення високого рівня 

правової свідомості та правової культури. Однак правовий нігілізм є деструктивним 

соціальним феноменом, що негативно впливає на становлення правосвідомості й 

формування правової культури особи та суспільства загалом. 

Сутність правового нігілізму полягає в негативному ставленні осіб до права, 

зневіра в його можливості розв’язувати нагальні проблеми так, як того вимагає 

соціальна справедливість. У той же час, він є продуктом дії багатьох об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, таких як історичні традиції, кризовий стан суспільства, 

відсутність справжньої демократії, низький рівень правової культури суспільства [2, 

с. 516]. 
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Для правового нігілізму характерними є юридична некомпетентність, негативне 

оцінювання права, поширеність навичок та стереотипів неправомірної поведінки. 

Характерними рисами сучасного правового нігілізму є також і те, що він має 

підкреслено демонстративний, вольовий, агресивний і неконтрольований характер; є 

глобальним, масовим, широко поширеним не тільки серед громадян, а й в офіційних 

державних структурах, законодавчих, виконавчих та правоохоронних органах влади; 

має різноманітні форми вияву – від кримінальних до легальних (легітимних), від 

парламентсько-конституційних до мітингово-охлократичних, від «поверхових» до 

побутових; має особливий ступінь руйнування, опозиційну або популістську 

спрямованість, регіонально-національне забарвлення; зливається з політичним, 

моральним, духовним та економічним нігілізмом, що разом утворює єдиний 

деструктивний процес [1, с. 109]. 

Отож, як випливає із зазначеного, правовий нігілізм – явище негативне. Проте 

в сучасних умовах, на противагу традиційному розумінню, цікавим є новаторський 

підхід, представники якого обґрунтовують думку про позитивність цього явища, 

вважаючи, що до існування правового нігілізму призводить саме право через власну 

недосконалість. У даному контексті правовий нігілізм розглядається як специфічний 

соціальний орієнтир, який вказує напрямок для подолання негативних тенденцій у 

державно-правовій галузі, наближення влади до суспільства, підвищення авторитету 

права і держави, що є реальною гарантією демократичного розвитку держави. 

Сьогодні можна з впевненістю констатувати, що саме явище правового 

нігілізму вже достатньо досліджене й вивчене в сучасній юридичній науці. Проте 

необхідно розробити і привести в дію комплексний механізм його подолання, 

впровадити конкретні заходи, які спрямовані як на підвищення авторитету права і 

закону, так і на підвищення довіри у громадян до букви Закону.  

Основними шляхами подолання правового нігілізму в сучасних умовах 

розвитку держави є підвищення рівня загальної і правової культури громадян, їх 

правової та моральної свідомості; удосконалення й модернізація нормативно-

правової бази; профілактика правопорушень; зміцнення законності і правопорядку, 

державної дисципліни; повага та всебічний захист прав людини; правова освіта і 

правове виховання населення; покращення якості вищої юридичної освіти з метою 

підготовки висококваліфікованих юристів; боротьба з корупційними проявами в 

суспільстві. Окрім того, доцільно та вкрай важливо проводити систематичну роботу 

з підвищення професійної культури всіх суб'єктів правоохоронної системи, що 

сприятиме подоланню недовіри населення до правоохоронних органів.  

Таким чином, діяльність держави в особі її державних органів повинна 

створити в Україні таку ситуацію, коли добровільне виконання та дотримання норм 

права стане більш вигідним й ефективним, ніж нехтування (ігнорування) ними і, як 

наслідок, сприятиме викоріненню правового нігілізму як негативного соціального 

явища. Означені кроки допоможуть на шляху боротьби з правовим нігілізмом та 

виходом суспільства з глибокої системної кризи. Однак варто не забувати про те, що 

багато залежить і від активної позиції кожного громадянина.   
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Високий рівень правової культури є невід’ємним 

компонентом громадянського суспільства та виступає своєрідним індикатором 

правого прогресу в державі. На сьогоднішньому етапі правова культура в нашому 

суспільстві перебуває у кризовому стані. Сукупність різних чинників політичного та 

економічного характеру, прояви правопорушень з боку посадових осіб, військова 

агресія Російської Федерації, карантинні обмеження, впливають на рівень розвитку 

правової культури. 

У соціумі громадяни не поважають закон, оскільки не вбачають у ньому опори, 

розвивається недовіра до органів державної влади та її посадових осіб. Таким чином 

відбувається знецінення права, спотворення його змісту, звернення до букви закону, 

натомість особливу цінність має власне дух закону. 

Задля подолання цих кризових явищ, науковцями в галузі права, пропонуються 

різні шляхи та методи підвищення рівня правової культури в суспільстві. 

Аналіз досліджень і публікації. Вивченням проблематики правової культури 

займались такі вчені як, С. Богачов, А. Зуєва, М. Кельман, В. Ковальський, О. 

Мурашин, та ін. 

Метою дослідження є аналіз стану правової культури населення України, 

виявлення чинників, які впливають на рівень правової культури та шляхи її 

підвищення.  

Основні результати дослідження. 

Юридична енциклопедія визначає правову культуру як систему духовних і 

матеріальних цінностей у сфері функціонування права [1]. Під правовою культурою 

також розуміють систему правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого 

суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан свободи 

особи, інші найважливіші соціальні цінності [2]. Правова культура має свою 

структуру, що охоплює правову психологію (правові почуття, емоції), правову 
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ідеологію (правові ідеї, правові теорії), та елементи поведінки (вміння і навички 

ефективної реалізації норм права у повсякденному практичному житті) [3].  

Показниками високого рівня правової культури вчені-правознавці вважають 

закон, який відповідає вимогам справедливості, рівень правосвідомості посадових 

осіб та громадян, їхню обізнаність  із нормативними актами, які приймаються в 

державі та переконаність діяти виключно у спосіб, що передбачено Конституцією 

України та законами України. Якщо у суспільстві високий рівень правової культури, 

то держава і право мають високу цінність. Якщо у суспільстві низький рівень правової 

культури, то такий напрямок, як правовий нігілізм, є звичайним явищем. 

Прихильники нігілізму вважають право недосконалим інструментом для 

врегулювання суспільних відносин. 

Правова культура не є статичним елементом та не перебуває на сталому місці, 

вона динамічно розвивається завдяки життєдіяльності суспільства. Великий відбиток 

на правову культуру українського народу залишили історичні умови, коли в силу 

різних обставин, українці не мали власної державності, а її землі були поділені між 

різними країнами. Територіальна розділеність спричинила неоднорідність самого 

суспільства та формування різного світогляду у її носіїв. 

На формування правової культури впливають не тільки правові явища, але й 

процеси, які відбуваються в політиці, економіці та в суспільстві загалом. Україна як 

пострадянська держава перебуває на етапі демократичної трансформації, органам 

державної влади, посадовим особам властиво не відповідати перед громадянами за 

свої дії. У разі скоєння правопорушень посадові особи уникають юридичної 

відповідальності, або така відповідальність є не співрозмірною у порівнянні з іншими 

людьми. Такі явища породжують в очах суспільства гостру несправедливість, і як 

наслідок повну втрату довіри та поваги до інститутів влади. Важке матеріальне 

становище, тотальна бідність, неможливість працевлаштування, змушують населення 

заради виживання, виїжджати закордон в пошуку роботи. Це в сукупності призводить 

до переоцінки правових і соціальних цінностей, виникнення розчарування та зневіри 

перед владою. 

Для підвищення рівня правової культури вченими-юристами пропонуються 

різні шляхи та методи, які можуть вплинути на підвищення її рівня. 

Показниками правового прогресу є високий рівень правової культури, який 

передбачає:  

1) правові знання;  

2) добровільність виконання вимог правових норм;  

3) престиж, авторитет юридичної науки;  

4) участь громадян в управлінні державою;  

5) реальність прав і свобод громадян;  

6) якість роботи судових та правоохоронних органів;  

7) ефективність правового регулювання;  

8) належне правове виховання;  

9) належний рівень розвитку всієї системи юридичних актів;  

10) стан законності в суспільстві, тобто якою мірою суб’єкти правовідносин 

дотримуються юридичних норм, що діють в суспільстві [4]. 
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Одним із ефективних методів підвищення рівня правової культури є правове 

виховання, яке полягає у формуванні правосвідомості громадян, виховання поваги до 

права. Суб’єктами правового виховання можуть бути як фізичні, так і юридичні 

особи. Дані суб’єкти за допомогою різних правових механізмів впливають на 

суспільну та індивідуальну свідомість населення, сприяють в оволодінні правовими 

знаннями, формують законослухняну поведінку в суспільстві. 

Висновок. На етапі державного будівництва незалежної, демократичної, 

соціальної та правової держави в Україні, необхідний сталий розвиток 

громадянського суспільства з високим рівнем правової культури всіх суб’єктів 

правових відносин. У нашому суспільстві правова культура перебуває у кризовому 

стані. Сукупність різних причин правового, політичного та економічного характеру 

впливають на рівень розвитку правової культури. Вченими-юристами пропонується 

різні шляхи та методи підвищення рівня правової культури в суспільстві. Одним із 

найважливіших шляхів розвитку правової культури є правове виховання. 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Постановка проблеми. Проблеми соціально-економічного становища 

українського суспільства на сучасному етапі, це зниження рівня життя більшості 

населення, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, 

пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій 

історичного минулого українського народу негативно вплинули на моральні цінності 

підростаючого покоління. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
mailto:podufalov1989@gmail.com
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Соціально-економічна ситуація в наш час в суспільстві не сприяє формуванню 

належного морального середовища для виховання студентської молоді. Одним із 

аспектів всебічного розвитку особистості студента є висока правова культура, 

формування якої в коледжі забезпечується правовим вихованням. Це виховання є 

особливим напрямом у загальній системі виховання, тому що воно покликане 

підготувати майбутнього фахівця до свідомого життя, у якому знання б поєднувалися 

з позицією громадянського обов’язку, а особисті інтереси – із суспільними, тому 

формування правової культури у молодого покоління є одним із найважливіших 

компонентів національного виховання. Фахівець має орієнтуватись у правовому 

механізмі, що регулює господарські зв’язки підприємств і організацій. Обов’язки 

спеціаліста - знати права і обов’язки громадян і юридичних осіб і їх правові гарантії. 

З метою боротьби з правопорушеннями і попередження злочинів йому необхідно 

мати уявлення про кримінальний закон. 

Аналіз досліджень і публікації. Аналіз останніх публікацій свідчить, що до 

проблеми правового виховання зверталися такі науковці-педагоги: Г. Васянович, В. 

Головченко, М. Городиський, Г. Дегтярьова, Я. Кічук, Л. Мацук, М. Подберезський, 

О. Пометун, О. Удалова, М. Фіцула та ін.  

Метою дослідження є вивчення форм і методів правового виховання в 

навчальному закладі, тому  що саме воно забезпечує запобігання проявів 

протиправної поведінки, адже сприяє зміцненню життєвої позиції, підвищує 

громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних проявів 

в суспільстві. 

Основні результати дослідження.  
Сучасний молодий українець повинен позиціонувати себе як справжній 

європеєць, і не тільки за територіальною ознакою нашої держави, а насамперед 

за тими цінностями, які сповідує демократичне суспільство. Сьогодні настав 

час для окреслення молоддю чітких позицій щодо розбудови та захисту 

української державності. Патріотизм, духовність, любов до родини та рідної 

землі – головні пріоритети у вихованні молоді нашого навчального 

закладу. Підвищення рівня знань, формування справжніх професіоналів – це 

важлива робота, але найголовніше – це виховати Людину. 

Правове виховання – це цілеспрямована діяльність держави, громадських 

організацій, навчальних закладів та окремих громадян щодо передачі юридичного 

досвіду; систематичний вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування 

відповідних позитивних уявлень, поглядів, ціннісних орієнтацій, установок, що 

забезпечують додержання, виконання і використання юридичних норм.  

Мета правового виховання студентів – формування у них правової культури 

громадянина незалежної України. Змістом правового виховання є залучення людей 

до знань про державу і право, законність, права і свободи особи, вироблення у 

громадян стійкої орієнтації щодо законослухняної поведінки. 

На сьогоднішній день правове виховання в навчальному закладі реалізується 

через систему виховних завдань: прищеплення поваги до прав та свобод  людини і 

громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 

(Герба, Прапора, Гімну); вільне володіння державною мовою; засвоєння основ 
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конституційного, трудового, цивільного, сімейного і кримінального права; активна 

протидія випадкам порушення законів; формування глибокого усвідомлення 

взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською 

відповідальністю; повага прав і свобод інших людей [3; 263-264]. 

В сучасних умовах в нашому навчальному закладі практикується використання 

найрізноманітніших форм та методів організації правового виховання з студентською 

молоддю: бесіди на правову тематику («Контроль і самоконтроль, з чого вони 

починаються»), конференції («Чи можливі права без обов’язків?»), круглі столи 

(«Поговоримо про закони»), дискусії, вечір запитань і відповідей з працівниками 

правоохоронних органів («Закон обов’язковий для всіх»), інформаційні години, усні 

журнали («Закон гарантує, держава забезпечує»), конкурси (конкурс на кращий 

плакат «Красиве і некрасиве у поведінці людей», конкурс на кращого знавця 

правознавця серед студентів старших курсів), коментарі нового законодавства 

спеціалістами та ін. У коледжі функціонує Координаційна рада з питань правового 

виховання, яка консультує студентів з правових питань.   

Активну в правовому відношенні людину необхідно формувати змалку, а 

особливо в підлітковому віці. Перед куратором групи стоїть завдання розширити 

правові знання не тільки студентів, а й проводити відповідну роботу з батьками. З 

цією метою у групах проводяться батьківські збори на теми: «Конфлікт поколінь. Чи 

можна їх усунути?»; «Психологія сімейних відноси». На зборах батьки мають 

можливість прослухати лекції:  «Профілактика правопорушень серед студентської 

молоді», «Адміністративна відповідальність підлітка». 

Важливим методом правового виховання є правова освіта. Цей процес 

поширення правових знань сприяє зростанню загальної правової культури та 

освіченості серед студентської молоді. Для успішної реалізації правової освіти 

широко використовуються засоби масової інформації, утворення мережі 

спеціалізованих клубів і бібліотек. Чільне місце у системі правової освіти має зайняти 

і самоосвіта з питань держави і права.  

Висновок. Отже, тільки здійснення правового виховання студентів у певній 

системі, співпраці викладачів, батьків, студентів і куратора може дати позитивний 

результат. Відповідно, ці заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним 

змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян 

України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, 

інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА, ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСІВ 

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Сьогодні Україна переживає період реформування правової сфери. Головним 

питанням є переосмислення багатьох основних положень правового розвитку, 

інтеграції правової системи України у європейські міждержавні правові системи. 

Саме сьогодні створилися сприятливі умови щодо критичного переосмислення 

методологічних основ дослідження правової культури, необхідності докорінного 

реформування правової реальності сучасної України [1]. 

Сучасні процеси перетворення практично всіх сторін суспільного життя в 

Україні, розвиток демократичної, соціальної, правової держави вимагають 

подальшого вивчення актуальних проблем сьогодення, пов’язаних, насамперед, із 

формуванням правової культури громадян.  

Правова культура є складовою частиною і найважливішою засадою демократії. 

Залежно від носія правової культури розрізняють три її види: правову культуру 

суспільства; правову культуру особи; правову культуру професійної групи [3]. 

Правова культура суспільства - це різновид загальної культури, який становить 

систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової 

реальності даного суспільства. Структура правової культури суспільства включає: 

культуру правосвідомості, культуру правової поведінки, культуру юридичної 

практики [3]. 

Основні напрямки осягнення правових цінностей визначають функції правової 

культури. Основними функціями правової культури є: пізнавальна, регулятивна, 

нормативно-аксеологічна.  

Правовою культурою суспільства, ступінь і характер прогресивно-правового 

розвитку особи, які забезпечують її правомірну діяльність - визначається правова 

культура особи. 

Правова культура особи включає: знання законодавства , переконаність у 

необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів, уміння 

користуватися правовим інструментарієм - законами та іншими актами - у практичній 

діяльності. 

Правова культура особи характеризує рівень правової соціалізації члена 

суспільства, ступінь засвоєння і використання ним правових знань державного і 

соціального життя. Правова культура особи означає не тільки знання і розуміння 

права, а й правові судження щодо нього як про соціальну цінність, і головне - активну 

роботу з його здійснення, зі зміцнення законності і правопорядку. Іншими словами, 

правова культура ocoби – це її позитивна правова свідомість у дії. Вона включає 

перетворення особою своїх здібностей і соціальних якостей на підставі правового 
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досвіду. Змістом правової культури особи є: правосвідомість і правове мислення, 

правомірна поведінка, результати правомірної поведінки і правового мислення.  

Правова культура професійної групи, або професійна правова культура, - одна 

із форм правової культури суспільства, притаманна тій спільноті людей, що 

професійно займаються юридичною діяльністю, яка потребує фахової освіти і 

практичної підготовки. 

На особливу увагу заслуговує фахова діяльність з організації та постійного 

відтворення процесу формування професійної культури майбутніх юристів. Високий 

рівень професійної культури правників – нагальна вимога сьогодення, адже від 

професіоналізму юридичних кадрів безпосередньо залежить успішне розв’язання 

актуальних проблем державотворчого процесу. 

Професійна підготовка передбачає процес, у якому єдність змісту, форм, 

засобів і методів освіти стимулює духовний розвиток майбутніх спеціалістів. 

Основними завданнями цього процесу є формування базової професійної 

культури юриста, виховання прагнення до задоволення високих культурних потреб, 

пробудження інтересу до вдосконалення культури спілкування, визначення свого 

місця в діалозі культур, а також розвиток культурного самопізнання [2]. 

Одним із основних способів формування правової культури громадян є правове 

виховання. Дослідження правової культури можемо побачити в працях В. Демічевої, 

Я. Дячишин, М. Мірошниченко та ін. Так, С.І. Максимов зазначає, що в наукових 

дослідженнях останніх років, проведених вченими, підкреслюється, що правове 

виховання це цілеспрямована, систематична діяльність держави, її органів і 

посадових осіб, громадських об’єднань і колективів з формування та підвищення 

правової свідомості та правової культури, певна система правових знань, умінь, 

навичок, правового мислення, відчуття права, законності, поваги до права і закону, до 

тих соціальних цінностей, які регулюються та охороняються правом і 

законодавством. Для ефективності воно має бути: системним, систематичним, 

цілеспрямованим і організованим [5]. 

Правове виховання - здійснюваний за допомогою спеціальних форм, засобів та 

методів послідовний, систематичний та цілеспрямований правовий вплив на особу, 

соціальну групу, суспільство з метою засвоєння ними правових знань, підвищення 

рівня їхньої правосвідомості і правової культури та вироблення орієнтації на 

соціально-активну правомірну поведінку. 

Сутністю правового виховання є вироблення поваги до права, його елементів, 

поєднаних у системну якість, що відповідає справедливості, розуміння природного 

призначення права впливати на свідомість, культуру особи, на узгодження її потреб 

та інтересів з інтересами і сподіваннями суспільства. Саме проникнення у сутність 

права, здатність свідомо (інтелектуально) сприймати, оцінювати певні правові явища, 

що є основою правового виховання, спонукає людину (громадянина) до правомірних 

настанов, активної правомірної поведінки. Основними функції правового виховання 

громадян є: інформаційна - доведення до відома громадян прийнятих законів та 

підзаконних актів, нормативно-правових договорів, національної судової практики, 

рішень Європейського Суду з прав людини тощо; орієнтувальна - орієнтація громадян 

на законослухняну поведінку, додержання приписів нормативно-правових актів, 
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толерантність у спілкуванні в правовій сфері; профілактична - попередження 

правопорушень та запобігання їм, перевиховування правопорушників у дусі поваги 

до права; стимулююча - вироблення у громадян правової активності.  

Система правового виховання - це сукупність основних структурних елементів 

правовиховного процесу (суб'єктів, об'єктів, форм, засобів, способів, методів), що 

забезпечують його відповідний порядок і організацію. 

Суб’єктами правового виховання є державні органи, громадські організації, 

соціальні групи, посадові особи та громадяни, котрі спрямовують свою діяльність на 

розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних з правовим вихованням [2]. 

Нині професія юриста виступає певним видом соціальної діяльності, 

відрізняється від інших своїми специфічними властивостями, котрі полягають у 

захисті прав та свобод, відстоюванні законних інтересів людини та громадянина в 

суспільстві. До основних обов’язків юриста можна віднести: захист та охорона 

основних прав і свобод людини та громадянина, боротьба з незаконними діями 

фізичних чи юридичних осіб, якісне і кваліфіковане розв’язання різноманітних 

юридичних проблем, котрі служать в інтересах цілого суспільства. 

Сьогодні юрист – кваліфікований спеціаліста із високою правосвідомістю та 

правовою культурою, розумінням відповідальності перед суспільством та законом. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД КУЛЬТУРИ 

 

Правова культура − невід'ємна частина загальної культури народу, базується на 

її засадах, є відображенням рівня її розвитку, менталітету народу. Формування 

правової культури не є відокремлений процес від розвитку інших видів культури - 

політичної, моральної, естетичної. Це комплексна проблема. Їх об'єднує спільність 

завдання  створення морально-правового клімату в суспільстві, який гарантував би 

особистості реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідальністю перед 

суспільством, забезпечував би її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, 

тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних, культурних 

процесів [1]. 

Правова культура суспільства − різновид загальної культури, що представляє 

собою систему цінностей, досягнутих людством у галузі права і відносяться до 

правової реальності даного суспільства: рівнем правосвідомості, режиму законності 

та правопорядку, стану законодавства, стану юридичної практики та ін. Високий 

рівень правової культури є показником правового прогресу. 

Правова культура в даний момент "присутня" у кожній даній точці правової 

реальності, не співпаде з нею повністю, але існує в ній як складова частина, яка здатна 

виступати у вигляді характеристики рівня розвитку цієї реальності.  

Культура суспільства є результатом соціально-правової активності окремих 

особистостей, колективів та інших суб'єктів права; вона виступає відправним 

моментом, базою для такого роду активності і в цілому для правової культури 

особистості.  

Правова культура особистості - це обумовлені правовою культурою суспільства 

ступінь і характер прогресивно-правового розвитку особистості, що забезпечують її 

правомірну діяльність [3].  

Правова культура особистості передбачає:  

1. Наявність правових знань, правової інформації. Інформованість була і 

залишається важливим каналом формування юридично зрілої особистості 

(інтелектуальний зріз);  

2. Перетворення накопиченої інформації та правових знань у правові 

переконання, звички правомірної поведінки (емоційно-психологічний зріз);  

3. Готовність діяти, керуючись цими правовими знаннями і правовими 

переконаннями, тобто надходити правомірно - відповідно до закону: 

використовувати свої права, виконувати обов'язки, дотримуватися заборони, а також 

вміти відстоювати свої права у разі їх порушення (поведінковий зріз).  

Правова культура особистості характеризує рівень правової соціалізації члена 

суспільства, ступінь засвоєння і використання ним правових начал державного і 
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соціального життя, Конституції та інших законів. Правова культура особистості 

означає не тільки знання і розуміння права, а й правові судження про нього як про 

соціальну цінність, і головне - активну роботу з його здійснення, зі зміцнення 

законності і правопорядку. Іншими словами, правова культура особистості - це її 

позитивне правова свідомість у дії. Вона включає перетворення особою своїх 

здібностей і соціальних якостей на основі правового досвіду [3]. 

Професійна правова культура чи правова культура професійної групи - одна з 

форм правової культури суспільства, властива тій спільності людей, яка професійно 

займається юридичною діяльністю, що вимагає спеціальної освіти і практичної 

підготовки [5]. 

Професійній правовій культурі властива найвищий ступінь знання і розуміння 

правових явищ у всіх без винятку галузях професійної діяльності. Разом з тим, кожна 

юридична професія має свою специфіку, що обумовлює й особливості правової 

культури різних її представників (суддів, прокурорських працівників, співробітників 

органів внутрішніх справ, юрисконсультів, адвокатів і т. д.). Причому, рівень 

професійної культури, наприклад державних службовців різний. Відмінності 

спостерігаються в правовій культурі спеціаліста та начальницького складу, 

керівників різних структурних підрозділів. Прикладом також може слугувати правова 

культура підрозділи міліції: кримінальної, громадської безпеки, транспортної, 

державної автомобільної інспекції, охорони, спеціальної міліції. Професійна 

культура працівників автомобільної інспекції відрізняється від аналогічної культури 

співробітників підрозділу кримінальної міліції і т. д. Тут виявляється загальна 

закономірність: рівень професійної культури співробітників міліції, як правило, тим 

вище, чим ближче вони знаходяться до діяльності, здійснюваної у сфері права.  

Слід відмітити, що правова культура працівників юридичної справи потребує 

більшої зрілості та професіоналізму.  

У професійній правовій культурі головне − високе місце права, його 

верховенство і відповідне цьому верховенства стан справ у правовому полі держави: 

підготовка юридичних кадрів, роль юридичних служб у всіх сферах суспільного і 

державного життя, становище суду, адвокатури, прокуратури, нотаріату, міліції, 

розвиненість наукових юридичних установ і ефективність роботи юридичних 

професійних громадських організацій і т. д. [2]. 

Слід пам'ятати, виділяючи три види правової культури, що в реальному житті 

вони тісно взаємопов'язані: правова культура, як соціальне явище, єдина; правова 

культура суспільства не існує поза правовою культури його членів (особи, групи); 

вона є умовою, формою і результатом культурно-правової діяльності громадян та їх 

професійних груп. 

Доскональне знання правових приписів. для професіонала-юриста є 

необхідною умовою. Громадянин - не юрист - використовує мінімум правових знань, 

який потрібний для його роботи, поведінки в побуті, сім'ї тобто в суспільстві в цілому. 

Це перш за все знання принципів права, основних норм конституційного права (права 

і свободи, виборча система тощо), трудового, сімейного, цивільного, 

підприємницького права, розуміння єдності прав і обов'язків, відповідальне 

ставлення до здійснення того й іншого. Норми, що передбачають і регулюють 
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юридичну відповідальність і загальний порядок притягнення до неї, вік, з якого настає 

юридична і, перш за все, кримінально-правова відповідальність, для підприємців - 

цивільно-правова, адміністративна відповідальність, повинні бути в загальному 

вигляді відомі громадянину. 

Є такий феномен правової культури як презумпція знання закону, що означає 

припущення (умовність) про знання особою закону, прийняте з метою нормального 

функціонування всієї правової системи і виступає як неодмінною вимогою правової 

культури.  

Навіть наявність достатніх юридичних знань у громадян, посадових осіб ще не 

говорить про високий рівень правової культури, тому що необхідно не тільки знати 

право, а й дотримуватися його; вміло і правильно застосовувати букву закону. 

Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової 

держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком правової свідомості і правової 

культури. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною 

гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Слід зауважити, що 

наукове мислення та наукова правосвідомість у взаємодії із правовим мисленням і 

правосвідомістю особистості, які є головними елементами правової культури, 

здійснюють активний вплив на реалізацію верховенства правового закону [4]. 

Високий рівень правової культури суспільства є однією з важливих ознак 

правової держави. 
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Секція 6. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН НАПРЯМКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Мобільне навчання впроваджується в систему освіти і стає технологією, що 

підтримує гнучке, доступне, індивідуальне навчання. Це досягається за рахунок 

використання спеціальних методів і засобів, а також програмних продуктів, 

розроблених для мобільних пристроїв і покликаних підвищити зручність їх 

використання.  

Мобільне навчання може бути реалізоване наступним чином: в якості 

підтримуючої технології в межах традиційного навчального процесу (надсилання 

повідомлень, нагадувань, а також результатів тестування, консультації по 

електронній пошті, через соціальні мережі і т.д.), власне мобільне навчання (в основі 

електронний навчально-методичний комплекс і засоби його доставки студентам) і 

змішане навчання (інтеграція традиційного навчання з викладачем і онлайн 

навчання). 

Виокремимо окремі сценарії використання мобільних технологій: 

- мікроблог – за допомогою мобільних пристроїв може бути використаний 

додатковий канал зв’язку, по якому проводиться спілкування між викладачем і 

студентами;   

- мобільні додатки доповненої реальності – дозволяють побачити проблему 

зсередини і вирішувати її «безпосередньо»;   

- система мобільного опитування є ефективним засобом при організації 

контрольних зрізів, тестування та інших методів контролю перевірки знань студентів;   

- електронна пошта – забезпечує передачу текстової та іншої інформації будь-

якого формату. Електронну пошту зручно застосовувати при реалізації проектів;   

- вебінари і відеозв’язок – ці технології дозволяють організувати захід за 

участю користувачів в режимі реального часу, незалежно від ступеня їх віддаленості 

один від одного;   

- інформаційно-довідкові ресурси – мобільні пристрої дають можливість в 

будь-який час і в будь-якому місці отримати доступ до енциклопедій, словників, 

довідників та інших джерел;   
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- блог – електронний щоденник користувача, авторські матеріали в 

хронологічному порядку, в якості контенту може виступати інформація різного 

формату;  

-  хмарні сервіси – спосіб організації спільної діяльності студентів і миттєвий 

обмін інформацією [1].  

Розглянемо можливості застосування мобільних технологій при вивченні 

інформатики. 

Мобільний додаток «LogicCalculator» надає можливість по обчисленню 

результатів логічних тверджень. При вивченні предмету «Комп’ютерні системи та 

мережі» також доцільно скористатися можливостями мобільних додатків, які 

переважно дозволяють перевірити пропускну здатність Інтернет-з’єднання, дізнатися 

загальну інформацію про з’єднання, місцезнаходження IP-адреси, дізнатися повну 

інформацію про всі пристрої в локальній мережі, перевірити якість з’єднання з 

сервером на смартфоні. 

Plickers – додаток, який скорочує час проведення фронтальних опитувань у 

формі тестування. Для того, щоб почати роботу з додатком, потрібно зареєструватися, 

і після цього можна створювати запитання тесту. Так само додаток дає можливість 

створювати папки. Наприклад, можна створити папки кожної групи, а в них вже 

папки з певними темами. Аналоги додатку Plicers: Quizlet, Kahoot!, Easy Test Maker.  

Веб-сервіс, що дозволяє створювати і зберігати нотатки, – Evernote. Нотатки 

можуть бути як текстовими (номери телефонів, адреси електронної пошти), так і 

файли різного формату та вебсторінки в повному обсязі. Додаток доступний на 

комп’ютері. Працює синхронізація, тому інформація, занесена з мобільного 

телефону, буде під рукою і на комп’ютері. У додатку можна створювати 250 

блокнотів з безліччю нотаток. Аналогами є Catch Notes, Google Keep.  

Мобільні пристрої можна використовувати на всіх етапах навчання і в різних 

видах діяльності. Застосування мобільних пристроїв сприяє формуванню таких 

необхідних для сучасного фахівця якостей, як креативність, критичне мислення, 

комунікативність, вміння працювати в команді.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ 

МОВАМ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розвиток критичного мислення і медіаграмотності є важливим елементом 

підготовки студентів у сучасному освітньому контексті. Співпраця між ЗФПО через 

інтернет програми, різноманітні форми віртуального співробітництва дають 

можливість удосконалювати вивчення іноземної мови, співпрацювати з молоддю 

інших країн, отримати необхідну підготовку до роботи в межах країни чи за 

кордоном. Інноваційні технології продовжують використовуватися молодими 

людьми після закінчення ЗФПО. У вищих навчальних закладах мобільність 

студентів, особливо в рамках програми Erasmus+, стала невід’ємною частиною 

навчального процесу і набуває великої популярності. 

Використання інформаційних технологій у ХХІ сторіччі вже є невід`ємною 

складовою, адже ми живимо у часи поліглотів, коли знання декількох мов є 

необхідною умовою ерудованості, цей фактор значно впливає на успіх у різних 

сферах життя людини. Знання іноземних мов та комп’ютерні навички стають 

головною вимогою до рівня і кваліфікації кожного працівника у більшості сучасних 

професій. В умовах інформаційного суспільства знання та кваліфікація набувають 

першочергового значення в житті людини. Щоб «іти в ногу з часом» та розвиватися 

необхідно аналізувати багато даних не лише рідною мовою, а частіше за все, на мові 

автора. 

Глобальна комп’ютеризація охопила усі види діяльності людини. Завдяки 

розвитку Інтернету та появі великої кількості комп’ютерних програм, які 

допомагають спрощувати процес навчання, це значно вплинуло й на викладання 

іноземних мов, надавши змогу працювати з аутентичними матеріалами, спростивши 

та прискоривши пошук необхідної інформації. 

Усі інновації допомагають традиційному методу навчання, роблячи матеріал 

більш цікавим та зрозумілим: тренувати види мовної діяльності, формувати 

лінгвістичні навички, вивчати нові та більш сучасні лексичні одиниці та ідіоми, що 

надає змогу забезпечити та реалізувати не лише індивідуальний підхід до кожного 

студента, оцінити його навички самостійної роботи, покращити активність, 

мотивацію та якість знань та апробувати групову роботу та розвити не лише мовні 

навички, а й соціальні. 

Викладання іноземних мов в умовах активного оцифрування суспільства та 

усіх сфер його життя не стало чимось кардинально новим для навчального процесу 

у ЗФПО. Втім, як наголошували доповідачі, виникає потреба його критичного 

осмислення як невід’ємної частини всього освітнього процесу в Україні. Особливо 
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відчутно це сьогодні, коли навчання відбувається в умовах загального карантину і 

усвідомлено значення та потенціал інтернет-технологій та інноваційних форм 

навчання. Тож навчання та вивчення іноземних мов відбувається за допомогою 

цифрових форматів і навчальних платформ, здатних забезпечити інтерактивну 

взаємодію викладачів та студентів. 

Основними питаннями при виборі викладачем цифрових технологій є: що 

застосовувати, як застосовувати і, найголовніше, навіщо застосовувати той чи 

інший ресурс. Необхідно, перш за все, визначитися з основними цілями і завданнями 

самого заняття, а, отже, і застосування комп'ютерних інновацій в рамках даного 

заняття. Потім викладач повинен вже задаватися питанням, який ресурс необхідно 

задіяти для найбільш ефективного досягнення даних цілей і завдань, і, нарешті, як 

функціонує обраний ним засіб навчання. Детальне осмислення вищевказаних 

питань може значно збільшити залучення студентів в освітній процес і розвиток у 

них навичок і вмінь, необхідних для успішної реалізації майбутньої професійної 

діяльності. 

Сучасні інформаційні технології можуть застосовуватися викладачем для 

вирішення багатьох задач під час уроку: надання інформації у різних формах    

(відео, аудіо та ін.), формування навичок і вмінь з певної теми, організовувати 

індивідуальну чи групову роботу, керувати усім процесом навчання та навіть 

контролювати, оцінювати та коректувати результати навчання. 

Адже зараз існує багато додатків, які допомагають не лише студенту, а і 

викладачу. Навіть за допомогою власного телефону викладач може швидко 

«просканувати» відповіді учнів та отримати результати окремо кожного питання чи 

студента, або групи в цілому, або за допомогою «кліку» отримати результати 

опитування. За допомогою різних платформ є змога упорядкувати усю необхідну 

інформацію для кожного курсу або навіть створити віртуальний клас, який буде 

допомогою і для студентів, і для їх батьків. 

Але є і деякі недоліки: існує багато програм з предмету, які дуже важко 

адаптувати для традиційного уроку, щоб вони відповідали стандартам, що вимагає 

навчальна програма. Також не у всіх є рівний доступ до Інтернету або певних 

гаджетів. 

Специфіка іноземної мови полягає у тому, що основними є навчання різним 

видам мовної діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. Для розвитку 

цих навичок завжди потрібен співрозмовник, саме завдяки сучасним технологіям 

викладач є не єдиним носієм та власником інформації, але за ним обов’язково 

повинна зберігатися роль наставника та наглядача. Саме це допомагає студентам 

формувати навички правильної роботи з інформацією, формуванню дослідницьких 

навичок та вмінь обирати потрібну інформацію та виділяти головне. 

Зараз студенти мають змогу дистанційного приймати участь у різних 

дискусіях з носіями мови на різних навчальних сайтах та форумах, подорожувати 

різними містами та відвідувати їх визначні місця та історичні пам’ятки, музеї, 

навіть, стати глядачем театру чи кіно. 

Таким чином, можна сказати що у зв’язку з суттєвим прогресом інформаційні 

технології стають необхідними для вивчення іноземної мови та корисними для 
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формування комунікативної компетенції студентів. Викладачу відводиться роль 

керівника, адже від вибору способів і методів організації пізнавальної діяльності 

студентів залежить їх формування як особистості та подальший успіх у вивченні 

іноземної мови. На зміну монотонній роботі приходить інтелектуальний та творчий 

пошук, в процесі якого формується особа нового виду – активна і цілеспрямована, 

яка може самостійно навчатися та розвиватися всесторонньо. 
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CУЧАСНІ ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

  Дистанційне навчання як освітня технологія може бути легко інтегрована у 

будь-яку форму навчання. Дистанційні технології призначені для доставки матеріалу 

у будь-який час та у будь-яке місце, зручне для здобувачів освіти. Тому такі технології 

використовуються для студентів денної форми навчання, які навчаються на базі 

нашого коледжу. 

Розуміючи дистанційне навчання не тільки як педагогічну технологію, але і як 

соціальну практику, треба підкреслити, що воно сприяє здійсненню модернізаційної 

трансформації комунікативних процесів навчальному закладі. Я не підтримую ідеї, 

що в цих процесах можна цілком виключити особисті контакти.  

На мою думку, основою дистанційного навчання має бути цілеспрямована, 

контрольована і кропітка самостійна робота здобувача освіти в зручному для нього 

місці,  за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект засобів навчання і 

можливість контактувати з викладачем. Ніхто не повинен бути позбавленим 

можливості навчатися через географічну ізольованість чи соціальну незахищеність. 
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Актуальною є думка Г. Гізеке про соціальну зумовленість освіти. Дослідник 

зазначає, що освіта, – інституалізується суспільством передусім у своїх власних цілях, 

а не в цілях тих, хто навчається, якими б вони не були. Те, що сьогодні студент з його 

інтересами і потребами особливо наполегливо висувається в центр педагогічного 

мислення, є просто-напросто варіацією споконвічного й насправді незмінного 

суспільного договору. Суспільству потрібна індивідуалізація, здатність до 

безперервного навчання, а також уміння справлятися з перспективами, здатним 

викликати ризик, і суперечливими очікуваннями [1].  

Система дистанційного навчання є програмно-апаратним комплексом, 

призначеним для управління процесом навчання із застосуванням мережних 

комунікаційних технологій з метою надання освітніх послуг широкому колу 

населення. Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: створення 

практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість проявити себе, 

самореалізуватися, індивідуальний підхід до кожного студента [2]. 

В ході дистанційного навчання слід враховувати і психологічні процеси 

особистості. Учасники дистанційного навчання повинні розуміти призначення 

запропонованих курсів, планувати роботу, яка базується на інтерактивності 

освітнього процесу. 

Другий атрибут психологічного комфорту в процесі навчання досягається 

зворотним зв'язком між студентом і викладачем, що полягає в міжособистісному 

спілкуванні. Крім важливого чинника – культури спілкування, важливим є подача 

інформації. Інформація повинна бути точно-підібраною та розкривати зміст теми у 

повному обсязі, спонукати студентів до здобуття нових знань та забезпечувати 

інтерактивність [3]. 

Для успішної організації дистанційного навчання, важливим є вміння 

працювати в навчальному сервері, знати різноманітні ресурси, користуватися 

електронною поштою, мати телефонний і факсимільний зв'язок, долучатися до 

відеоконференцій та інше. 

Розгляемо один із варіантів реалізації дистанційного навчання через ресурc 

Moodle.  

Сьогодні широкого розповсюдження набули системи дистанційного навчання 

такі якATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, OLAT, OpenACS, Sakai. Система Moodle 

набула найбільшого поширення в світі. 

Moodle  — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) — навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, 

адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для 

створення персоналізованого навчального середовища. 

Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління 

навчанням. Вона реалізує філософію «педагогікисоціального конструктивізму» та 

орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами.  

Ця система стала досить популярною у світі серед викладачів як інструмент для 

створення динамічних курсів для студентів. За статистикою, що розміщена на сайті 

Moodle станом на січень 2014 р. в світі зареєстровано 65 мільйонів користувачів, 6 
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мільйонів курсів та 64 тисячі сайтів в 233 країнах світу. Найбільше користувачів в 

Сполучених Штатах Америки, Іспанії та Бразилії.   

Можливості для студентів: 

1) доступність навчальних матеріалів; 

3) можливість перегляду результатів проходження дистанційного курсу; 

4) можливість перегляд результатів проходження тесту; 

5) спілкування з викладачем через особисті повідомлення, форум, чат; 

6) завантаження файлів з виконаними завданнями. 

Можливості для викладачів: 

1) надання інструментів для розробки авторських дистанційних курсів; 

2) розміщення навчальних матеріалів у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а також 

відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах; 

3) можливість додавання і модифікація різноманітних елементів курсу; 

4) можливість використання різних типів тестів; 

5) автоматизація процесу перевірки знань, звітів щодо проходження студентами 

курсу та звітів щодо проходження студентами тестів. 

Впровадження елементів дистанційного навчання підвищує активну роль 

здобувача освіти у власному навчанні, доборі форм і темпів навчання, з урахуванням 

психологічних та фізичних особливостей, тих хто навчається. Тобто, технології 

дистанційного навчання допомагають зробити опанування курсу дисципліни більш 

доступним, ефективним і комфортним. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

В теперішній час інформаційні технології стали невід'ємною частиною 

сучасного світу, вони значною мірою визначають наступний економічний та 

суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає система 

навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у 

сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може 

здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні 

технології та Інтернет [1]. 

Нові інформаційні технології розкривають студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підсилюють ефективність поодинокої роботи, дають цілком нові 

можливості для творчості, знаходження та закріплення спеціальних навичок. 

Інформатизація суспільства забезпечує: 

- активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно 

розширюється, зосереджено в друкованому фонді, науковому, виробничому та 

іншому видах діяльності його членів; 

- інтеграцію інформаційних технологій з науковим, виробничим, ініціюють чим 

розвитком усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізації трудової 

діяльності; 

- високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена 

суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої 

інформації, правдивість використаних даних. 

Сучасна інформаційна технологія в освіті – це комплекс навчальних і 

навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів техніки 

навчального призначення, а також система наукових знань про роль і місце 

обчислювальної техніки в навчальному процесі, про форми і методи їх застосування 

для вдосконалення праці викладачів та студентів. 

Інформатизація суспільства пов’язана, передусім, з розвитком комп’ютерної 

техніки, різного програмного забезпечення, глобальних мереж, мультимедійних 

технологій [2]. 

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ – засоби, пов'язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей 

широко вживаний термін залучає в себе всі технології, що послуговуються для 

комунікації та діяльності з інформацією. Концепція інформаційних технологій була 

додана до елементу комунікації і виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають 
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апаратні засоби (комп’ютери, сервери, тощо) програмне забезпечення (операційні 

системи, мережеві протоколи, пошукові системи, тощо). Їхні можливості широко 

застосовують під час навчального процесу, звідси ІКТ можна вважати педагогічною 

технологією. Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки 

основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення 

інформації. 

Використання новітньої інформаційної технології дає можливість визначити 

гуманітарний потенціал природничих дисциплін, пов'язаний із формуванням 

наукового світогляду, розвитком аналітичного та творчого мислення, суспільної 

свідомості та свідомого ставлення до оточуючого світу [3]. 

Електронний підручник - це автоматизована навчальна система, що включає в 

себе дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові матеріали з навчальної 

дисципліни, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно 

використовувати їх для самостійного отримання та контролю знань. 

Електронний підручник має багато переваг порівнянню зі звичайним 

паперовим підручником. Перше, що необхідно зробити — звернути увагу на системи 

дистанційного навчання, які поширені в усьому світі, тому що електронні посібники 

були спочатку розроблені для організації дистанційної освіти [4]. 

Дистанційна освіта - це гнучка адаптивна модульна технологія навчання. Вона 

орієнтована на споживача і спирається на сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, вважається економічно ефективною. IT-технології приходять на допомогу 

викладачам та студентам: існує багато інструментів та продуктів, розроблених для 

підтримки онлайн-навчання, і їх можна підключити, не виходячи з дому, маючи лише 

доступ до інтернету. Системи, які використовуються в дистанційній освіті: 

Moodle – безкоштовна і відкрита система управління навчанням, яка може 

поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами. Надає безліч 

можливостей, серед яких: виконання завдань, завантаження файлів, обмін 

повідомленнями, оцінювання та календар подій.  

Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс для обміну файлами. У сервісі 

можна завантажувати роботи, редагувати їх, оцінювати тестові або контрольні 

роботи. Для початку роботи сервісу достатньо мати лише пошту Google (Gmail). 

Сервіс може допомогти не випасти з процесу навчання як маленьким школам, так і 

великим закладам освіти. 

«Microsoft Teams» — центр для командної роботи в Office 365. Це більш 

спрощений варіант систем управління навчанням, проте він дозволяє класу чи 

навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма об'єднує все в 

спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та 

корпоративні програми.[5] 

Одним із сучасних шляхів інтенсифікації та оптимізації навчального процесу є 

інформатизація освіти, і зокрема, використання комп'ютерних технологій. Більшість 

студентів на ранніх стадіях навчання чудово розуміють необхідність застосування 

новітніх інформаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

 

 

https://moodle.org/?lang=uk
https://classroom.google.com/
https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/free
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ 

ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ 

 

З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та використання у сфері 

освіти. Складником професійної компетентності визначено цифрову компетентність 

педагога як здатність та вміння систематичного, логічного та системного 

використання інформаційних технологій, що розкриває доступ до застосування 

сучасних педагогічних технологій. Об’єктивна реальність сучасного світу вказує на 

актуальність оновлення системи освіти в цілому та педагогічних технологій і підходів 

формування цифрової компетентності педагогів. Недостатній рівень цифрової 

компетентності педагогів виявляється як на рівні підготовки до освітньої діяльності 

(наприклад, розробка навчально-методичних матеріалів), так і в процесі самоосвіти, 

а також у готовності використовувати ІКТ безпосередньо в освітньому процесі.  

Інформаційні технології в освіті – це шлях до створення єдиного освітнього 

простору, необхідність якого відчувається все сильніше з розширенням світових 

інтеграційних процесів. Єдиний освітній простір для слухача відкриває можливість 

отримання знань в будь-якому навчальному закладі світу (при відповідному 

методологічному і мережевому забезпеченні), для викладача – це можливість 

ознайомлення з найцікавішими і ефективними навчальними методиками, для 

навчального закладу – це розширення можливостей для маркетингу своїх освітніх 

послуг на світовому ринку.  
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Вже зараз одна шоста частина спеціалістів світової економіки керуються 

високими технологіями у промисловості, а за останніми статистичними прогнозами 

США, 85% майбутніх робочих місць вимагатимуть професійного володіння, 

принаймні, основами технічних знань. Для отримання своєї першої роботи молодій 

людині вже недостатньо просто знати те, що від нього вимагається, оскільки середній 

робітник впродовж своєї кар’єри приблизно сім разів змінює роботу. Саме тому 

важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим 

змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й 

управляти даними, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж 

життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – 

сформувати у школяра, студента та дорослого вміння вчитись, використовуючи 

зокрема інформаційно-комунікаційні технології.  

Під час інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

серйозні зміни відбуваються у навчальному процесі середніх закладів освіти та 

сучасних університетів. Разом з тим, без змін лишається основна мета вчителя та 

викладача, яка полягає у тому, щоб забезпечити учня та студента знаннями, вміннями 

та навичками, а в решті решт, компетентностями, які необхідні їм у подальшому житті 

[2].  

Сьогодні неможливо уявити сучасну систему освіти без використання 

інформаційних технологій в процесі навчання, в тому числі із застосуванням 

комп’ютерної техніки і глобальних інформаційних мереж. Інформатизація 

суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком комп’ютерної техніки, 

різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) та 

мультимедійних технологій.  

Доволі актуальним є запровадження дистанційного навчання, яке допомагає 

вирішити завдання надання освітніх послуг шляхом застосування в навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Особливості дистанційного навчання: вивчається за допомогою електронних 

навчальних курсів, електронного освоєння практичного матеріалу  підручників, 

аудіо- та відео лекцій;  здійснюється за допомогою віртуальних практичних занять, 

диспутів і семінарів у режимі відео-конференцій, отримання консультацій 

викладачів;   навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять  

слухач має можливість спілкуватися з викладачами в режимі off-line та online;   

перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. 

Нові інформаційні технології навчання надають потужні і універсальні 

засоби отримання, опрацювання, зберігання, передачі, подання різноманітної 

інформації, полегшують виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, 

пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають 

широкі можливості щодо істотного зменшення навантаження під час навчально-

пізнавальної діяльності.  

Використання нових інформаційних технологій дає змогу значно підвищити 

ефективність інформації за рахунок її своєчасності, корисності, доцільного 

дозування, доступності (зрозумілості), мінімізації шуму, оперативного 

взаємозв'язку джерела навчальної інформації та студента, адаптації темпу подання 
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навчальної інформації до швидкості її засвоєння, врахування індивідуальних 

особливостей слухачів, ефективного поєднання індивідуальної та колективної 

діяльності, методів і засобів навчання, організаційних форм навчального процесу, 

що значною мірою сприяє розв'язанню проблем його гуманізації.  

Інформатизація навчального процесу значною мірою сприяє розв'язанню 

проблем його гуманізації, оскільки з'являються можливості значної інтенсифікації 

спілкування, врахування індивідуальних нахилів і здібностей, розкриття творчого 

потенціалу викладачів і слухачів, диференціації навчання відповідно до 

особливостей студентів; звільнення викладача і слухача від необхідності 

виконання рутинних, технічних операцій, надання їм широких можливостей для 

розв'язання пізнавальних, творчих проблем. Таким чином, використання сучасних 

інформаційних технологій у практичні й діяльності викладача дозволить 

максимально ефективно забезпечити засвоєння знань та навичок слухачів та 

активувати їх потенціал. Впровадження методів навчання з використанням 

інформаційних технологій хоча й вимагає великих витрат, як фінансових, так і 

організаційних, але багато в чому підвищують ефективність навчання і дозволяють 

забезпечити конкурентоспроможність навчального закладу на ринку освітніх 

послуг.  

Надійною основою та невід’ємною частиною процесу впровадження 

інноваційних педагогічних технологій є формування інформаційної 

компетентності вчителів, викладачів, співробітників та керівників закладів освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Застосування комп’ютерних технологій і втілення їх в освітній процес 

передбачає мету навчити студентів здобувати та систематизувати знання, здобути 

нову інформацію на основі попередньо отриманої від викладача, здійснити комплекс 

власних дій, які супроводжують спостереження, визначити новизну отриманих 

результатів у порівнянні з тими, що вони вже мали. Це спонукає студента творчо 

мислити, викликає підвищений інтерес, зацікавленість в отриманні результатів 

спостережень, досліджень, пошуку висновків. Саме з тією метою при викладанні 

дисциплін «Основи електронної та мікропроцесорної техніки», «Комп’ютерна 

електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка»  в технікумі використовується програма 

Electronics Workbench, яка являє собою систему схемотехнічного моделювання 

Electronics Workbench і призначена для моделювання і аналізу електричних схем. 

Програма Electronics Workbench дозволяє моделювати електричні схеми великої 

складності як цифрові так і цифро-аналогові, а також досліджувати перехідні процеси 

при дії на схеми вхідних сигналів різноманітної форми  та проводити аналіз схем як 

в часовому, так і в частотному діапазонах 1. 

Бібліотеки, які розміщені в програмі,  мають великий набір електронних 

компонентів і вимірювальних приладів для досліджень, а також є можливість 

підключення і створення нових бібліотек компонентів. Параметри компонентів 

можливо змінювати в широкому діапазоні значень.  

Результати моделювання можна вивести на принтер, що дуже важливо при 

оформленні звітів з лабораторних робіт, або імпортувати в текстовий або графічний 

редактор для їх подальшої обробки. Всі операції виконуються за допомогою миші і 

клавіатури. Управління тільки з клавіатури неможливо. 

Графічні можливості програми Electronics Workbench дозволяють: одночасно 

спостерігати декілька кривих на графіку; зображати криві на графіках різними 

кольорами; виміряти координати крапок на графіку; 

Основні переваги програми Electronics Workbench: 

 економія часу (робота в реальній лабораторії потребує великих витрат часу 

на підготовку експерименту: складання схем шляхом з’єднання дротами, 

підключення вимірювальних приладів та їх попередню підготовку до роботи, 

визначення ціни поділки і та інше. З програмою Electronics Workbench завжди під 

рукою буде електронна лабораторія, що дозволить вивчати електронні схеми більш 

доступно); 

 достовірність вимірювань (відомо, що всі реальні компоненти мають великий 

розкид параметрів, що призводить до похибок в процесі експеримента. В програмі 
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Electronics Workbench всі елементи описані суворо встановленими параметрами, тому 

кожний раз буде повторюватися результат, визначений тільки параметрами елементів 

і алгоритмом розрахунку); 

 зручність проведення вимірювань (працюючи з Electronics Workbench 

студент застрахований від випадкового ураження струмом, а прилади не вийдуть з 

ладу через помилки, допущені студентами при збиранні схеми. Крім того, в 

розпорядженні дослідника є широкий набір приладів. Таким чином, мається 

унікальна можливість для широкого спектру досліджень при мінімальних витратах 

часу); 

 графічні можливості (складні схеми займають багато місця, розміщення 

монтажу при цьому роблять більш щільним, що часто викликає помилки в 

підключенні дротів до ланцюга. Electronics Work bench дозволяє розмістити схему 

таким чином, щоб чітко було видно всі з’єднання елементів і одночасно вся схема 

повністю. Можливість зміни кольору дротів дозволяє зробити схему зручною для 

сприймання, а також можливо зображати різними кольорами графіки, що дуже зручно 

при одночасному дослідженні декількох сигналів, наприклад, вхідних і вихідних). 

Програма Electronics Workbench застосовує стандартний інтерфейс Windows, 

що значно полегшує її використання, тому вона доступна будь-кому, хто знайомий з 

основами використання Windows. Бібліотеки компонентів програми мають пасивні 

елементи (резистори, конденсатори, котушки індуктивності), а також активні 

елементи (транзистори біполярні і польові, керуємі джерела, ключі , гібридні 

елементи, індикатори, логічні елементи, тригери, цифрові і аналогові елементи, 

спеціальні комбінаційні і  послідовнісні схеми).   Активні елементи можуть 

представлятися моделями ідеальних і реальних елементів. Можливо створення 

власних моделей і добавлення їх в бібліотеки елементів. В програмі Electronics 

Workbench застосовується великий набір вимірювальних приладів для досліджень: 

амперметр, вольтметр (мультиметр), осцилограф, функціональний генератор 

сигналів, генератор слів, логічний аналізатор, логічний перетворювач, Боде – плоттер 

для побудови частотних характеристик. 

Для операцій з компонентами на загальному полі Electronics Workbench 

виділені 2 області: панель компонентів і поле компонентів (рис.1). 
 

 
Рис.1 -  Панель компонентів і поле компонентів 
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Панель компонентів складається з піктограм полів компонентів, а поле 

компонентів - з умовних графічних зображень компонентів. 

 Клацанням мишею на одній з одинадцяти піктограм полей компонентів, 

розташованих на панелі, можна відкрити відповідне поле.  На рис.1 відкрито поле 

пасивних компонентів (Passive).  Для опису компонентів більш логічним є розділення 

їх за типами, тому потрібно надавати посилання на поле, в якому розташований 

компонент. 

 На рис. 2 наведені всі поля компонентів, які є в програмі, але цей малюнок 

отриманий штучно, насправді при роботі може бути відкрито тільки одне поле 

компонентів.   

 
 

Рис.2  - Штучне розташування полів компонентів 

У бібліотеки елементів програми Electronics Workbench входять аналогові, 

цифрові і цифро-аналогові компоненти.  

Таким чином, позитивним є те, що студенти отримують додаткові навички 

роботи на комп’ютері, приєднюються до комп’ютерних технологій. Крім того, 

важливо, що програма Electronics Workbench одаптована під європейські стандарти і 

студенти долучаються до роботи з ними. 

І головне - програма Elektronics Workbench дає, насамперед, можливість 

виконання лабораторних робіт в режимі оn line, тобто дистанційно, що є актуальним 

сьогоденням.  
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

Комп’ютерна графіка (також машинна графіка) – область діяльності, в якій 

комп’ютери використовуються як інструмент для синтезу (створення) зображень, так 

і для обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу. Також 

комп’ютерною графікою називають результат такої діяльності [3]. 

Для роботи з комп’ютерною графікою розроблено безліч класів програмного 

забезпечення, які постійно оновлюються і покращуються. Види комп’ютерної 

графіки розрізняються за технологіями створення й обробки цифрових зображень. Це 

растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка [3]. 

Растрову графіку застосовують при розробці електронних (мультимедійних) і 

поліграфічних видань. Зображення є мозаїкою з великого числа окремих точок 

(пікселів), які не розрізнюються людським оком. У растровому вигляді можна уявити 

будь – яке зображення, проте при цьому потрібний великий об’єм пам’яті, необхідний 

для обробки і зберігання зображень, – розмір файлів для зберігання зображень може 

досягати декількох десятків мегабайт [3].  

Для растрової графіки неминучі спотворення при редагуванні та 

масштабуванні. Зокрема, збільшення геометричних розмірів зображень 

супроводжується збільшенням геометричних розмірів пікселів, вони стають 

видимими, що призводить до появи «зубчиків» на зображенні. Для растрової графіки 

ускладнюються операції редагування, бо об’єкти для редагування доводиться 

виділяти вручну [3]. 

Програмні засоби для роботи з векторною графікою, навпаки, призначені, в 

першу чергу, для створення ілюстрацій і меншою мірою для їх обробки. Зображення 

векторної графіки складаються з набору геометричних примітивів, або об’єктів – 

точок, прямих, кривих, кіл, прямокутників [3]. 

Форма кривих задається векторами – звідси і назва «векторна графіка». Кожний 

з примітивів описується своїм набором координат, векторів і атрибутів (товщина 

ліній, колір та ін.). Завдання дизайну, засновані на застосуванні шрифтів і 

найпростіших геометричних об’єктів, форма яких описана математично, 

вирішуються засобами векторної графіки набагато простіше. Необхідні елементи 

(примітиви) легко виділяти і тому зображення векторної графіки легко редагувати. 

Векторні об’єкти легко трансформуються без погіршення якості, тому зображення 

можна редагувати без втрат – масштабувати, повертати, деформувати тощо. Якщо для 

лінії задана певна товщина, то вона буде залишатися незмінною, незважаючи на 

збільшення чи зменшення зображення [3]. 
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Векторна графіка і програми для її створення дуже широко застосовуються в 

області поліграфії і мультимедіа, для оформлювальних, креслярських  і 

конструкторських робіт – систем автоматизованого проектування (САПР). Це 

креслення різної складності, діаграми, схеми, логотипи, шрифти, емблеми, фірмові 

знаки, зображення для упаковок, газетні й рекламні модулі, грошові знаки й цінні 

папери. Окрема область векторної графіки – тривимірне моделювання – дозволяє 

створювати фотореалістичні статичні та динамічні моделі будь – яких пристроїв та 

виробів, які ще знаходяться на етапі проектування [3].  

Векторна графіка лежить в основі flash-технології, яка застосовується для 

створення web-додатків або мультимедійних презентацій – рекламних банерів, 

анімації, ігор тощо [2].  

Для створення комп’ютерної графіки використовуються спеціальні програми – 

графічні редактори. Серед великої кількості апаратних і програмних комп’ютерних 

засобів створення комп’ютерної графіки необхідно вибирати ті, які оптимально 

підходять виконанню поставлених завдань [2]. 

Слід завжди розуміти, що програма є лише інструментом для вирішення 

кінцевих завдань, чи то видання журналу, розробка web – сайта, корекція цифрової 

фотографії, проектування, чи то створення креслення або тривимірної моделі, але 

власне задачі все одно повинен вирішувати користувач. Він повинен глибоко 

розуміти прийоми роботи з растровими і векторними зображеннями і застосовувати 

їх на практиці [2]. 

Для роботи з векторною графікою у різних областях діяльності сьогодні 

застосовується велика кількість векторних редакторів зі своїми форматами: 

1. редактор Adobe Illustrator – формат .AI, .EPS; 

2. редактор CorelDRAW – формат .CDR, .EPS; 

3. редактор AutoCAD – формат .DWG, .DXF; 

4. програма 3D Studio – формат .3DS, .PRG; 

5. програма 3DsMax – формат .MAX; 

6. програма Adobe Acrobat – формат .PDF; 

7. Windows Metafile – формат .WMF, .EMF. 

Умовно і формат .INDD програми Adobe InDesign можна назвати векторним 

форматом. Формат .DWG є найбільш універсальним форматом. Відкрити його тим 

або іншим способом можна практично в усіх перелічених програмах векторної 

графіки і багатьох інших програмах для систем автоматичного проектування, 

наприклад, «Компас» [2]. 

Можливості сучасних технічних і програмних засобів персональних 

комп’ютерів дозволяють ефективно автоматизувати конструкторську і технологічну 

підготовку виробництва. У даний час як фактичний стандарт на програмне 

забезпечення для випуску конструкторських креслень затвердилася система 

AutoCAD, компанії Autodesk, яка є безперечним лідером на ринку програмного 

забезпечення для САПР. Сучасні автоматизовані робочі місця (АРМ) конструктора 

використовують систему AutoCAD [2]. 

AutoCAD – це графічний редактор, який підтримує процес креслення 

конструкторських документів на екрані ПК, ведення графічної бази даних і виведення 
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документів на принтери і графічні пристрої. Програма також дозволяє будувати 

тривимірні моделі об’єктів будь – якої складності і здобувати їх фотореалістичні 

зображення з різноманітним освітленням, сценами [1]. 

Програма AutoCAD володіє неперевершеними можливостями, високою 

швидкістю роботи, надійністю, зручним інтерфейсом, використовує найсучасніші 

технології проектування [1]. 

Існують три галузі знань, які треба опанувати, щоб стати кваліфікованим 

користувачем програми AutoCAD: проектування і креслення, операційна система і 

власне програма AutoCAD [1]. 

Проектування і креслення є областю строгої інформації, що вимагає 

використання точних графічних і накреслювальних вказівок. Правила креслення і 

конкретні дисципліни (архітектура, механіка, електрика, технологічний процес і так 

далі) перенеслися з традиційного креслення на дошці в автоматизоване креслення. 

Програма AutoCAD реалізує ці правила з множиною додаткових можливостей. Проте 

програма AutoCAD не вибирає автоматично правильний символ, розмір, тип лінії або 

інший аспект креслення, щоб застосувати його до поточного креслення. Користувач 

повинен знати, як імовірно повинен виглядати остаточний продукт. Потужність і 

швидкість комп’ютера не замінять професійних знань і не допоможуть дізнатися, як 

повинне виглядати остаточне креслення [1]. 

Ця система була створена на початку 80 – х років. До теперішнього часу вона 

пройшла значний еволюційний шлях розвитку, безперервно удосконалюючись від 

версії до версії і в даний час вже вийшла система AutoCAD 2021. Система працює на 

персональних та планшетних комп’ютерах, під управлінням різних операційних 

систем Windows, Mac OS X, iOS, Android. У сучасних версіях програми AutoCAD 

створений простій і зручний інтерфейс на основі меню і мови команд, що надає 

користувачеві зручні й ефективні засоби спілкування з комп’ютером при 

виготовленні креслень [1]. 

AutoCAD – це багатозадачне середовище проектування – Multiple Design 

Environment (MDE), повністю відповідна стандартам MS Windows, що використовує 

багатовіконний інтерфейс, який дає можливість проектувати безліч документів і 

спільно працювати з ними, тобто вирішувати безліч завдань з необмеженою кількістю 

креслень [1]. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Освіта нації є основним соціальним капіталом держави, тому підготовка 

майбутніх соціальних працівників обумовлена вимогами та потребами соціум в 

модернізації професійного навчання фахівців, які покликані працювати у соціальній 

сфері. Оптимізація фахової підготовки студентів спеціальності “Соціальна робота” 

ґрунтується на використанні педагогічних інновацій, що передбачають активну 

міжособистісну взаємодію учасників педагогічного процесу. Адже соціальна робота 

як практична діяльність серед різних верств і груп населення належить до категорії 

соціономічних професій та потребує від соціальних працівників сформованих умінь 

конструювати ефективні взаємини в міжособистісній взаємодії на рівні “соціальний 

працівник – клієнт”. Тому актуальною стає проблема використання у професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників інтерактивних педагогічних технологій, 

які розглядаються науковцями як технології співпраці.  

Існування значної кількості педагогічних технологій у вітчизняній і зарубіжній 

практиці спонукає викладача висувати певні вимоги до їх вибору та використання, 

ураховуючи: відповідність віковим особливостям учасників педагогічного процесу, 

діяльнісний підхід, високу ефективність певної технології у педагогічній практиці, 

відповідність технології поставленим цілям і завданням розвитку майбутніх фахівців, 

систематичність використання, культуровідповідність, доступність, розвиваючий 

характер, усвідомлення викладачем критеріїв її ефективності тощо. 

Оскільки професійні обов’язки майбутніх соціальних працівників 

передбачають постійне спілкування з людьми, які потребують допомоги, то виникає 

потреба навчити студентів спеціальності “Соціальна робота” включатися у 

міжособистісну взаємодію в умовах змодельованих професійних ситуацій, що 

уможливлюється в процесі застосування педагогічних інновацій інтерактивного 

характеру. Інтерактивні технології спрямовуються на організацію активної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу, що надає змогу здобувачам освіти засвоїти навички 

виконання професійних ролей та функцій у змодельованих професійних ситуаціях і, 

таким чином, оптимізувати практичну підготовку студентів до соціальної роботи. 

Слово “інтерактив” (з англ. іnteract, де “inter” – взаємний та “act” – діяти) 

означає здатність до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен, хто навчається, відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в 
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тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 

учасників.  

Серед основних концептуальних засад ефективного впровадження 

педагогічних інновацій інтерактивного характеру в освітній процес визначаються 

такі: 

– системний аналіз технологічних процесів, прийомів, засобів інтерактивних 

технологій як оптимального освітнього середовища для підготовки фахівців 

соціономічних професій, до яких належить і соціальна робота; 

– системне вивчення інформації щодо застосування інтерактивних технологій у 

підготовці майбутніх соціальних працівників, що має теоретичне та практичне 

значення для їх професійного зростання; 

– розробка методики застосування засобів інтерактивних технологій у 

підготовці майбутніх працівників соціальної сфери; 

– визначення оптимальних педагогічних умов ефективного впровадження 

інтеракцій у процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, що 

передбачає не лише фахову підготовку студентів, але й їх спрямування до найбільш 

повної самореалізації, розвитку індивідуальності, самостійності, відкритості до 

самовдосконалення. 

Усе це визначає сьогодні стратегію та тактику побудови сучасної системи 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у навчальному закладі і 

створення викладачами комплексу оптимальних умов для саморозвитку здобувачів 

освіти, їх самореалізації в умовах інтерактивного навчання. Адже використання 

інтерактивних методів надає можливість студентам випробувати свої професійні 

здібності та вміння на практиці в процесі активної участі у професійно спрямованих 

інтеракціях. Тому підготовка майбутніх соціальних працівників потребує організації 

таких педагогічних ситуацій, які відображають можливу взаємодію між фахівцями 

соціальної роботи та їх клієнтами, а саме: безпосередню міжособистісну комунікацію, 

найважливішою особливістю якої визнається здатність людини “приймати роль 

іншого”, уявляти, як його сприймає партнер у спілкуванні або група і відповідно 

інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії, що сприятиме особистісному і 

професійному зростанню майбутнього соціального працівника [1]. 

Використовуючи інтерактивні технології у процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників, доцільно враховувати провідну функцію цих 

інновацій у педагогічній взаємодії. За цим критерієм інтеракції класифікуються на 

такі групи методів: створення сприятливої атмосфери, організації комунікації; 

організації обміну діяльностями; організації миследіяльності; організації 

смислотворчості;  організації рефлексивної діяльності; інтегративні (інтерактивні 

ігри) [2]. 

Визначимо характерні ознаки цих груп інтерактивних методів. Процесуальною 

основою методів створення сприятливої атмосфери, організації комунікації є 

“комунікативна атака”, яка здійснюється викладачем на початку організації 

педагогічної взаємодії для оперативного включення у спільну роботу всіх і кожного 

студента. Це сприяє самоактуалізації майбутніх соціальних працівників, їх 
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конструктивній адаптації до створеної викладачем професійної ситуації із соціальної 

роботи.  

Використання методів організації обміну діяльностями має на меті поєднання 

індивідуальної та групової спільної роботи учасників педагогічної взаємодії, спільну 

активність, співвідношення діяльності викладача і студентів. Провідною ознакою цих 

методів є об’єднання майбутніх соціальних працівників у творчі групи для спільної 

роботи в змодельованих професійних ситуаціях як домінуючої умови їх розвитку. 

Провідною функцією методів організації смислотворчості є створення 

суб’єктами навчально-пізнавального процесу нового способу взаємодії, що 

ґрунтується на відображенні студентами свого індивідуального розуміння змісту 

професійних явищ, які вивчаються, обміні цими смислами та збагаченні свого 

індивідуального уявлення про фахову соціальну роботу. 

Методи організації миследіяльності створюють сприятливу атмосферу, що 

надає можливість здійснити мобілізацію творчого потенціалу студентів, розвивати їх 

позитивну мотивацію до навчання і, водночас, стимулювати активну мислительну 

діяльність у напрямку конструювання оптимальних та ефективних професійних дій у 

ситуаціях-моделях, які відображають сутність фахової соціальної роботи [3]. 

Методи організації рефлексивної діяльності спрямовано на самоаналіз і 

самооцінку студентами своєї діяльності, її результатів. Методи цієї групи надають 

викладачу та майбутнім соціальним працівникам можливість зафіксувати стан 

професійних досягнень і визначити динаміку професійного зростання. 

Отже, інтегративні методи (інтерактивні ігри) є способами педагогічної 

взаємодії викладача та студентів, у яких інтегруються всі провідні функції 

інтерактивних методів навчання. Саме змодельовані ігрові ситуації можуть бути 

прототипом професійної діяльності майбутніх соціальних працівників, що надає 

змогу студентам шляхом активної участі в таких інтеракціях апробувати свої дії 

фахівця соціальної роботи ще під час навчання у вищій школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ДАНИХ У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

 

Всесвітня мережа Інтернет дaвно є глобальною, як з точки зору організації, так 

і зa кількісними показниками. Пpи цьoмy, права користувачa на анонімність довгий 

час вважалися однією з головних філософій Інтернету. У той же час, неможливо 

повністю скористатися усіма перевагами мережi, якщо особисті дані не розміщені на 

віддаленому сервері.  Користувачі повинні залишати власнi дaнi під час oнлaйн 

пoкyпoк, завантаження різного контенту, реєстрації в соціальних мережах. 

Користувача можна навіть ідентифікувати за допомогою деяких технічних даних, які 

обмінюються між пристроєм та віддаленим сервером автоматично. 

Зaхист пeрсональних дaних у світoвій прaвовій трaдиції рoзумiється як oдна з 

неoбхідних умoв забезпeчення oсновних прaв людини, зoкрема: її привaтне життя є 

недoторканим, що є суттєвим для сучасної демокрaтії, яка поважає правa та гідність 

людини. Право на захист персональних даних є одним із основних прав людини.  

Конституція України чітко передбачає, що, якщо Оснивним Законом нашої країни не 

передбачено інше, ніхто не може втручатися у твоє особисте та сімейне життя. Проте, 

в нaш чaс існує багaто порушень цього правa.  

Oдним із видiв комп’ютерних злочинів є внесення змін до даних. До прикладу: 

1) логічна бомба – дія, що полягає в таємному вбудовуванні в програму певного 

набору команд, який повинен спрацювати лише одного дня i за певних умов. 

2) троянський кінь – це таємне введення в чужу програму команд, щo 

дозволяють здійснювати інші функції, які не були заплановані власником програми, 

але й одночасно зберігати  колишню працездатність. 

Незаконний  доступ й перехоплення даних містить в собі такі види 

комп’ютерних злочинiв: 

  «комп’ютерний абордаж» – доступ до комп’ютера або до мерeжі бeз прaва на 

це. Цей вид злочину використовується для проникнення в чужі iнформаційні мережі;  

 «перехват» – перехоплення інформaції за допомогою тeхнічних засобів без 

прaва на це. Він може здійснюватися або шляхом підключення до зовнішніх 

комунікаційних каналів, або підключенням до периферійних пристроїв. 

Також останнім часом набув популярності фітинг – різновид шахрайства, 

спрямований на отримання конфіденційної інформації користувача (ім'я для входу, 

пароль). Більшість фішинг-листів, представляючи відомі бренди, впливають на 

емоційне сприйняття інформації, зокрема, вони можуть: привернути увагу до стану 

банківського рахунку (обіцянка отримання грошової вигоди з мінімальними 
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зусиллями); заклик до пожертви тощо.  Нещодавно з’явилося поняття, пов’язане з 

фішингом – фартинг. Зловмисних змінює офіційну дискретну адресу на сервері DNS 

на підроблену у результаті чого користувач перенаправляється на шахрайський сайт. 

Існує кілька основних принципів, які дозволяють організувати відносно 

безпечне підключення до Інтернету. Наприклад, Firewall (брандмауер), який 

встановлюється між мережею та Інтернетом і діє як мережевий фільтр. Він 

налаштований так, щоб пропускати допустимий трафік від користувачів мережі до 

служб  і назад, і обмежити трафік з боку Інтернету до мережі, яка потребує захисту, 

тільки необхідними службами. 

Іншим методом захисту є трансляція мережевих адрес (Network Address 

Translation, або NAT). Надсилаючи справжню IP-адресу комп'ютера у внутрішній 

мережі до зовнішньої мережі, замінить її будь-якою іншою вказаною адресою. Це 

запобігає прямому зовнішньому доступу до внутрішніх комп’ютерів і приховує 

структуру мережі. 

Існування в інформаційному просторі великої кількості різних веб-сайтів, 

соціальних мереж, а особливо існування цих систем без належного контролю з боку 

держави, створює сприятливе середовище для проведення різноманітних дій 

злочинного, шахрайського характеру. Якщо ближчим часом не знайдеться 

ефективного і при цьому демократичного рішення проблеми захисту особистих даних 

у Інтернет-середовищі, то в перспективі це може призвeсти дo неперeдбачуваних і 

небeзпечних перeосмислень загaльноприйнятих уявлeнь про привaтність, її сeнс та 

мeжі, а відтaк – до перeгляду правoвого змiсту самoго пoняття «персональні дані». 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Як відомо, освіта є самостійною системою і одночасно стратегічним ресурсом 

держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують 

інформаційні технології в систему освіти. 

          На початку XXI століття людство вступило в нову стадію свого розвитку- 

інформаційну еру, яка характеризується виникненням нових систем інформаційних 

технологій і, як наслідок, нових трансформацій освіти. 

Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних 

джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові 

можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, 

дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання. 

Видатний американський вчений, педагог, філософ, професор Джон Дьюї 

сказав: «Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як ми вчили вчора, ми вкрадемо у наших 

дітей завтра». Тому, йдучи в ногу з часом, в своїй практиці використовую 

інформаційнo-комунікаційні технології. Адже вони сприяють розвитку пізнавального 

інтересу студентів, оскільки дозволяють доповнити існуючі підручники новим, 

живим, цікавим матеріалом. 

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті — надзвичайно 

актуальне і водночас проблематичне питання для викладача іноземної мови. Сьогодні 

використання інформаційних технологій — одна з умов успішного вивчення 

іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової 

підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати 

інформаційні технології на усіх етапах навчання — це вимога часу. Сучасні 

інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить 

засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, 

цікавим, наочним, індивідуальним. 

На педагогічній ниві я працюю 12 років і досвід за плечима я вже маю.  Люблю 

свій предмет і з задоволенням ділюсь знаннями зі своїми вихованцями.  

Вважаю, що тема «Використання ІТ на заняттях англійської мови» є 

актуальною, оскільки у сучасному освітньому середовищі якісна організація 

навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які 

надають інформаційно-комунікативні технології.  

Застосування комп'ютерів на заняттях англійської мови значно підвищує 

інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні засвоюється 

набагато більша кількість матеріалу, ніж це робилося за той самий час в умовах 
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традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп'ютера 

засвоюється міцніше. За допомогою комп’ютерiв можна набагато швидше перевірити 

знання, так як здійснюється одночасна перевірка всіх студентів. Однією з переваг 

перевірки знань студентів за допомогою комп’ютерiв є і те, що студент відчуває себе 

більш впевненіше і показує свої реальні знання. Практика показала, що при 

використанні інформаційних технологій, а точніше комп’ютеру на заняттях іноземної 

мови, збiльшує інтерес студентів до вивчення даного предмету, студенти зацікавлені 

у поданому матеріалі і активно виконують запропоновані завдання. Отже, для 

викладача застосування комп’ютерiв на заняттях — це вдосконалення навчання, 

можливість дати більше матеріалу, об’єктивно оцінити знання студентів, значно 

підвишити зацікавленість студентів та якiсно підготувати їх до повноцінної 

життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Рівень  професійної  грамотності  педагогів  значно  зріс  за  останні  роки. 

Зараз викладач має досить велику кількість комп’ютерних програм, як  вітчизняних, 

так і аутентичних. Впровадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес до 

навчальної діяльності, сприяє формуванню інформаційної культури.  

Таким чином, використання інформаційних технологій на заняттях іноземної 

мови сприяє тому, щоб: 

 знайти шляхи включення кожного студента в процес навчання, 

використовуючи його індивідуальні здібності; 

 створити доброзичливу творчу атмосферу на занятті;  

 постійно звертатися до суб'єктним досвіду студентів як досвіду їхньої 

власної життєдіяльності;  

 шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань. 

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність студентів на 

уроках англійської мови сприяє: 

 розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і 

аудіювання; 

 оволодіння усним спонтанним мовленням; 

 розвитку критичного мислення. 

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від 

традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності 

студентів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати 

монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції 

студентів при навчанні англійській мові. 

У своїй діяльності за допомогою комп’ютера я використовую різноманітні 

комп’ютерні технології: мультимедійні презентації, електронні таблиці, 

відеоматеріали, Інтернет-ресурси, програмне забезпечення до навчально-методичних 

комплексів, електронні словники, інтерактивні посібники з граматики. Їх вид 

залежить від типу заняття, його мети та структури. 

На занятті введення нового матеріалу незамінним є використання 

мультимедійних презентацій, інтерактивного проектора й таблиць - найефетивніших 

під час семантизації лексичних одиниць та первинного відпрацювання їх 

використання.  
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Ефективним для розвитку мовних та мовленнєвих навичок, зокрема 

граматичного аспекту говоріння, є використання наочності, відтвореної за допомогою 

комп’ютера. Наприклад, застосування комп’ютерних технологій є доцільним під час 

тренування та закріплення вживання часових форм.  

Електронні тести, вікторини, анімаційні таблиці, малюнки та схеми, 

відеофільми сприяють підвищенню результативності засвоєння навчального 

матеріалу, ефективному використанню часу на занятті, мають велику практичну 

направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими дисциплінами. 

Наприклад, під час роботи над монологічним висловлюванням студентів можна 

використовувати наочність, відтворену за допомогою комп’ютера, як засіб створення 

смислової опори. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновки: всесвітня мережа 

Інтернет стає невід’ємною складовою у вивченні іноземної мови і може бути 

використана як: 

- засіб автентичного спілкування з носіями мови на актуальні для студентів 

теми; 

- обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн,  чатів, 

участі в онлайн-конференціях; 

- засіб вивчення іноземної мови за допомогою спеціалізованих сайтів. 
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