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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Директорат
Херсонського
Інституту
Міжрегіональної академії управління персоналу має честь
привітати високоповажних гостей (студентів та
викладачів), наукової та освітянської сфери на науковопрактичній
конференції
«Особливості
сучасного
менеджменту та економіки: співвідношення теорії та
практики». Про значущість конференції свідчить той
факт, що підвищення інтересу дослідників до активної
наукової
діяльності
економіки,
менеджменту,
адміністрування та психології відбувається за сприяння
розвитку наукових закладів та установ Херсонщини.
Сьогоднішня фахова дискусія пов’язана з
науковими здобутками представників вітчизняної школи
менеджменту, економіки та психології за напрямами:
сучасні парадигми стратегічного та корпоративного
менеджменту; інноваційна економіка та менеджмент в
організаціях;
психологічні
аспекти
управління
виробничими конфліктами в умовах економічної кризи.
Тематика конференції є для наукової спільноти
нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід і з
урахуванням сучасних реалій, дистанційного навчання,
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науково обґрунтувати перспективи розвитку вітчизняної
економіки та менеджменту, зробити гідний внесок у
справу збагачення потенціалу української держави.
Проведення конференції є свідченням високого
авторитету науково дослідницьких та освітніх установ,
які успішно реалізують проекти і програми за новими
актуальними напрямами економічної теорії і практики,
сприяють поглибленню наукового діалогу, оскільки
розвиток інновацій економіки та менеджменту в Україні
підтверджує високий рівень вітчизняної науки і
непересічний інтерес різних поколінь до ролі розвитку
організацій в умовах економічної кризи.
З огляду на актуальні проблеми за напрямами
наукова конференція, дозволяє обмінятися досвідом та
ідеями з іншими дослідниками, бути в курсі новітніх
розробок та стану сучасної науки, отримати
конструктивну критику, яка дозволяє поліпшити якість
роботи, це сприятиме виявленню різних підходів у вивчені
особливостей менеджменту, економіки та психології в
процесі сучасності.
Ми щиро сподіваємося, що здобутки вітчизняного
менеджменту, економіки та психології сприятимуть
мобілізації зусиль наукового співтовариства у досягненні
поставлених цілей та креативному обговоренню
інновацій економіки та менеджменту в організаціях на
видиму перспективу.
Бажаємо всім присутнім учасникам та гостям
конференції плідної роботи та приємних вражень від
спілкування.
З повагою,
директор Херсонського Інституту
Міжрегіональної академії управління
персоналом, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор С.В.Діденко
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РОЗДІЛ 1.
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ОРГАНІЗАЦІЯХ
УДК 331.1:658.3:621
Діденко Сергій Володимирович
Директор Херсонського інституту МАУП,
Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор
РОЛЬ КЕРІВНИКА У ФОРМУВАННІ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Важливою проблемою сьогодення є місце
керівника в організації, що тягне за собою ряд підпроблем,
таких як: ефективне управління та раціональне
використання владних повноважень, формування та
збереження як власної репутації, так і репутації
організації, а також формування лідерських рис. Адже,
ефективне управління та раціональне використання влади
сприяють стабільності та порядку вирішення різних
проблем, що виникають під час діяльності, а лідерські
навички значно поліпшують процес управління та
впливають на формування відповідної корпоративної
культури.
Корпоративну культуру як економічне поняття та
важливого чинника управління персоналом у своїх
наукових працях розглядали такі вітчизняні та зарубіжні
вчені та науковці, як: Т. Алпєєва, Б. Гаєвський,
Ю. Давидов, Ю. Красовський, Ю. Палеха, С. Рей,
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О. Грішнова, І. Мажура, Т. Кицак, І. Петрова, М. Коул
тощо.
Метою тез є визначення сутності корпоративної
культури, ролі керівника у формуванні корпоративної
культури в сучасній організації.
Сутність корпоративної культури – це специфічна
форма існування взаємозалежної системи, яка включає в
себе ієрархію цінностей, що домінують серед
співробітників організації та сукупність способів їх
реалізації, що переважають в ній на певному етапі
розвитку [3].
Виділяють
наступні
джерела
формування
корпоративної культури:
- система особистих цінностей та індивідуальносвоєрідних способів їх реалізації;
- способи, форми та структура організації, що
втілюють деякі цінності, в тому числі й особисті цінності
керівників підприємств;
- уявлення про оптимальну та припустиму модель
поведінки співробітника в колективі, що відображає
систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися [3].
Принципи корпоративної культури – це базові
вихідні положення, які забезпечують її формування та
розвиток.
Дотримання
підприємством
принципів
корпоративної культури впливає на подальший її стан,
ефективність
прийняття
управлінських
рішень,
результативність діяльності працівників [4, с.14].
Для ефективного розвитку корпоративної культури
та виявлення ролі керівника на вплив формування та
розвитку корпоративної культури необхідними є, в першу
чергу, знання специфіки організаційної культури,
вивчення теоретичних умов і методологічних підходів до
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«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

розвитку організаційної культури. Але самих знань замало
для того, щоб розвиток корпоративної культури приносив
користь і керівникові, і самому навчальному закладу.
Необхідно визначити мету, завдання, механізми
формування організаційної культури, адаптовані до
сучасних умов розвитку освітнього середовища, при
цьому обов’язковими є розуміння і сприйняття мети і
завдань розвитку організаційної культури самим
керівником.
Слід пам’ятати, що корпоративна культура
керівника організації передбачає наявність готовності
особистості покращувати соціальну атмосферу, в якій
здійснюється процес навчання, виховання, розвитку учня,
формування конкурентоспроможного випускника.
Важливою складовою формування корпоративної
культури організації з боку керівника є розроблення
програми формування та розвитку організаційної
культури з урахуванням власних можливостей, реальних
умов, чинників. Керівник має забезпечити системний збір
діагностичних даних про розвиток корпоративної
культури для досягнення бажаного результату.
Подальший крок – реалізація програми розвитку
корпоративної культури, оцінка її реального стану
відповідно до вимог управлінської діяльності та власного
творчого потенціалу. Дотримання схеми розвитку
корпоративної культури в організації приведе до
оптимізації її розвитку в майбутньому [5].
Наявність позитивної корпоративної культури має
велике значення для підприємства.
По-перше, культура дає працівникам відчуття
корпоративної ідентичності, виявляє внутрішньогрупове
уявлення про підприємство, є джерелом стабільності і
12
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послідовності. Це створює у працівників відчуття
надійності підприємства і свого місця в ньому, соціальної
захищеності.
По-друге, знання цінностей, норм і правил, які
сформувалися на підприємстві, допомагають новим
працівникам правильно інтерпретувати події, які
відбуваються в ньому, і відповідно визначати та
коригувати свою поведінку.
По-третє, корпоративна культура, більш за все
інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність
працівника, який виконує поставлені перед ним завдання
[6]. Механізми впливу корпоративної культури на
діяльність організації полягають в тому, що працівники
оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки і
спілкування, керуючись загальними цінностями, які було
описано вище.
Значну роль в розвитку корпоративної культери
компанії
має
корпоративний
кодекс.
Кодекс
корпоративної культури – це внутрішній документ,
спрямований на виховання і підтримку корпоративної
культури, ділових принципів та цінностей, норм
поведінки працівників, якими вони мають керуватися при
виконанні своїх службових обов’язків. Кодекс має
реалізовуватись у повсякденній діяльності підприємства
та сприяти його розвитку. За дотриманням та виконанням
кодексу повинен слідкувати та контролювати керівник
організації.
Таким чином, роль керівника у формуванні
корпоративної культури є надзвичайно важливою та
домінуючою. І тільки дотримання всіх норм та правил
кодексу корпоративної культури самим керівником може
13
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сприятливо впливати на корпоративну культуру самої
організації.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ОПОРНИХ СХЕМ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті розкривається суть розробки та
використання опорних схем як методичного забезпечення
дистанційного навчання студентів на теоретичних і
практичних заняттях та при організації самостійної
роботи студентів з навчальної дисципліни «Етика і
деонтологія у фармації». Комплект таких схем
запроваджено авторами даної статті для впливу на
схематизовані уявлення студентів. Такі уявлення
відображають, а точніше, розкривають саме структурний
аспект об’єкта вивчення. При цьому, в умовах
дистанційного навчання, здійснюється рух мислення
студентів від поодинокого до загального, від хибного до
істинного, від конкретного до абстрактного, від причин до
результатів, від частини до цілого, що забезпечує
формування системних знань і трансформує їх у системні
морально-етичні компетентності майбутнього фахівця.
Ключові слова: абстрактне мислення, дидактичне
середовище, коннективізм, масові відкриті дистанційні
курси, продуктивне дистанційне навчання, опорні схеми,
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організація навчання студентів в режимі он-лайн, етика та
деонтологія у фармації.
Постановка проблеми. За останні 10 – 15 років
науково-методична скарбниця нинішньої вищої школи
істотно поповнилась. Викладачі, крім розвивального,
проблемного, програмованого навчання, на своє
озброєння взяли системно-розвивальне, особистісноорієнтоване,
модульне,
продуктивне
навчання,
гуманістичну педагогіку Ш. Амонашвілі, ймовірнісну
педагогіку С. Френе, методику формування опорних
сигналів В. Шаталова, «школу діалогу культур» В.Біблера
[11]. система Разом з цими напрямками започатковано
розвиток теоретичного базису та практичних розробок
систем дистанційного навчання, яке в умовах глобалізації
інформаційного простору поступово набуває статусу
третього суб’єкта освітньої системи суспільства [15, c.8].
Об’єктивними підставами для можливостей ефективного
впровадження дистанційного навчання стало те, що з
розвитком інформаційних та комунікативних технологій,
докорінним чином змінились і обсяг продуктів
суспільного пізнання, і система генерації й передачі
інформації про ці продукти.
Однак ситуація, що склалась в освітянському
просторі навесні 2020 року, внаслідок запровадження
карантинного режиму у ЗВО, зумовила трансформацію
дистанційного навчання зі статусу можливого у статус
обов’язкового.
Технічно-програмні
можливості
оптимізації дистанційного навчання забезпечив розвиток
он-лайн технологій, зокрема, сервісу для проведення онлайн конференцій Zoom. За останні десятиріччя в
дослідженнях та публікаціях І.В.Бацуровської [1],
К.Л.Бугайчука [3], В.М.Кухаренка [9], О.В.Самойленка
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[14] розроблений ряд принципів теорії конективізму:
принцип
агрегації,
принцип
реміксу,
принцип
розповсюдження,
принцип
перепрофілювання
та
визначені основні переваги та недоліки масових
дистанційних курсів. Усунення певних недоліків при
розробці таких курсів на сьогодні складає суть проблеми
подальшого удосконалення засобів донесення інформації
про системоутворюючі зв’язки між окремими категоріями
змісту конкретної навчальної дисципліни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження проблеми дистанційного навчання активно
здійснюються з початку ХХІ століття. Теоретикометодологічною основою розвитку цього напрямку
послугували праці теоретиків коннективізму Джорджа
Сіменса [19] та Стівена Доунса [16]. Нормативні підстави
досліджень проблеми інформальної освіти вітчизняною
наукою і практикою містяться у «Концепції розвитку
дистанційної освіти в Україні» [6] та «Положенні про
дистанційне навчання» [12].
Суттєвий внесок у розвиток теоретичних засад та
практичної реалізації дистанційного навчання здійснили
В.Ю.Биков [2], Є.Ю.Владимирська [4], Г.М.Кравцов [8],
В.М.Кухаренко[9], Н.С.Ручинська [13] та інші вітчизняні
науковці. В дослідженнях та публікаціях І.В.Бацуровської
[1, с. 28], К.Л.Бугайчука [3, с. 9-12], О.М.Самойленка [14,
с.313-314] ґрунтовно розроблені технології використання
відкритих масових дистанційних курсів у закладах вищої
освіти. В працях О.В.Співаковського та Л.Є.Пєтухової
здійснено обґрунтування необхідності включення
інформаційно-комунікативного
педагогічного
середовища як третього рівноправного суб’єкта
дидактичної системи, що в умовах дистанційного
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навчання здійснює вирішальний вплив на зміну функцій
інших суб’єктів взаємодії в освітніх процесах при виборі
форм, методів та засобів виконання операцій з
інформацією [15, с.8-9].
Отже можна вважати, що освітянcькою наукою та
практикою накопичено певний досвід організації
дистанційної освіти. Однак існує б’єктивна потреба
масового дистанційного навчання студентів з одного боку,
виявила певну психологічну неготовність досить
широкого загалу викладачів ЗВО до організації
систематичної освітньої діяльності в он-лайн форматі. З
іншого боку, вимушене проведення дистанційних форм
організації взаємодії із студентами в умовах відсутності у
викладача можливості скористатись традиційними
методами
наочності:
дошкою
та
крейдою,
мультимедійним проектором, інтерактивною дошкою,
презентаціями тощо, виявило гостру необхідність у
розробці комплексів схематизованої наочності Такі
дидактичні засоби вкрай необхідні при читанні лекцій,
формулюванні завдань для самостійної роботи студентів
на практичних заняттях, здійсненні поточного та
підсумкового контролю якості освіти студентів в режимі
масових дистанційних курсів.
Мета
статті.
Обґрунтувати
необхідність
схематизації певних детермінант змісту навчальних
дисциплін; розкрити особливості застосування опорних
схем, як компоненти трисуб’єктного дидактичного
середовища при дистанційному навчанні на прикладі
дисципліни «Етика і деонтологія у фармації»; виявити
перспективні напрямки удосконалення змістовнометодичного забезпечення масових дистанційних курсів.
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Виклад основного матеріалу. При розробці
дидактичного забезпечення масового дистанційного
курсу ми перед усім керувались тим, що змістом
навчальної дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» є
система морально-етичних норм і принципів професійної
поведінки фармацевтичного працівника. Формування
професійних компетентностей майбутнього професіонала
вимагає пізнання сутності внутрішнього імперативу
моралі, етики та службового обов’язку, який є
передумовою формування особистісних соціально
орієнтованих норм професійної поведінки та мотивів їх
вибору. Отже, ця дисципліна розглядає соціальні явища і
процеси, які в значній мірі залежать від внутрішніх
властивостей особистості людини [17; 18]. Характер таких
властивостей зовнішньо проявляється тільки у взаємодії
людини з іншими людьми. Тому існує об’єктивна потреба
у розробці певних алгоритмів ідентифікації реальних
вчинків людини з формалізованими моделями суспільно
орієнтованої поведінки умовної особистості [5, с. 9-10].
В якості таких моделей можливо використовувати
опорні схеми, що відображають як внутрішні властивості
об’єкта пізнання, так і загальну структуру певної
морально-етичної чи деонтологічної категорії. Тобто ми
пропонуємо трансформувати відомий у науці теоретичний
метод формалізації в його практичне використання, що, на
наш погляд, має значну доцільність при дистанційному
навчанні.
Спираючись на ідеї О.В.Співаковського щодо
вибору засобів передачі інформації в умовах
дистанційного навчання [15, с. 7-8], в якості таких засобів
ми застосували розроблений нами комплекс опорних
схем, які мали призначення – розкрити структуру об’єкта
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вивчення та сформувати схематизовані уявлення про
нього у студентів.
В цьому аспекті нашого дослідження ми
керувались теоретичним підґрунтям, що для формування
схематизованого уявлення про об’єкт вивчення
вибирається його найістотніша риса – його структура.
Усвідомлення структури, як носія найістотнішої
властивості об’єкта, забезпечує відображення у свідомості
суб’єкта учіння схематизованого уявлення про
особливості об’єкта вивчення як певної підсистеми. На
думку І.В.Малафіїка, формування схематизованого
уявлення здійснюється на основі не просто загального чи
одиничного уявлення, а на основі своєрідної двобічної
зв’язки: залежно від особливостей об’єкта вивчення або
спочатку формуються одиничні уявлення, а потім
здійснюється перехід до загальних, або сформоване
загальне уявлення забезпечує свідоме розуміння місця в
ньому одиничних компонентів [10, с. 355-356].
Отже, схематизація навчального матеріалу,
особливо при розробці масових дистанційних курсів у
ЗВО з дисциплін, у яких об’єкти вивчення глибоко
структуровані, є їх необхідною складовою.
З цієї точки зору навчальна дисципліна «Етика і
деонтологія у фармації» як така, що має цілком
прагматичну мету – формування у студентів цілісної
системи теоретичних та практичних компетентностей з
моралі, фармацевтичної етики та фармацевтичної
деонтології, має бути достатньо структурована. Від цього
залежить формування у студентів морально-етичної
готовності до подальшого належного виконання своїх
професійних обов’язків, зокрема службових обов’язків
провізора [7, 51-52].
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Для досягнення систематизації та узагальнення
таких компетентностей, викладач має забезпечити акцент
не тільки на аналізі кожного з компонентів об’єкту
пізнання, а й на його цілісності, тобто, в першу чергу, на
зв’язках між цими компонентами. Виконання такого
завдання без використання опорних схем майже не
можливе. На підставі вище наведеного теоретичного
обґрунтування нами розроблено і використано 22 опорних
схеми до масового дистанційного курсу «Етика та
деонтологія у фармації», які дозволили практично
реалізувати декілька освітніх функцій, а саме:
1) Забезпечити супровід лекційних занять,
проведених в он-лайн форматі, демонстрацією
системоутворюючих
зв’язків
між
компонентами
морально-етичних та деонтологічних категорій, що
складають зміст певної теми курсу. Приклади таких
опорних схем наведено на рисунках 1 та 2.
Як видно із наведених опорних схем, в них
показано динаміку руху від загальних до часткових
категорій. Це створює схематизовану основу для
вироблення у студентів загального уявлення про
системність об’єкту пізнання, структуру якого становлять
одиничні уявлення. Тобто процес формування уявлення у
часовій розгортці, відбувається одночасно: від
схематизованих загальних до часткових, одночасно
загальні уявлення конкретизуються, набувають чіткішого
осмислення, наповнюються конкретним змістом. Тобто
забезпечується своєрідна цілісність об’єкту пізнання, в
якій кожен компонент має свою системоутворюючу
роль.

21

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

КАР’ЄРА

об’ єктивна потреба суспільства у
професійному зростанні працівників та
процеси їх переміщення на більш високі
посади в кадровій інфраструктурі
суспільного виробництва

КАР’ЄРИЗМ

+

внутрішнє прагнення особистості
підніматися на більш високі посади та
конкретні вчинки особи для досягнення
цього прагнення

СУБ’ЄКТВНОНЕГАТИВНИЙ
КАР’ЄРИЗМ

ОБ’ЄКТИВНОПОЗИТИВНИЙ
КАР’ЄРИЗМ

у соціалізованих особистостей
таке прагнення підкріплене
достатнім рівнем освіти, досвіду
діяльності та свідомою
готовністю до вищого рівня
самовіддачі і морально-етичної
відповідальності

у особистостей з низьким рівнем
соціалізації переважає бажання
посісти вищу посаду для
задоволення власних амбіцій,
яке не підкріплене ні досвідом,
ні готовністю до більшої морально-етичної відповідальності

Морально-етичні
наслідки як правило
суспільно корисні

Морально-етичні
наслідки як правило
суспільно шкідливі

Рис. 1. Морально-етична інтерпретація соціальновиробничого явища «кар’єра».
(розроблено авторами за даними [5]).
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ЕТИКА
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА
ФАРМАЦЕВТИЧНА ЕТИКА
ФАРМАЦЕВТИЧНА
ДЕОНТОЛОГІЯ
ПРОФЕСІЙНО
ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ПРОФЕСІЙНІ
ОБОВ’ЯЗКИ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРАЦІВНИКА

ПРОФЕСІЙНОЕТИЧНІ
ПРИНЦИПИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРАЦІВНИКА

ПРОФЕСІЙНА
ЧЕСТЬ

ДЕРЖАВНИЙ

ПРИНЦИП
ПРОФЕСІЙНОГО
ГУМАНІЗМУ

ПРОФЕСІЙНА
ГІДНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНИЙ

ПРИНЦИП
ПРФЕСІЙНОГО
ОПТИМІЗМУ

ПРОФЕСІЙНА
СПРАВЕДЛИВІСТ
Ь
ПРОФЕСІЙНИЙ
ТАКТ

СЛУЖБОВИЙ
ГРОМАДЯНСЬКИЙ

ПРОФЕСІЙНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ

МОРАЛЬНИЙ

ПРИНЦИП
ПАТРІОТИЗМУ
ПРИНЦИП
КОРПОРАТИВНОЇ
СОЛІДАРНОСТІ
ПРИНЦИП
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ

Рис. 2. Взаємозв’язок етики, професійної етики,
фармацевтичної етики та фармацевтичної деонтології
та їх структурних компонентів.
(розроблено авторами за даними [5]).
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Отже використання опорних схем такого типу при
дистанційному
навчанні
дозволяє
досягнути
дидактичного ефекту, який без цього засобу є майже
недосяжним або досяжним з великими витратами часу та
інтелектуальних зусиль.
2) Другою функцією, яка була реалізована в
нашому дослідженні, стало використання опорних схем
при постановці завдань самостійної роботи студентів на
практичних заняттях, проведених в режимі он-лайн.
Приклад такої схеми наведено на рисунку 3.
Соціальні
цінності

МОРАЛЬ

ЕТИКА

ОБОВ’ЯЗ
КИ

ПРАВА

ДЕОНТОЛОГІЯ

Рис. 3. Взаємозв’язок моралі, етики та деонтології
(розроблено авторами за даними [5])
До такої схеми (відправленої студентам з
використанням команди «Демонстрація» сервісної
платформи для проведення он-лайн конференцій Zoom)
нами сформульовані такі завдання:
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- Обґрунтуйте справедливість структури моралі,
представлену на схемі.
- Який із компонентів моралі є предметом
деонтології?
- Визначте, який із компонентів етика чи
деонтологія є загальним, а який частковим.
- Поясніть, чому обов’язки і права особистості
залежать від соціальних цінностей.
- Наведіть приклади з історії суспільства чи
власного досвіду, що підтвердять ваші судження про
залежність обов’язків і прав особистості від стану
соціальних цінностей.
Виконання прикладених до наведеної опорної
схеми завдань сприяло як самостійному аналізу
студентами взаємозв’язків між об’єктами, так і
формуванню у них оціночних (релятивістських) суджень.
При реалізації цього аспекту масового дистанційного
курсу ми керувались тим, що релятивістські судження –
це думка, в якій завжди стверджується або заперечується
наявність у об’єктів пізнання певних властивостей, а
також їхніх відношень між собою [10, с.358]. Дидактична
цінність такого прийому полягає в тому, що у судженнях
відбувається рух мислення від поодинокого до загального,
від конкретного до абстрактного, від причини до наслідку,
від частини до цілого. При формулюванні суджень
студент має оперувати аргументами, що підтверджують
справедливість його думки. Тобто при пошуку відповіді
на кожне з наведених завдань виникає середовище
продуктивного навчання, при цьому результат розв’язку
пізнавальної задачі сприяє глибокому засвоєнню
матеріалу дистанційного навчання.
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3) Третя функція, що реалізована при
дистанційному проведенні практичних занять з даної
дисципліни зумовлена її соціально-філософським та
психолого-педагогічним
змістом.
Це
визначає
необхідність розробки і використання методу виконання
студентами ситуаційних завдань для формування
практичних морально-етичних компетентностей. Такі
завдання в умовах дистанційного навчання можливо і
доцільно розробляти на підставі опорних схем. Наводимо
приклад такого завдання розробленого і застосованого
нами при проведенні в он-лайн форматі семінару з теми
«Моральність».
Ситуаційне завдання: «Всі морально-регульовані
вчинки відбуваються при інтеграції трьох причин: «хочу»,
«можу» і «треба» (дивись рисунок 4).
«Хочу»

«Можу»

ОРМ

«Треба»
Примітка: ОРМ – умовна зона «Оптимального
регулювання моральності» конкретних
вчинків професіонала.
Рис. 4. Умовна схема інтеграції трьох рушійних сил
діяльності. (розроблено авторами за даними [5]).
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Однак, у професійній діяльності фармацевтичного
працівника досить часто виникають ситуації, коли одна із
цих причин має протилежне значення, наприклад:
1. «хочу», «можу», «не треба»;
2. «хочу», «не можу», «треба»;
3. «не хочу», «можу», «треба».
Дайте опис ситуацій, коли одна з трьох причин має
чітко визначене «не» та спроектуйте дії фармацевта в
кожній ситуації».
Виконання такого типу завдань студентами суттєво
підвищувало продуктивний характер формування у них як
аналітичного мислення, так і практичних навичок вибору
варіантів морально-етичної поведінки в типових для
фармацевтичної практики ситуаціях. Значущість такого
педагогічного прийому полягає перед усім у тому, що в
умовах, коли студент не має можливості безпосереднього
спілкування з викладачами, виконання подібних завдань в
певній мірі компенсує прагматичну спрямованість
практичних та семінарських занять, що проводяться у
ЗВО за традиційними методиками.
4)
Четверта
функція
реалізовувалась
у
завершальному періоді вивчення дисципліни, коли у
студентів був накопичений певний досвід роботи з
опорними схемами. Для організації самостійної роботи
студентів (далі – СРС) як обов’язкової компоненти
навчального плану ми скористались зворотним
характером завдань щодо використання опорних схем у
дистанційному навчанні. А саме пропонували студентам
самостійно розробити опорну схему за її описом. Один із
варіантів таких завдань мав наступний зміст.
Завдання для самостійної роботи студента:
«Складіть умовну схему механізму процесу морально27
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етичного виховання особистості людини як носія
свідомості.
Врахуйте, що перша стадія такого процесу є
відображенням знань про норми морально-етичної
поведінки у свідомості (на схемі умовно в «голові»)
людини.
На другій стадії ці знання викликають гамму
почуттів (на схемі умовно в «серці») людини.
На третій стадії домінанта почуттів врегульовує її
конкретні вчинки, що інтегруються в поведінку (на схемі
умовно в «кінцівках людини»).
Четверта стадія – це соціальна оцінка
представниками суспільства вчинків (поведінки), яка
формує нові знання про необхідність дотримуватись норм
моралі та етики у своїй поведінці (на схемі умовно знову
в «голові»).
П’ята стадія – нові знання спричинюють нові
почуття (на схемі умовно знову в «серці»), що корегують
попередньо існуючу домінанту почуттів.
На шостій стадії відкоригована домінанта почуттів
врегульовує корегування поведінки (на схемі умовно
знову в «кінцівках людини»).
Тобто, можна говорити, що, починаючи з четвертої
стадії, циклічно і багаторазово повторюється процес
взаємозв’язку знань, відображених у свідомості,
викликаних ними почуттів, що регулюють поведінку,
здійснюється соціальна оцінка поведінки, яка знову
формує нові знання про соціальну оцінку. І так безкінечно
протягом всього життя людини. Отже механізм процесу
морально-етичного виховання – це нескінченно
циклічний процес.
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Відобразіть такий механізм схематично та
надішліть звіт на електронну адресу викладача»
Звіти з виконання даного завдання студенти
захищали дистанційно в режимі он-лайн конференції, під
час якої для порівняння індивідуальних звітів студентів із
зразком була використана опорна схема, розроблена нами
і представлена на рисунку 5.
Знання про
моральноетичні
норми та
правила
поведінки,
що викликають в
свідомості
особистості
певні образи
поведінки

свідомість

поведінка

почуття

Знання про
характер
реакції суспільства на
ступінь відповідності
поведінки
особистості,
встановленим
моральноетичним
нормам

Оцінка суспільними
інституціями ступеню
відповідності поведінки
особистості,
встановленим у даному
суспільстві ціннісним
орієнтаціям та моральноетичним нормам і
правилам поведінки

Рис. 5. Умовна схема механізму
морально-етичного виховання особистості
(розроблено авторами за даними [5]).
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Така організація захисту звітів з самостійної
роботи студентів навіть виявила переваги дистанційних
форм навчання в цьому компоненті професійної
підготовки перед традиційними, оскільки забезпечила
можливість всім студентам спостерігати опорні схеми,
розроблені у звітах кожного з них. Тобто, з одного боку,
була досягнута прозорість захисту звітів, з іншого боку,
мала місце можливість колективного обговорення якості
та характеру виконання завдання, з третього боку, кожен
студент міг вносити корективи у свій варіант опорної
схеми.
Відтак захист звітів з СРС набув ефекту
продуктивного навчання. На наш погляд, такий
дидактичний ефект заслуговує на рекомендацію щодо
впровадження такої форми захисту звітів з самостійної
роботи студент, а також звітів з виконання індивідуальних
завдань в масову практику.
Аналіз діяльності студентів на різних формах
занять, проведених в он-лайн форматі, та при
використанні різних за рівнем дизайну опорних схем
виявив, що якісно оформлені схеми підвищують їх
пізнавальний інтерес та активність. Отже, в подальшій
роботі викладачам слід приділяти цьому аспекту опорних
схем належну увагу.
Висновки і пропозиції. Розвиток інформаційних
систем та технологій об’єктивно забезпечив можливості
для ефективного впровадження в практику ЗВО
дистанційної освіти. Вітчизняні науковці цілком
справедливо вважають, що при якісній організації
інформальної освіти дидактичне середовище набуває
трисуб’єктної структури [15]. Теорія та практика
організації дистанційної освіти досягла такого рівня, який
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дозволив (в екстремальних умовах весни 2020 року)
здійснювати розробки та впровадження масових
дистанційних курсів за програмами певних академічних
курсів навчальних дисциплін, що фактично запобігло
руйнуванню системи вищої освіти.
Зміст масових дистанційних курсів зумовлює
необхідність ретельного добору засобів організації
дистанційної взаємодії суб’єктів в системі «викладач –
комп’ютер – студент». Враховуючи те, що академічний
курс з навчальної дисципліни «Етика і деонтологія у
фармації» розглядає глибоко структуровані категорії, які
мають внутрішні особистісні та зовнішні соціальні
імперативи, при розробці дистанційного курсу з цієї
дисципліни виникла гостра потреба у розробці та
застосуванні комплексу опорних схем.
Апробація застосування різних типів таких схем
довела можливість та доцільність такого дидактичного
засобу і в лекційних, і в практичних (семінарських)
формах занять, і в організації самостійної роботи
студентів, і в контролі виконання ними індивідуальних
завдань, що здійснювались в он-лайн форматі. При чому
умовах дистанційного навчання рівень продуктивності
навчальної діяльності студентів та їх активності при
виконанні завдань СРС та індивідуальних завдань був
навіть вищим, ніж при традиційній організації цих
компонентів навчального процесу.
Отже, можна вважати, що дистанційне навчання,
при його достатньому забезпеченні такими засобами як
опорні схеми, в певній мірі компенсувало неможливість
проведення у закладах вищої освіти традиційних
академічних занять.
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Спираючись на зазначене, перспективними
напрямками подальшого дослідження ролі опорних схем
у дистанційному навчанні вважаємо розробку таких
дидактичних засобів та методики їх використання у
формах підсумкового контролю якості освіти з окремих
дисциплін і навіть при державній атестації. Також
доцільним вважаємо екстраполяцію методичних прийомів
використання опорних схем при дистанційному навчанні
у закладах вищої освіти громадян з обмеженими
можливостями.
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ВІДТВОРЕННЯ ІДЕЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ
В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
Вибір Україною європейського вектору соціальноекономічного
розвитку
оптимізує
інституційні
перетворення в освіті, що вимагає розроблення й
упровадження нестандартних моделей управління нею.
На їх роль і значення як дієвого знаряддя соціальної
еволюції суспільства, засобу забезпечення останнього
кваліфікованими кадрами вказує С. Куцепал [11, с. 9], яка
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зазначає, що українська освіта ХХІ століття повинна
постійно вдосконалювати свій зміст, бути надзвичайно
мобільною, ініціювати низку соціальних змін, що дасть
змогу українській спільноті стати конкурентоздатною у
глобалізаційному вимірі світової спільноти, віднайти і
забезпечити перспективи подальшого розвитку і
вдосконалення. Адже, як зауважує Н. Скотна [13, с. 256],
від людини, її внутрішніх ресурсів, моральних цінностей і
установок, нового мислення залежить майбутнє людства,
його виживання, збереження світової цивілізації. Саме
тому традиційна освітня парадигма, що не враховує зміну
цінностей і мотивацій суб’єкта, наразі підлягає
переосмисленню. Звідси, актуалізується проблема
модернізації системи управління, що нині перебуває у
кризовому стані через певну невизначеність аксіологічних
орієнтирів освіти, які не лише забезпечують соціальний
прогрес, але й задовольняють нагальні світоглядні запити
сучасності, визначають засоби оптимізації управлінської
практики в нових соціально-економічних умовах.
На необхідності управління процесами набуття
працівниками навичок, умінь шляхом мотивації їхньої
праці, сприяння процесу саморозвитку наголошували у
своїх працях В. Близнюк, П. Друкер, О. Романов,
Ю. Корлюгов, С. Красильников та ін. Так, теорія
людського капіталу, яка цілісно розглядає проблему
оцінки ролі людини в забезпеченні розвитку суспільства,
активізує пошук механізмів управління змінами в
сучасній ієрархії цінностей, що потребує перебудови
теорії як особистості, так і соціальних систем [2, с.103], до
яких відноситься й освіта. Таким чином людиноцентризм
є однією з ціннісних ідей, які насичують аксіологічну
платформу
поняття
«управління
інноваційним
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розвитком», оскільки ним акцентується роль людини як
істоти природної, мислячої (духовної), діяльної,
предметної, соціальної (суспільної) [1] у процесі якісних
змін і управлінні ними.
Метою статті є розгляд процесу практичного
відтворення ідеї людиноцентризму в управлінні
інноваційним розвитком закладу освіти у площині
цілепокладання.
За визначенням В. Кременя [9, с. 21], головною
цінністю сучасної освіти виступає людина, її розвиток і
самореалізація. На його думку [10, с. 9], такі особистісні
якості, як обдарованість, духовність, освіченість,
моральність, егоїзм, розум, цілеспрямованість є
відображенням постійно змінюваної картини буття
людини, які розкривають її нові аспекти, але не
вичерпують нескінченного змісту. Звідси, соціальна
держава діє для й заради людей, і саме люди відтворюють
її основні принципи та ідеї. Саме така стратегія повністю
відповідає сутності ідеї людиноцентризму, що утворена
внаслідок перетворення цінностей і філософської
антропології, акцентує увагу на вивченні проблеми
людини в усіх її сутнісних аспектах.
З огляду на зазначене, ефективність реформування
освітньої системи України, як уважає О. Гомотюк [3,
с. 48], можлива лише на підґрунті поєднання двох груп
гуманістичних
цінностей:
загальнолюдських
і
національних. Отже, аксіології управління у сфері освіти
провідним поняттям є ціннісні орієнтації людини, а їх
розвиток – основним завданням педагогіки.
Осучаснення змісту ідеї людиноцентризму, базової
для цілепокладання управлінської діяльності, пов’язане зі
становленням в Україні ринкових відносин, коли на
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державному рівні людський капітал як набуті людиною
навички і знання, які дають змогу збільшити
продуктивність її праці (О. Грішнова [5, c. 129]), визнано
основним стратегічним ресурсом сталого розвитку
суспільства.
Зокрема, Л. Шевчук [14, с. 12] підходить до
трактування цінності людського капіталу і розкриває його
сутність через можливості людини брати участь у
виробництві, творити, будувати, створювати цінності. У
свою чергу, О. Грішнова [5, c. 196] зазначає, що саме
людський капітал, а не засоби виробництва, є крижнем
конкурентоздатності й ефективності економічного
зростання. У контексті цього набуває значущості не лише
усвідомлення вирішальної ролі людини в економічній
системі суспільства, але й визнання необхідності
інвестування в її продуктивну діяльність, що значно
поглиблює традиційне тлумачення сутності процесу
управління.
У свою чергу Г. Дмитренко [6] зауважує, що
недоліки
духовного
виробництва
обумовлюють
першопричину невдач у системі адміністративнодержавного управління, що не дають змогу цивілізовано,
на основі компетентності й моральності, розв’язувати
проблеми підвищення життєвого і культурного рівня
населення, підйому економіки в регіонах. На його погляд,
це
підсилює
актуальність
наукової
концепції
реформування суспільства й економіки через відповідне
формування і використання людських ресурсів.
Ідея людиноцентризму тісно пов’язана з ідеєю
самореалізації
особистості.
Наше
трактування
ґрунтується на дослідженнях В. Калошина щодо чинників
самореалізації та змін, які відбуваються в житті людини
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під їх впливом, а саме: досягнення високих щаблів
майстерності, побудова успішної кар’єри на основі знання
справи, власної сили, мотивації, волі й терпіння, уваги й
інтересу, гнучкості підходів [7, с. 22]. Оскільки
генераторами продуктивних і сталих змін під час
інноваційного розвитку закладу освіти є, насамперед,
учасники освітнього процесу, в управлінні необхідно
враховувати потенційні можливості кожного члена
колективу. Адже потенціал особистості є чинником і
водночас одним із продуктів змін у діяльності закладу
освіти.
Як свідчить проведений нами порівняльний аналіз
вітчизняного і зарубіжного досвіду (за результатами
власного
науково-педагогічного
стажування
у
Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, Німеччині,
Ізраїлі), практичне відтворення ідеї самореалізації фахівця
здійснюється через професійну, соціальну і вікову
ідентичність, зміст діяльності, професійну стійкість
(Таблиця 1).
Як бачимо, характерними чинниками відтворення
ідеї самореалізації як похідної від ідеї людиноцентризму
особистості в європейській освітній практиці є професійна
мобільність,
здатність
працювати
в
команді,
багатовекторність змісту професійної діяльності, що
свідчить про здійснення керівниками закладів освіти
управлінських дій, спрямованих на культивування у
фахівців вікового оптимізму і формування в них
готовності до продуктивних і сталих змін в освіті.
Натомість,
на
ефективності
відтворення
ідеї
людиноцентризму негативно позначаються такі чинники:
залежність більшості з працівників від вікової
періодизації, професійне вигорання, моновекторність
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змісту діяльності, що свідчить про відсутність в
управлінській практиці системи заходів, які спрямовані на
професійний
розвиток
працівників,
ігнорування
окремими керівниками їхніх професійних інтересів і
потреб, потурання принципу гарантування свободи
педагогічної діяльності.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
практичного відтворення ідеї самореалізації фахівця
Виміри
Характерні чинники Характерні чинники
самореалізації відтворення ідеї
відтворення ідеї
вчителів
самореалізації
самореалізації
вчителя (вітчизняний вчителів (зарубіжний
досвід)
досвід)
професійна
постійне робоче
професійна
ідентичність місце
мобільність
соціальна
колективна
групова організація
ідентичність організація праці
праці (команда)
вікова
залежність від
віковий оптимізм
ідентичність вікової періодизації
зміст
моновекторність
багатовекторність
діяльності
професійна
професійне
самозбереження
стійкість
вигорання
Звідси, відтворення в управлінні інноваційним
розвитком закладу освіти ідеї людиноцентризму
актуалізує ідею професійного розвитку особистості,
сутність якої вдало пояснює Сенека і зазначає, що, якщо
людина не знає, куди вона рухається, жоден вітер не буде
для неї попутним. У зв’язку з цим важливими є
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управлінські дії щодо залучення учасників освітнього
процесу до формулювання місії закладу освіти, задуму
продуктивних і сталих змін, моделювання очікуваного
продукту розвитку. Для цього необхідно мислити як
позитивно, так і продуктивно, що означає вміння
генерувати нові ідеї, прогнозувати потенційні переваги
ЗНЗ і ризики змін, ухвалювати управлінські рішення на
основі компромісу, долати стереотипи і почуття
невпевненості.
У сукупності з креативними ідеями продуктивне
мислення, з одного боку, породжує пошук нестандартних
рішень щодо змісту і способів інноваційного розвитку
(дивергентне мислення), а з іншого, дає змогу
вибудовувати логіку цього процесу (конвергентне
мислення), що сприяє впровадженню оперативних
управлінських заходів, здатних своєчасно запобігати
деструктивним змінам в освітній діяльності закладу освіти
через формулювання цілей-цінностей та здійснення
нетрадиційних функцій управління. Разом із тим, рух
уперед потребує вчинення конкретних дій, тому
управлінню властиві й традиційні управлінські функції
зокрема, планування, координації, організації та
самоорганізації, контролю й самоконтролю.
Отже, ідея професійного розвитку особистості, як
похідна від ідеї людиноцентризму ґрунтується на визнанні
провідної ролі в інноваційному розвитку організації саме
педагога як ініціатора і творця продуктивних змін,
здатного мислити, радіти, любити свою справу [12]. Тому
управлінський вплив має бути спрямованим на
формування у працівників толерантного світогляду,
головним атрибутом якого є усвідомлене право людини на
власний погляд без обмеження інтересів інших людей і
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високий рівень особистої відповідальності керівника [1].
У такому випадку вплив суб’єкта на об’єкт управління є
узгодженим з його потребами, інтересами, можливостями,
що забезпечує останньому свободу вибору мети, завдань і
змісту професійної діяльності, підвищує мотивацію до
участі в управлінні інноваційним розвитком закладу
освіти. У результаті працівник з об’єкта управлінських
впливів перетворюється на суб’єкт управління, чим
визнається його право брати участь у розробленні
управлінських рішень і здійсненні контролю за їх
виконанням.
Ураховуючи цілі державної політики у сфері
освіти, на формулювання яких впливає те, що держава
функціонує в певному соціальному середовищі, залежить
від економіки і культури суспільства, його структури,
психології та духовних цінностей громадян, їхнього
менталітету, історичної пам’яті поколінь [4], нами
визначено такі цінності-цілі управління інноваційним
розвитком ЗНЗ.
Цілі першого порядку відображають мету
розбудови українського соціуму, що полягає в
демократичному розвитку держави, збереженні й
примноженні інтелектуального, культурного, духовного
потенціалу нації [4]. З огляду на це цінностями-цілями
управління інноваційним розвитком закладу освіти як
відкритої соціально-педагогічної системи є:
- формування в освітньому просторі соціально
значущих групових і колективних традицій, норм,
орієнтацій і цінностей, що складають основу діяльності
ЗНЗ, сприяють становленню ціннісної сфери особистості;
- розширення соціальних контактів з іншими
соціальними інституціями і стейкхолдерами;
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- створення гнучкої мережі освітніх послуг, що
має максимально задовольняти потреби й інтереси
споживачів;
- відтворення гуманних соціальних відносин,
зразків поведінки, соціальних установок;
- передавання позитивного соціального досвіду.
Цілі другого порядку спрямовуються на розвиток
організаційної культури управління, яка А. Карповим [8]
визначається як наявність у всіх працюючих спільних
цілей, їхньої безпосередньої участі в опрацюванні шляхів
їх досягнення, зацікавленості в забезпеченості загальних
кінцевих результатів діяльності організації. Оскільки
персональні цінності визначають ступінь важливості
мети, а професійні – «душу» організації, її внутрішній
зміст, що є однією з найважливіших змінних культури
організації,
менеджери
мають
спрямовувати
управлінський вплив на:
- інвестування
людських
ресурсів
через
підтримку прагнень учителів до успіху;
- створення умов для опанування ними новою
майстерністю або кращого використання наявних
професійних можливостей;
- навчання протягом життя.
Окрім того, цілі-цінності управління інноваційним
розвитком закладу освіти другого порядку детермінують
процес духовного самопізнання і творчого саморозвитку,
й, як результат, успішної та вільної самореалізації
особистості.
Тому
організаційна
культура,
що
визначається узгодженістю цілей інноваційного розвитку
закладу і професійного розвитку учасників змін,
забезпечує підвищення в останніх інтересу до управління
цими змінами.
42

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

Оскільки головним завданням закладу освіти є
забезпечення реалізації права громадян на загальну
середню освіту, формування й розвиток соціально зрілої,
творчої особистості з усвідомленою громадянською
позицією, почуттям національної самосвідомості,
підготовленої до професійного самовизначення, а також
створення умов для оволодіння системою наукових знань
про природу, людину і суспільство, цінності-цілі
управління інноваційним розвитком третього порядку
ґрунтуються на необхідності розбудови такого освітнього
простору, в якому дитина може усвідомлювати свою
суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень
набувати досвіду взаємодії з соціумом. Звідси,
управлінські впливи спрямовуються на:
- забезпечення сприятливих умов соціального
становлення і творчого розвитку учнів;
- формування в учнів потреби в саморозвитку,
самовихованні й самореалізації;
- соціалізацію учнів на основі загальнодержавних, національних і громадянських цінностей,
соціальної активності, партнерства, взаємоповаги, довіри,
громадянської свідомості.
Підсумовуючи, зауважимо, що управління
інноваційним розвитком ЗНЗ вимагає усвідомлення
означених цінностей-цілей не лише суб’єктами
управлінської діяльності, але й усіма учасниками
освітньої процесу.
Отже, ідея людиноцентризму та її похідні ідеї
саморозвитку особистості та професійного розвитку
працівників
забезпечують
аксіологічну
сутність
управління інноваційним розвитком закладу освіти як
соціальної інституції. Відтворення означеної ідеї
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відбувається передусім через формулювання та
реалізацію цілей-цінностей, спрямованих на створення
ситуації успіху для кожного учасника освітнього
процесу, зміцнення творчого потенціалу колективу та
підвищення конкурентної спроможності закладу освіти в
цілому.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА: ОСОБЛИВОСТІ
СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАСОБІВ
В умовах кризи для подолання важкої економічної
ситуації дуже важливо об’єднати персонал підприємства,
зробити його лояльним до свого підприємства. Тому
менеджерам підприємств потрібно враховувати не лише
матеріальні та фінансові ресурси, але й організаційну
культуру підприємства. Адже саме формування
організаційної культури підприємства дає змогу побачити
й усвідомити, якими цінностями, традиціями, нормами та
способами
здійснюється
діяльність
працівників
підприємства та досягаються цілі.
Організаційна культура сьогодні – це не тільки
імідж підприємства, а особлива форма організації та
управління, що ґрунтується на системі мислення
менеджера, на процесі самоорганізації, досягненні
синергетичного ефекту. Для зарубіжних підприємств
управління формуванням та розвитком організаційної
культури у є звичним бізнес-процесом. Питання
організаційної
культури
розглядається
багатьма
зарубіжними та вітчизняними ученими. Умови
формування, розвитку та зміни організаційної культури
підприємства всебічно розглядали такі вчені та практики:
О. С. Віханський, О. І. Наумов, М. Х. Мескон, Є. Уткін,
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Д. Елдрідж, А. Кромбі, Ф. Хедоурі, Р. Блейк,
С. Дж. Сайлас, В. Леонард, Г. Л. Хаєт.
Метою тез є вивчення та узагальнення
теоретичних питань з формування організаційної
культури. Для досягнення зазначеної мети поставлені
наступні
завдання:
уточнити
сутність
понять:
«організаційна культура», «ефективність організаційної
культури»; визначити види й охарактеризовано фактори,
що впливають на розвиток організаційної культури в
існуючих економічних умовах.
Хоча розмаїття наукових поглядів на структуру
організаційної культури є достатньо значним, практично
усі вчені сходяться на тому, що організаційна культура
містить імпліцитну та експліцитну складові. Найчастіше у
складі організаційної культури виділяють три рівні, які в
певній послідовності пов’язані між собою. Подібна
трактовка ґрунтується на розробках відомого фахівця в
цій галузі Е. Шейна, який запропонував описувати
культуру, виділяючи такі її рівні як:
1) базові уявлення (несвідомі, самоочевидні
переконання, на яких базуються цінності і поведінка
персоналу);
2) проголошені вірування і цінності, які знаходять
своє вираження у стратегіях, цілях, філософії, баченні і
дають можливість досягнути організаційної ефективності;
3) артефакти, тобто очевидні структури, процеси,
ознаки, характеристики [1, с.37].
Рівні культури в трактовці Е. Шейна – це
рівнозначні, послідовно взаємопов’язані блоки, перший з
яких (базові уявлення) є основою для створення і розвитку
наступних рівнів; перші два рівні є невидимою частиною
культури, а третій – видимою.
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Інші автори описують структуру організаційної
культури у вигляді піраміди; «айсберга» організаційної
культури [4]; кола, яке має видиму (артефакти) та
невидиму (цінності, уявлення) частини [1]; піраміди з
двома вершинами [2, с.23]; багаторівневої системи
послідовно взаємопов’язаних елементів.
Усі види пірамідальних структур підкреслюють
наявність видимої та невидимої частини, крім того,
більшість відомих на сьогоднішній день розробок щодо
суті і складу організаційної культури є, фактично,
певними
варіаціями
теоретичного
підходу,
запропонованого Е. Шейном. Група науковців під
керівництвом Г. Л. Хаєта запропонувала свій
оригінальний варіант загальноприйнятого підходу до
розуміння суті організаційної культури – багаторівневу
структуру. Її основу складає все та ж трирівнева структура
Е. Шейна, але суттєво видозмінена. Згідно цього підходу,
корпоративна культура включає три рівні:
1) індивідуальні цілі і цінності;
2) корпоративні цілі і цінності;
3) зовнішні дії та ознаки корпоративної культури.
Перший рівень в свою чергу складається з трьох
підрівнів:
а)
моралі
як
надперсональної
і
надкорпоративної категорії, б) сенсу життя і діяльності,
в) індивідуальних вірувань, переконань, цінностей,
уявлень та установок. Всі три рівні корпоративної
культури є послідовно взаємопов’язаними, і такий вплив
циклічно повторюється [3, с.42].
Система 7-С Пітерса-Вотермана також є вагомим
внеском у справу розуміння суті організаційної культури,
це є спроба описати «непізнану, нераціональну,
інтуїтивну, неформальну сторону організації, яка цілком
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може бути об’єктом управління» [4, с.18]. Модель 7-С
описує сім найважливіших елементів організації, які
повинні бути об’єктами уваги управлінців: спільні
цінності (знаходяться в центрі, є основою для усіх інших
елементів), структура, системи, стиль, склад працівників,
сума
навичок,
стратегія.
Всі
елементи
є
взаємопов’язаними, а модель в цілому є зручним
інструментом для аналізу і розв’язання організаційних
проблем.
На наш погляд, з методологічної та практичної
точок зору більш виправданим є функціональний підхід
до визначення структури організаційної культури
підприємства, тобто у складі культури слід виділити
функціонально відокремлені частини (підсистеми), кожна
з яких містить як імпліцитні, так і експліцитні елементи.
Вважаємо, що організаційна культура є системою, яка
включає такі підсистеми, пов’язані тісними зв’язками
прямого і зворотного характеру:
1) ціннісна: цінності, місія і філософія компанії;
2) символічна: герої, легенди, ритуали, символи;
3) нормативна: норми, процедури, правила,
критерії та структури;
4) комунікативно-управлінська: стиль управління,
система комунікацій, система управління персоналом;
5) ідентифікаційна: фірмовий стиль, імідж, бренд
компанії як роботодавця та товарний бренд (рис.1).
Базовою підсистемою організаційної культури є
ціннісна, інші чотири перебувають у тісній залежності
від неї.
Основу організаційної культури складають
цінності
керівників,
власників
та
працівників
підприємства, які у взаємодії утворюють систему
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організаційних цінностей. Система цінностей є важливим
елементом культури у широкому сенсі і організаційної
культури, зокрема. Радугін А. А. стверджує, що «здатність
підприємства створити ключові цінності, які об’єднають
зусилля усіх структур того чи іншого підприємства, є
одним із найбільш глибоких джерел успішної діяльності
підприємства» [5, с.54]. З огляду на трудову поведінку,
система
цінностей
виступає
мотивоутворюючим
фактором, тобто впливає на ставлення людини до праці і
до цілей підприємства. Цінності виступають як еталонне
уявлення про систему світосприйняття, критерій вибору в
процесі трудової діяльності, вони описують елементи,
явища життя суспільства, трудового колективу з точки
зору їх соціального значення.
Одним з чинників, що детермінують ефективність
менеджменту, є організаційна культура, яка в сучасних
умовах розглядається як основа для досягнення базових
цілей стимулювання інноваційного розвитку організації,
створення передумов для модернізації бізнес-процесів.
Формування організаційної культури відноситься
до числа не агресивних факторів управління, непрямих по
суті та форм прояву. Організаційна культура покликана
створювати комплекс умов, передумов для підвищення
продуктивності праці; активізації інноваційних ініціатив
членів
трудового
колективу;
раціоналізації
внутрішньоорганізаційних
комунікацій
та
інформаційного обміну; подолання опору змінам,
неминучого в організаціях інноваційного типу, що
реалізують принцип перманентності інновацій. При цьому
організаційна культура впливає на переконання людей;
формує світогляд в частині, що стосується ділової
ініціативності та професійної сумлінності; сприяє
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розвитку корпоративного духу і націленості на сукупний
результат діяльності, що будується на основі синергії
результатів праці окремих працівників.
Якщо
у
визнанні
наявності
феномену
організаційної культури академічні та ділові кола
практично одностайні, то змістовної трактуванні її
визначень такої одностайності не було і немає.
Організаційна культура – система норм і цінностей,
характерних для цієї організації. Організаційна культура
визначається сукупністю властивих тільки їй філософії,
цінностей, понять, очікувань, поглядів, норм і включає
такі складники: регулятори поведінки (організаційні
ритуали, церемонії, мова); панівні внутрішні організаційні
цінності (які поділяє більшість членів організації);
специфічна філософія, що обумовлює стосунки
працівників і клієнтів; неписані правила встановлення
взаємин між членами організації; імідж організації, що
формується поведінкою працівників у зовнішньому
середовищі.
Перший рівень: артефакти. Найбільш наочним
рівнем культури є артефакти і предмети діяльності
людини – фізичне і соціальне оточення людей. До цього
рівня належать приміщення, особливості їхнього
планування, продукти діяльності, усна та письмова мова,
а також зовнішні прояви поведінки учасників організації.
Другий рівень: надбані цінності. Культура
відображає внутрішні цінності, вірування та переконання
окремих людей, які, за певних умов, може поділяти
більшість членів організації.
Третій рівень: основні установки. Несвідомо
засвоєні реакції на певні ситуації. Саме ці установки
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лежать в основі поведінки і визначають спосіб
сприйняття, мислення і відчуттів членів організації.
Для формування організаційної культури Е. Шайн
пропонує [6]:
- вирішити проблему зовнішньої адаптації
(розробка місії та стратегії, цілей, методів їх досягнення,
розробка системи контролю діяльності щодо зовнішнього
середовища).
- вирішити проблему внутрішньої інтеграції
(побудова системи внутрішніх комунікацій, визначення
критеріїв розподілу владних повноважень і делегування,
втілення системи етичних взаємин, розробка системи
внутрішнього контролю і мотивації, спрямованих на
підтримку стратегії розвитку організації).
Існує кілька способів класифікації типів
організаційної культури. Так, Хенді (C. Handy) вирізняє
чотири типи організаційної культури [7]:
1. Культура влади, що базується на центральному
джерелі влади, ключовій постаті, яка безпосередньо
впливає на всі процеси в організації.
2. Рольова культура, що базується на чіткому
розподілі повноважень і точному визначенні обов’язків.
3. Культура завдання, орієнтована на реалізацію
конкретних проектів. Головною метою такої культури є
об’єднання необхідних ресурсів і людей задля досягнення
синергетичного ефекту.
4. Культура особистості, сконцентрована на
окремому працівнику. Такий тип культури характерний
для організацій, що складаються з незалежних експертів –
фахівців, які займаються самостійною діяльністю,
використовуючи спільні виробничі ресурси: приміщення,
обладнання. У цьому разі використання управлінської
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ієрархії і механізмів контролю можливе лише за спільної
згоди членів організації.
У кожній організації існує своя особлива
організаційна культура, а великі підприємства часто
становлять поєднання організаційних культур різних
типів, які можуть проявлятися в різних сферах діяльності.
Відповідно, різні люди надають перевагу різним типам
організаційних культур.
На розвиток організаційної культури впливає
складний комплекс чинників, ключові з яких:
Історія. Організаційна культура залежить від
причини і способу заснування організації; філософії,
цінностей її власників і вищого керівництва. Такі важливі
події, як злиття, поглинання, суттєва реорганізація,
можуть призвести до змін в організаційній культурі.
Основні
функції
і
технології,
що
використовуються. Специфіка діяльності, асортимент
товарів чи послуг, репутація підприємства, тип його
клієнтів визначають і основні виробничі функції, і
сутність технологічних процесів, що суттєво впливає на
особливості відповідної організаційної культури.
Цілі
і
завдання.
Критерії
організаційної
ефективності полягають не лише в економічній площині,
тому реалізація цілей у різних сферах своєї діяльності,
вибір відповідних стратегій обумовлюють характерні
риси організаційної культури.
Розмір.
Зазвичай
потужніші
організації
відрізняються формальнішими ознаками організаційної
культури.
Місце розташування. Географічне положення
може суттєво впливати на організаційну культуру,
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визначаючи
специфіку
клієнтів,
обумовлюючи
можливості залучення і розвитку фахівців.
Управління і персонал. Вище керівництво відіграє
одну з головних ролей у формуванні організаційної
культури. Проте культура також визначається тим,
наскільки свідомо працівники підтримують філософію і
політику керівництва. Не менш важливим чинником є
тотожність особливостей організаційної культури з
особистим сприйняттям працівниками психологічного
контракту.
Зовнішнє середовище. Організаційна культура
повинна бути достатньо гнучкою для сприйняття потреб
зовнішнього середовища, забезпечуючи ефективне
реагування на появу нових можливостей, а також ризиків
і загроз.
Менталітет як один із впливових елементів
культури.
Менталітет
відображає
найістотніші
взаємозв’язки етнопсихіки та психології особистості, які
полягають у засвоєнні індивідом домінуючих цінностей і
комплексу настанов, опосередкованих системою відносин
у суспільстві, а також створенні нових цінностей саме
тими особистостями, поведінка яких схвалюється
більшістю. Менталітет відображає: 1) етнокультурний
досвід якоїсь спільноти; 2) сукупність поглядів та
світосприймання
її
представників;
3)
процес
інтеріоризації норм, цінностей тощо, які побутують у
суспільстві, а також екстеріоризації нових норм, які
створюються людьми протягом суспільної еволюції.
Норми та цінності як структурні елементи
культури. Соціальні цінності – це більш-менш
загальновизнані вагомі стандарти, тобто розділені
суспільством чи соціальною групою переконання з
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приводу цілей, які необхідно досягти, і тих основних
шляхів і засобів, що ведуть до цих цілей. Іншими
словами, соціальні цінності відповідають на запитання,
як відноситися до тога, що вже є, і до того, що може бути.
Саме вони дозволяють кожному члену суспільства
зрозуміти і засвоїти, що в ньому визнається добром, а що
злом; які риси поведінки особистості приймаються,
схвалюються і наскільки, а які і наскільки засуджуються;
у чому щастя і сенс життя і т. д. Поведінка людей у
суспільстві, у соціальній групі чи спільності визначається
насамперед їхньою орієнтацією на визначені цінності
(ціннісною орієнтацією).
Дотримання певних норм забезпечується в
суспільстві звичайно шляхом застосування соціальних
заохочень і соціальних покарань, тобто позитивними і
негативними санкціями, що виступають як найбільш
конкретний, прямий і безпосередній елемент у структурі
соціальної регуляції. Соціальні норми класифікуються за
різними підставами. Особливо важливий для цінніснонормативної регуляції життя суспільства поділ їх на
правові і моральні. Перші виявляються у формі закону,
іноді державного чи адміністративного нормативного
акту, містять чіткі диспозиції, що визначають умови
застосування даної юридичної норми, і санкції,
здійснювані відповідними органами. Дотримання других
забезпечується силою суспільної думки, морального
боргу особистості.
Цінності виступають фактором, що грає визначену
роль у регуляції соціальних взаємозв’язків. Цінності –
визначальний елемент культури, її ядро. Культура –
спосіб, метод іменного, ціннісного освоєння дійсності і
явищ природи. Цінності – це своєрідний соціальний
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механізм, що виявляє, систематизує, упорядковує, відтворює, зберігає, захищає, розвиває і передає все корисне в
суспільстві [2, c. 23].
Соціологічний підхід до ціннісних явищ
складається в розгляді саме їх як стандартів, зразків,
еталонів соціальної поведінки. Тут цінності виступають
не стільки елементами мотивів, скільки в значенні змісту
норм, критеріїв спілкування, що мають характер розпоряджень, обов’язків, вимог. Цінність виражає істотне
відношення, де визначається значимість об’єкта для цілей
суб’єкта в якісних і кількісних показниках. Для того, щоб
те чи інше явище дійсності стало цінністю, воно повинне
мати визначені властивості, здатні бути корисними для
людини. У такому змісті цінність – об’єктивна. Цінність –
це значення предмета для людини. Поза відношенням до
людини категорія цінності позбавлена змісту. У такому
понятті цінність суб’єктивна.
Таким чином, організаційна культура визначається
сукупністю властивих тільки їй філософії, цінностей,
понять, очікувань, поглядів, норм і включає такі
складники: регулятори поведінки (організаційні ритуали,
церемонії, мова); панівні внутрішні організаційні цінності
(які поділяє більшість членів організації); специфічна
філософія, що обумовлює стосунки працівників і клієнтів;
неписані правила встановлення взаємин між членами
організації; імідж організації, що формується поведінкою
працівників у зовнішньому середовищі.
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Через
відсутність
сучасної
системи
адміністративного
менеджменту
на
вітчизняних
підприємствах та організаціях зводиться практично до
нуля вся ефективність їх діяльності [9, с.26].
У
відповідності
до
сучасної
концепції,
адміністративний менеджмент виступає функціональною
сферою управління, який увібрав у собі певні специфічні
ознаки управлінської діяльності, що обумовлюється
необхідністю розв’язання проблем щодо впровадження
управління соціальною та екологічною безпекою
діяльності, управління інформаційними зв’язками,
управління змістом робіт, управління трудовими
ресурсами, плануванням діяльності організації, технікою
реалізації адміністративної діяльності, аудитом і
оцінюванням управлінської діяльності [10, с.27].
Метою статті є обґрунтування теоретичних
положень щодо окреслення основних функцій та методів
адміністративного менеджменту відповідно до сучасного
його концептуального підходу.
До фундаментальних досліджень теорії і практики
адміністративного
менеджменту
віднесено
праці
А.Файоля,
М.Вебера,
Л. Урвіка.
Проблемам
адміністративного менеджменту у сучасних умовах
присвячені наукові видання зарубіжних вчених
О.В. Райченко, І. Адізеса та А.Н. Фомичева.
Вітчизняними авторами були досягнуті наукові
результати в галузі теоретичних основ вирішення даної
проблеми, разом з тим, аналіз публікацій вчених з
проблем адміністративного менеджменту свідчить, що в
теорії адміністративного менеджменту існують різні
позиції щодо класифікації функцій адміністративного
менеджменту. Деякі автори [4] зводять адміністративний
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менеджмент
лише
до
здійснення
керівниками
організаційно-розпорядчих функцій, які реалізовуються
через бюрократичні методи управління. Таке обмежене
визначення функції адміністративного менеджменту
спрощує його до переліку управлінських дій і не
відображає його сучасну концепцію [5, с.45], у
відповідності до якої функції та методи адміністративного
менеджменту повинні відображати діяльність системи
адміністративного менеджменту та роботу всієї
адміністрації, а не лише використовуватись як
адміністративний підхід в управлінні організацією.
У відповідності до сучасного концептуального
підходу під дефініцією адміністративне управління, слід
розуміти управлінську діяльність як організаційнорозпорядчі методи яка передбачає встановлення,
підтримку
штатних
параметрів
функціонування
організації шляхом чіткої формалізації, суворої
регламентації, контролю і регулювання діяльності
трудового колективу що направлена на вирішення
зовнішніх завдань, досягнення цільових орієнтирів,
забезпечення стійкості організації в зовнішньому
середовищі.
О.В. Райченко у своїй науковій праці
«Адміністративний
менеджмент»
до
елементів
адміністративного менеджменту як функціональної сфери
управління відніс наступні: управління організацією;
регламентація діяльності; розпорядження; регулювання
розробки і вирішення завдань спеціалістами управління;
інформаційне
забезпечення
процесів
управління
організацією; контроль діяльності організації [9, с.51].
Беручи за основу сучасну концепцію адміністративного
менеджменту, визначений його понятійний апарат [2,
59

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

с. 15], елементи адміністрування, та виходячи з того, що
метою адміністративного менеджменту є адміністративне
забезпечення досягнення перспективних орієнтирів
організації,
а
предметом
визначено
механізм
адміністративної діяльності у сфері управління з
проектування адміністративно-управлінських технологій,
побудові раціональних структур управління та
формуванню адміністративних відносин, які залучають
працівників на реалізацію місії та цілей організації до
основних найбільш значимих функцій адміністративного
менеджменту
доцільно
віднести:
проектувальну,
організаційну, управлінську, виконавську та контрольну
функції.
Проектувальна функція передбачає визначення
напрямків
розвитку
організації,
здійснення
цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем
або окремих її складових.
Організаційна
функція
спрямована
на
впорядкування та підтримання раціональної структури з
метою раціональної та збалансованої діяльності
підрозділів організації.
Управлінська функція зорієнтована насамперед на
досягнення поставленої мети, забезпечення сталого
функціонування і розвитку організації.
Виконавська функція – забезпечення ефективного
виконання завдань діяльності, які спрямовані на
реалізацію визначених цілей та поставленої мети.
Контрольна функція передбачає кількісну і якісну
оцінку й облік результатів діяльності організації та
виступає зворотнім зв’язком, так як за результатами
контролю здійснюються корегування раніше прийнятих
рішень, планів, а також норм і нормативів.
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Зазначені функції адміністративного менеджменту
характеризуються відокремленим комплексом завдань їх
реалізація дає змогу формувати і реформувати
організацію,
супроводжувати
її
функціонування,
контролювати її діяльність.
Основну роль при реалізації функцій в
адміністративного менеджменту відіграє застосування
ефективної системи методів розробки, ухвалення та
реалізації змісту адміністративних операцій.
Про це засвідчує обґрунтування, виокремлення і
розвиток більшості поширених теоретичних і практичних
класифікацій
адмініструючи
(організаційностабілізуючих,
організаційно-розпорядчих
і
дисциплінарних) методів. Зазначені методи є основним
інструментом створення, функціонування і розвитку
організації, що реалізовується у широкій палітрі
формалізованих методів побудови і здійснення
адміністративних дій.
Адміністративні методи управління – це
організаційно-розпорядчі методи, що охоплюють
відносини у сфері управління організацією і є сукупністю
прийомів, впливів, які базуються на використанні
об’єктивних організаційних відносин між людьми та
загальноорганізаційних принципів управління [7, с.10].
Це методи, що ґрунтуються на силі та авторитеті
влади, тобто наказах, постановах, розпорядженнях,
вказівках, інструкціях, і дають змогу регламентувати
діяльність, забезпечують організацію нормативами й
підтримують трудову дисципліну. Загалом систему
адміністративних методів можна охарактеризувати як
сукупність двох рівнозначних елементів, які впливають на
структуру
управління
(регламентація
діяльності,
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нормування в системі управління) і на процес управління
(підготовка, прийняття, організація виконання і контроль
за управлінськими рішеннями).
Організаційний вплив на структуру управління
здійснюється здебільшого шляхом організаційного
регламентування,
нормування,
організаційнометодичного інструктування і проектування. Вплив на
процес адміністративного менеджменту забезпечують
методи розпорядчого впливу керівника на колектив
загалом
і
особистість
зокрема.
Характерними
особливостями адміністративних методів управління є:
прямий вплив на керований об’єкт шляхом встановлення
його повноважень (прав і обов’язків); односторонній
вибір суб’єктом управління найближчої та кінцевої мети,
завдань управлінського процесу, порядку, термінів його
виконання об’єктом, ресурсного забезпечення, умов
виконання завдань на кожному конкретному етапі;
юридична обов’язковість актів управління (указів,
постанов, рішень, розпоряджень, наказів і резолюцій),
невиконання яких розглядається як порушення обов’язків
та може спричинити не тільки адміністративну чи
дисциплінарну відповідальність, а й кримінальну [3].
Таким чином, адміністративні методи управління є
провідними в системі адміністративного менеджменту.
Вони дають змогу чітко розподілити обов’язки в апараті
управління, дотримувати правові норми і повноваження у
ході вирішення питань господарської діяльності, а також
застосувати
заходи
примусу
і
дисциплінарної
відповідальності.
Водночас, адміністративні методи забезпечують
організованість у процесі роботи та високу дисципліну
праці, координацію трудових зусиль працівників шляхом
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прямого (адміністративного) спонукання їх до дій, а також
контроль за роботою підприємств (організацій та установ)
й окремих працівників.
Для розуміння сутності адміністративних методів
управління важливе значення має їхня класифікація, що
базується на врахуванні специфіки засобів, важелів
організаційного впливу [4, с.36]. Цими важелями є
регламент, норма, інструкція, дисциплінарні вимоги,
відповідальність і повноваження.
Відповідно можна виокремити три групи
адміністративних методів управління: організаційностабілізуючого, розпорядчого і дисциплінарного впливу.
Основне місце серед перелічених вище посідають
методи організаційно-стабілізуючого впливу, основний
зміст яких полягає у встановленні стійких організаційних
зв’язків між елементами системи за допомогою
закріплення за ними визначених обов’язків перед
системою загалом і окремими її ланками, тобто цей
організаційний вплив, спрямований на постійну зміну
підсистем, їхньої структури та порядку діяльності
[4, с.42].
Методи організаційно-стабілізуючого впливу
охоплюють
регламентування,
нормування
й
інструктування.
Другою
групою
адміністративних
методів
управління є методи розпорядчого впливу, які
відображають поточне використання встановлених
організаційних зв'язків і їх часткове коригування в разі
зміни умов роботи. В основу розпорядчих методів
покладено повноваження та обов'язки.
Третю групу адміністративних методів становлять
методи дисциплінарного впливу – це санкції за відхилення
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від установленого порядку та вимог державної,
фінансової, договірної дисципліни, статутів. Їхньою
метою – є забезпечення стабільної діяльності організації
через дисциплінарні вимоги, а також відповідальності
колективів і працівників.
Особливість адміністративних методів управління
полягає в тому, що вони передбачають однозначне
вирішення відповідної ситуації, що має обов’язкову силу
для виконавця, а не надає йому можливість вибору між
різними способами дій. Методи адміністративного
менеджменту базуються на обов’язковості виконання
відповідних розпоряджень і вказівок, оскільки їхнє
невиконання
спричиняє
визначені
стягнення
і
розглядається як пряме порушення дисципліни. Отже,
значення
вище
згаданих
методів
у
системі
адміністративного менеджменту полягає в тому, що вони
дають змогу: чітко розподілити обов’язки в апараті
управління; забезпечити дотримання правових норм і
повноважень у господарській діяльності; координувати
трудову діяльність шляхом адміністративного впливу;
контролювати роботу підприємств, колективів та окремих
працівників;
застосувати
заходи
дисциплінарної
відповідальності. У визначених методах адміністративний
вплив набуває предметної форми і спонукає виконавців до
конкретних дій.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи
зазначимо що ефективне управління організацією будьякої форми власності не можливе без застосування
сучасної концепції адміністративного менеджменту як
функціональної
сфери
управлінської
діяльності.
Збереження цілісності системи адміністративного
менеджменту є важливою передумовою її ефективності.
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Саме тому, чітка класифікація її функцій та методів
дозволить покращити формування, функціонування та
розвитку діяльності організації та сприятиме формуванню
ефективної системи адміністративного менеджменту.
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2.
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5.
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7.
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Актуальність даної теми визначає те, що інтернет
уже давно став рекламним середовищем глобального
масштабу, за допомогою якого торгівельні компанії,
фірми намагаються запропонувати споживачу свій
«товар» і залучити все більше та більше клієнтів. Постійне
зростання аудиторії Інтернету і поява нових більш
ефективних рекламних носіїв зумовили до виникнення та
росту ринку Інтернет-реклами [1].
Питання управління рекламною діяльністю, ще не
досить добре висвітлено в освітній і фаховій літературі.
Але досить багато науковців в наш час займаються
розробкою та вивченням даного питання, зокрема дане
питання висвітлено в роботах Ков’ях І.І., Парамонової Т.,
Комарова В., Дейнекина Т.В., Шаркова Ф.І. та інших.
Для проведення процесу управління рекламною
діяльністю вже недостатньо виключно лише практичного
досвіду. Відсутність уявлень про модель управління
рекламною діяльністю спонукають до використання у
власній практиці методу проб і помилок і, як результат,
ухваленню необдуманих рішень замість застосування
перевірених методів. І, як наслідок, результатом багатьох
рекламних акцій стає їхня неефективність. В кінці кінців,
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це неминуче спричиняє за собою втрати ресурсів
(фінансових, людських, часу), втрату шансів ринкової
ситуації і збільшення рівня і без того високого ризику
підприємницької діяльності. Тому фаховий, науково
обґрунтований підхід управління рекламною діяльністю є
необхідною умовою для загального ринкового успіху
підприємства.
На даний час найефективнішою рекламою, якою
користуються інтернет-магазни, є реклама у блогерів,
використання послуги «giveaway» та таргетингова
реклама.
Instagram-блоги і YouTube-блоги сьогодні на піку
популярності, тому саме тут часто й розгортаються
справжні «баталії» серед рекламодавців за увагу
користувачів.
Instagram вважається найдоречнішим місцем для
рекламування б'юті-товарів, одягу, різних товарів для
дому, продуктів харчування, спортивних товарів, а також
товарів для відпочинку й подорожей. Тут необхідна
рекламна інформація транслюється через спосіб життя
конкретного представника цільової аудиторії, що
викликає в підписників бажання наслідувати.
У YouTube-блогах перелік тематик, що підходять
для реклами, ще ширший: на величезному відеохостингу
є настільки різні канали, що вони підійдуть для іміджевої
реклами практично чого завгодно – хоч того ж одягу, хоч
товарів для риболовлі та полювання, хоч мобільних
додатків і топових смартфонів [2].
Проведення «Giveaway» тісно пов’язане з
блогерами та являється, ще одним способом реклами та
просування
продукції.
Зазвичай
магазини
використовують гіви для підписки на них потенційних
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клієнтів та звичайно реклами. Але гіви являються і
заробітком якщо привернути до них спонсорів. Щоб гів
набрав популярності, його рекламу замовляють у
блогерів, блог цільова аудиторія якого направлена на
якусь конкретну тему. Наприклад якщо, тема блогу бюті
сфера, то відповідно буде доречним провести гів, призом
якого буде косметика.
Таргетована реклама – це реклама, яка взаємодіє
безпосередньо з аудиторією в соціальних мережах. В
якості таргетингу використовується, як інформація про
користувачів, яку вони заповнили на своїх сторінках, так і
підсумки внутрішнього аналізу поведінки користувачів –
алгоритми соціальних мереж, виявляють інтереси, які не
вказані в профілі. Наприклад, підписки на спільноти,
лайки і репости, перегляди відео та інші мікро дії
всередині системи. Завдяки такому обсягу інформації про
користувачів,
наші
можливості
таргетування,
максимально точні, ми показуємо рекламу лише
зацікавленій аудиторії, це, в свою чергу, дозволяє
економити рекламні бюджети і значно збільшити
ефективність просування [3].
Отже, основною перевагою інтернет-реклами є
високий ступінь її спрямованості, до кожного
користувача. Якщо практично всі інші засоби реклами
орієнтовані на маси, то Інтернет дозволяє демонструвати
рекламу чітко визначеному колу осіб. Таким чином,
інтернет-реклама як маркетинговий інструмент має
оптимістичні перспективи розвитку в Україні.
1.

Список використаних джерел:
Воронов В. Организация электронной Коммерции. /
Маркетинг. / В. Воронов, В. Лазарев, О. Павленко – 2006.
– №3. – С. 81-93
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Особливості реклами інтернет-магазину в блогах //
Інтернет ресурс: – https://webstudio2u.net/ua/internetad/944-osobennosti-reklamy-internet-magazina-vblogakh.html
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УДК 343.37
Башаріна Ірина Олегівна
магістрантка кафедри менеджменту
організацій та економіки,
спеціальність «Менеджмент»
Херсонський Інститут МАУП
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ
РЕСУРСАМИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Управління персоналом – це найдавніший підхід до
управління людськими ресурсами організації. Після
становлення законодавства про працю ця сфера постійно
розвивається, особливо в питаннях управління заробітною
платою, яке регламентується на національному та
міжнародному
рівнях.
Управління
соціальними
відносинами підходить до іншого набору управління
людськими ресурсами, який звертає увагу на пункти, які
мають величезний вплив на процес оптимізації управління
персоналом [1]:
- соціальний захист праці;
- трудове законодавство;
- працевлаштування випускників середньої та
вищої освіти;
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- захист та безпека;
- відносини між працівниками в банківській
системі.
Співробітник
повинен
бути
мотивованим
забезпечити найвищі результати діяльності банку, для
чого банк повинен створити сприятливе середовище.
Працівники повинні отримати шанс на кар’єрне зростання
та розкриття власного потенціалу, і на це спрямована
організаційна психологія [2].
Іншим елементом системи управління людськими
ресурсами є соціальний контроль середовища організації,
який полягає у відстеженні продуктивності праці та
заробітної плати, контролі робочого процесу. Окрім того,
згадаємо про здатність організації до аудиту та управління
соціальними проблемами, що виникають у середовищі,
яке постійно змінюється.
Важливу роль в оптимізації управління персоналом
є підбір компетентного персоналу. Компетентність – це
поєднання практичного досвіду, соціальних навичок та
здатності працівника використовувати ресурси, надані
роботодавцем. Ефективна людина для організації виявляє
професіоналізм у комунікаціях, демонструє навички
аналізу та прийняття рішень, адаптується до робочого
середовища, справляється з несподіваними ситуаціями,
творчо витримує стрес, має досвід щодо реалізації завдань
відповідної посади [3].
Зважаючи на специфіку банківського сектора, а
також теоретичні та практичні надбання щодо управління
людськими ресурсами організації пропонуємо наступну
схему оптимізації даного процесу (Рис. 1).
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Рис. 1. Схема оптимізації управління людськими ресурсами комерційного банку
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Запропонована схема заснована на твердженні, що
управління людськими ресурсами повинно здійснюватися
за стратегічними цілями банківського менеджменту, який,
в першу чергу, орієнтований на досягнення ефективних
результатів діяльності.
Висновки. Оптимізація залишається постійним
процесом, який спирається на загальний рівень
ефективності діяльності банку, включаючи всі банківські
процеси щодо зменшення ризиків втрат, підвищення
якості людських ресурсів та максимального використання
потенціалу працівників.
1.

2.

3.
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КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ РЕГІОНУ
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
Формування та розвиток сфери послуг регіонів
країни здійснюється на основі історичної спеціалізації,
виходячи
з
природно-кліматичного,
ресурсного
потенціалу, рівня соціально-економічного розвитку.
Курортно-рекреаційні умови впливають на сферу
лікувально-рекреаційних послуг, досліджується їх якість,
напрямок впливу на зростання курортної медицини та
диверсифікація спа-комплексу.
Південь України має потенціал, який виражається
в поєднанні ресурсів і умов для її розвитку в різних
галузях господарської діяльності. Потенціал території
реалізується через суспільні потреби, які проявляються у
вигляді різних видів екологічного менеджменту.
Різноманітність
використання
навколишнього
середовища регіону залежить від наявності її ресурсів та
умов їх розвитку, структури та характеру суспільних
потреб, видів соціальних потреб та розмірів території.
У зв'язку з цим, рекреаційний потенціал є видом
потенціалу для використання на території в якій існує
певний набір природних, культурних, історичних та
соціально-економічних передумов для організації
рекреаційних заходів.
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Рекреаційний
потенціал
території
характеризується через ступінь задоволення рекреаційних
потреб населення. Сільське господарство, туризм і
відпочинок є найбільш інтенсивним і ефективним
використанням природних ресурсів. Однак, слід
зазначити, що рекреаційний потенціал території
південного регіону використовується недостатньо. Є ще
незатребувані резерви, використання яких дозволить
рекреаційному
комплексу
регіону
стати більш
розвиненим і привабливим.
Для
визначення
рекреаційного
потенціалу
території необхідна оцінка, яка базується на фізикогеографічних умовах території, кліматичних факторах та
рекреаційних можливостях ландшафтів, також слід
враховувати спеціалізацію рекреаційної території.
Вивчення
природно-ресурсного
потенціалу
території Херсонської області є основною частиною
вивчення туристично-рекреаційних ресурсів для розвитку
«природного» туризму та відпочинку. Комплексний
аналіз туристично-рекреаційних ресурсів дає можливість
визначити зони, що характеризуються сприятливими
ландшафтними та екологічними умовами для розвитку
природного туризму та відпочинку [1].
У «рекреаційних» і «туристичних» ресурсах
головну роль відводиться природно-кліматичним
факторам. Комплекс (туристичний, рекреаційний)
формується за умови наявності природних ресурсів з
урахуванням ландшафтних та екологічних характеристик.
Природно-орієнтований
(природний)
туризм
здійснюється за допомогою пізнавальних, науководослідних, освітніх, екологічних, рекреаційних заходів,
містить елементи еколого-лікувально-рекреаційного,
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спортивно-оздоровчого, сільського (агротуризму) видів
туризму та спирається на природно-кліматичні та
соціально-економічні чинники.
Зміни в структурі попиту на території призводять
до просування галузей, які отримують засновницьке право
на використання ресурсів території. Такі ситуації можуть
виникнути при рекреаційному розвитку території, якщо
рекреаційні об'єкти розташовувалися на землях, зайнятих
сільськогосподарськими та іншими об'єктами.
На території південного регіону України є все
необхідне для розвитку туризму: але стає очевидним, що
регіон втрачає свої позиції на туристичному ринку.
Неможливість досягти свого повного потенціалу, через
брак коштів у бюджеті як регіону, так і низьку частку
фінансування бюджету, рівень наданих послуг,
невідповідність ціни та якості, відсутність професіоналів
у туризмі та послугах, відсутність інформації та
відсутність рекламної підтримки – все це заважали
розвитку регіону [2].
Стратегічною метою розвитку регіону є створення
на світовому ринку конкурентного продукту, здатного
максимізувати туристичні потреби населення країни,
забезпечити на цій основі інтегрований розвиток
територій та їх соціально-економічних інтересів при
збереженні екологічної рівноваги та історико-культурної
спадщини. Усвідомлюючи необхідність повністю
модернізувати інфраструктуру відпочинку та лікування,
уряду в такий непростий час необхідно знайти можливості
для залучення інвестиційних фондів.
Розвиток туризму регіону неможливий без
державних інвестицій і спільних міжнародних проектів,
що сприятимуть економічному росту країни. Для цього
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необхідно: створити конкурентний туристичний продукт
на світовому туристичному ринку (врегулювати
співвідношення ціни і якості) [5]; приймати проекти щодо
поліпшення соціально-економічного життя регіону та
підвищення рівня життя населення на цій основі,
формування сучасного аграрного сектору та модернізації
промислової структури.
1.
2.
3.

4.
5.
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ІЦХАК АДІЗЕС: СУЧАСНІ ІДЕЇ ТА ПІДХОДИ
ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
«Успіху досягає той, хто робить більше,
ніж потрібно, і робить так завжди»
Іцхак Адізес
Ідеального керівника в природі просто не існує.
Адже одна людина насправді не може впоратися з таким
складним процесом, як менеджмент. Успіх вимагає
поєднання певних якостей, які часто зовсім несумісні. Але
можна й потрібно створити команду, кожен учасник якої
доповнюватиме один одного в стилях управління.
Доктор Іцхак Адізес – один з провідних у світі
фахівців щодо підвищення ефективності компаній і
урядових структур за рахунок фундаментальних
перетворень, які не породжують плутанину і деструктивні
конфлікти, що перешкоджають змінам. Протягом
останніх 35 років доктор Іцхак Адізес працював з
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найбільшими комерційними організаціями світу і
консультував багатьох глав держав.
Методологія І.Адізеса допомагала організаціям
різних країн досягати гідних результатів і завойовувати
провідні позиції в різних галузях – від банківської сфери
до індустрії громадського харчування, від церков до
урядів.
Доктор Іцхак Адізес запропонував свою систему
менеджменту [1; 2], в якій виділив стилі управління як
комбінацію чотирьох основних функцій. Ці чотири
функції подібні вітамінам. Всі вони необхідні, щоб
організація була здорова і нею можна було успішно
управляти. Якщо хоча б одного з них не вистачає,
організації загрожує хвороба – погане управління.
Симптоми цієї хвороби – плинність персоналу,
скорочення частки ринку, зниження прибутків і т.п.
PAEI – це абревіатура, що позначає чотири основні
потреби будь-якої організації і відповідні основні види
управлінської діяльності.
У своїй книзі він пише «Я вважаю, що для
забезпечення належного рівня управління організація
повинна виконувати чотири функції:
- (P) roducing results – виробництво результатів,
заради яких існує така організація та які визначають її
ефективність,
- dministering – адміністрування, що забезпечує
продуктивність,
- (E) ntrepreneuring – підприємництво, за
допомогою якого відбувається управління змінами, і
- ntegrating – інтеграція, тобто об'єднання
елементів організації для забезпечення її життєздатності в
довгостроковій перспективі».
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Залежно від того, які функції в компанії
висуваються на перший план, Адізес виділяє чотири
однойменних стилі менеджменту:
1) виробник (переважає Р);
2) адміністратор (переважає А);
3) підприємець (переважає Е);
4) інтегратор (переважає І) [1, c.36].
Відповідно до теорії Адізеса з часом стиль
поведінки в компанії змінюється залежно від стадії її
розвитку. Тобто кожна компанія переживає різні етапи
свого життєвого циклу. І на кожному з них домінує певний
стиль поведінки, переважають ті чи інші функції
менеджменту. Це закономірно, правильно і неминуче.
Керівнику потрібно лише навчитися визначати, на якій
стадії розвитку знаходиться його бізнес, і правильно
керувати життєвими процесами компанії, підживлюючи її
тими чи іншими «вітамінами». Шаблон стилів поведінки
людей за теорією Адізеса залежно від функцій, які вони
виконують в компанії, представлений у таблиці 1.
Стилі поведінки людей
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Згідно з позначеннями, прийнятими в PAEI, особа,
яка досягає успіху в деякій ролі, позначається великою
літерою, рядковою буквою відзначаються ті, хто
справляється з роллю задовільно, а ті, хто взагалі не
справляється з роллю, відзначаються прочерком. Таким
чином, якщо людина досягає успіху як підприємець, вона
отримує велику літеру (E).
Якщо ж людина мінімально справляється з цією
роллю, тоді вона отримує маленьку літеру (e), а якщо
зовсім не здатний бути підприємцем, – отримує прочерк
(-). Такий же спосіб оцінки використовується для всіх
інших ролей.
Дотримуючись правил PAEI, щоб називатися
керівником, необхідно добре виконувати одну-дві (зрідка
три) ролі і задовільно справлятися з іншими. Це означає,
що в коді керівника не повинно бути «прогалин». Якщо в
коді виявився прочерк, то перед нами поганий керівник.
Його нездатність виконувати роль (або кілька ролей) на
мінімальному рівні робить його неспроможним [2, c,167].
Щоб опинитися лідером, необхідно досягти успіху
в ролі інтегратора (I) і однієї-двох інших ролях
(і, звичайно, обійтися без прокреслень в коді).
В методології Адізеса поєднання різних ролей і
якість їх виконання породжують різні стилі керівництва.
Наприклад:
- PaeI. Лідер, процвітаючий і у виробництві
результатів (P), і в інтеграції (I), який здатний задовільно
справлятися з адмініструванням (А) і підприємництвом
(E).
- pAeI. Лідер, процвітаючий і в адмініструванні
(А), і в інтеграції (I), який здатний задовільно справлятися
з виробництвом результатів (P) і підприємництвом (E).
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- Paei. Керівник, процвітаючий в виробництві
результатів (P) і задовільно справляється з іншими
ролями. У його коді немає прокреслень, однак, оскільки
інтеграція (I) не є його сильною стороною, він не може
бути лідером, тільки керівником.
- paE-. Не здійснений керівник. Незважаючи на те
що він прекрасно справляється з підприємництвом (E), в
його коді є прогалина. Він не здатний виконувати роль
інтегратора (I) навіть на мінімальному рівні.
На думку Адізеса, у будь-якому випадку
неможливо знайти лідера, процвітаючого у всіх чотирьох
ролях, в коді якого виявилися б одночасно одні великі
літери PAEI. (При необхідності процвітаючі люди здатні
справлятися з усіма чотирма ролями PAEI, але недовго і
не з усіма відразу.) Отже, що ж робити, якщо у компанії
немає можливості ні знайти, ні підготувати ідеального
керівника, а управляти компанією одній людині дуже
складно? Необхідно створити взаємодоповнюючу
команду, яка поєднуватиме різні стилі керівництва
[2, c.345].
Те, що ідеального лідера не існує, і те, що нам
потрібна взаємодоповнююча команда, не означає, що
ніхто не керує. Адізес показує це метафорично на
прикладі кисті руки. Необхідними є всі пальці руки, але
великий найважливіший. Великий палець панує, оскільки
тільки він може працювати з іншими. Лідер той, хто
здатний об'єднувати відмінності і згуртувати команду
незважаючи на ці відмінності. Оскільки він досягає успіху
в (I) – ролі, він об'єднує людей, встановлюючи культуру
спілкування, засновану на взаємній довірі і повазі.
Таким чином, за теорією Іцхака Адізеса не існує
ідеального лідера. Але це не є проблема в сучасному світі.
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Головним завданням мудрого лідера – створити команду,
яка буде поєднувати в собі всі функції менеджменту та
стилі управління. Це і є зразкова модель організації за
І.Адізесом.
1.
2.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
Зовнішніми факторами не прямого впливу
виступають державне регулювання, політична не
стабільність країни, рівень культури країни та розвиток
економіки. Як відкрита система кожна організація
постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Вона
отримує ресурси для свого існування з зовнішнього
середовища. Це і матеріальні, і фінансові, і людські, і
інформаційні, і енергетичні ресурси. Проте, всі ресурси є
обмеженими і необхідними для функціонування інших
організацій, які виступають у ролі конкурентів. Завжди
існує ймовірність того, що організація не зможе отримати
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необхідні ресурси. Це може послабити її потенціал й
призвести до негативних наслідків. Тому, необхідно
регулярно аналізувати зовнішнє середовище бізнесу і
своєчасно враховувати які можливості та загрози воно
породжує для організації.
Мета статті: характеристика зовнішнього
середовища підприємства в умовах ринкової економіки та
нестабільного політичного та економічного стану у
державі.
Зовнішнє
середовище
–
це
сукупність
господарських суб’єктів, економічних, суспільних і
природних умов, національних та міждержавних
інституційних структур та інших зовнішніх відносно
підприємства умов і чинників, що діють у глобальному
оточенні. Динамічність зовнішнього середовища,
диверсифікованість та взаємозв’язок його факторів
перешкоджають точному і одночасному врахуванню усіх
можливих наслідків постійного впливу на різноманітну
діяльність підприємства. Своєчасній і об’єктивній оцінці
явищ, процесів і тенденцій, що відбуваються у
зовнішньому середовищі, стає на заваді також відсутність
необхідного обсягу достовірної інформації [4].
Зважаючи на це, керівники підприємств мають
обмежувати спектр зовнішніх чинників, що повинні
враховуватися, віддавати перевагу тим із них, які
найістотніше впливають на результати діяльності.
Досягненню цієї мети багато в чому сприяє вірна
ідентифікація мікросередовища підприємства і діючих у
ньому факторів.
Менеджерам при оцінці впливу зовнішнього
середовища на підприємство потрібно враховувати
постачальників ресурсів. Ними є різні суб’єкти
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господарювання,
що
забезпечують
підприємство
необхідними йому матеріально-технічними, трудовими та
інформаційними
ресурсами.
Кожне
виробниче
підприємство має ретельно стежити за динамікою цін на
об’єкти постачання, регулярністю постачань ресурсів,
необхідних для виконання виробничої програми. В
іншому разі можуть швидко з’явитися проблеми з
виробництвом та збутом виготовленої продукції, а в
перспективі – виникає загроза втрати набутого роками
іміджу підприємства і прихильності до нього постійних
партнерів та клієнтів [1].
Посередники. Це ті фірми, організації або окремі
фізичні особи (підприємці), котрі допомагають
виробникам у реалізації їх товарів на відповідних ринках.
До них відносяться торгові посередники, фірмиспеціалісти з організації товарообігу (включаючи
транспортні підприємства, складську мережу), агентства з
надання маркетингових послуг (спеціальних досліджень,
консалтингових, реклами тощо), а також кредитнофінансові
установи
комерційної
спрямованості
(комерційні банки, страхові компанії) [2].
Плідна співпраця із посередниками може
допомогти підприємству завоювати міцні ринкові позиції,
ефективно працювати і розвиватись, а невдалий вибір
посередників, які лише “накручують” ціну на товар, а не
дбають про його ефективний збут, може довести фірму до
банкрутства. Зокрема, у перехідний період в Україні
посередники дуже часто паразитували на великих
підприємствах-виробниках, висмоктуючи із них обігові
кошти (хоч, на жаль, у багатьох випадках це були свідомі
дії обох сторін).
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Споживачі. Товаровиробники мусять ретельно і
постійно вивчати своїх клієнтів (споживачів продукції,
послуг) для того, щоб відстежувати кон’юнктуру ринку та
оперативно реагувати на її зміни. При цьому варто
зазначити, що такий моніторинг має здійснюватись на
різних клієнтурних ринках:
- споживчому (товари і послуги для особистого
споживання);
- виробників (продукція виробничо-технічного
призначення);
- проміжних продавців (товари для перепродажу з
метою одержання певного зиску);
- державних та різних комерційних структур
(оптові та дрібнооптових покупців);
- світовому, що охоплює усі раніше перелічені
типи клієнтури ринків.
В
умовах
насиченості
ринку
важливо
цілеспрямовано докладати зусилля для того, щоб знайти і
зберегти свого споживача. Тому багато фірм, особливо
малих чи середніх, відшукують все нові і нові способи
звернути на себе увагу потенційних клієнтів, зробити свої
послуги чи товари привабливішими для них. Тут і
різноманітні акції, і гнучкі системи знижок, і гарантійне
після-продажне обслуговування і багато чого іншого.
Конкуренти.
Комерційного
успіху
на
внутрішньому та зовнішньому ринках досягає, як
правило, той господарюючий суб’єкт, котрий всебічно і
систематично вивчає своїх конкурентів, пропонує
покупцям конкурентоспроможну продукцію [5].
Причому вирішальне значення має розробка і
дотримання певної ринкової стратегії і тактики з
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урахуванням багатьох чинників, які впливають
безпосередньо на рівень і ступінь жорсткості конкуренції.
Значний безпосередній вплив на діяльність
підприємств мають так звані «контактні аудиторії», до
яких належать:
- державні органи управління, що чинять дії
регулюючого характеру і впливають безпосередньо на
рівень і ступінь жорсткості конкуренції. Сюди відносяться
державні законодавчі органи, різні державні установи
представницької і виконавчої влади, які наглядають за
дотриманням законів і видають необхідні власні
нормативні акти, місцеві адміністративні органи, а також
профспілкові та інші громадські організації і об’єднання
громадян (наприклад, асоціації споживачів, підприємців,
асоціації «Зелене світло» тощо);
- засоби масової інформації (ЗМІ). Вони можуть
розміщувати статті-замовлення щодо тих чи інших
аспектів діяльності організації чи її представника. Це
можуть бути як “імідж-інформації”, так і інформації –
“кілери”;
- місцеве населення, яке може відчувати на собі
негативний вплив підприємства (шум, забруднення
довкілля тощо), а тому перешкоджати його діяльності, а
може і підтримувати – у випадку, коли підприємство
створює нові робочі місця, справно сплачує податки, бере
участь у доброчинних заходах.
Відзначивши високу міру значущості цієї
проблеми зовнішнє середовище має важливе значення для
всіх підприємств. В цілях виживання і розвитку в умовах
надзвичайний динамічного і невизначеного зовнішнього
середовища (а це є загальними характеристиками
сучасного
оточення
вітчизняних
промислових
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підприємств) підприємствам необхідно пристосовуватися
до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє.
Тому визначальне значення в ринкових умовах грає
стратегічне управління, інформаційною основою якого є
аналіз макро- і мікросередовище організації.
Єдиним
правильним
варіантом
поведінки
сучасного підприємства для досягнення ефективного
довгострокового функціонування і успішного розвитку є
приділення підвищеної уваги здійсненню аналізу
зовнішнього середовища. А для цього необхідна розробка
і здійснення комплексного аналізу з врахуванням
індивідуальних
особливостей
підприємства
при
відповідним кадровому, фінансовим і технічному
забезпеченні. Лише за цієї умови можна розраховувати на
ефективність стратегічних і оперативних управлінських
рішень, що приймаються[3].
Проаналізувавши всі фактори впливу на систему
управляння підприємством, можна зробити висновок, що
для успішного вирішення стратегічних завдань
ефективного управляння підприємством першорядне
значення має визначення впливу всіх факторів на
показники оцінки ефективності праці, своєчасне і повне
використання резервів зростання і вдосконалення системи
аналізу та планування продуктивності праці та оцінки
ефективності
управління
різними
категоріями
підприємства.
1.
2.
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СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
ОРГАНІЗАЦІЇ»
Ефективність управління життєвим циклом
відіграє істотну роль у забезпеченні ринкової стійкості та
конкурентоспроможності будь – якого підприємства.
Циклічний характер розвитку, притаманний усім без
винятку підприємствам, змушує їх швидко адаптуватись
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до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі та
проявляти гнучкість і динамічність, необхідні для їх
стабільного росту.
Життєвий цикл організації відіграє важливу роль в
системі чинників її внутрішнього середовища, хоча й не
завжди виокремлюється внаслідок того, що сприймається
не як ситуативна змінна, а як загальносистемна
властивість організації, що відображається на інших її
складових частинах. Однак багато труднощів та проблем
організації визначаються рівнем її зрілості тощо.
Тому метою даних тез є вивчення сутності поняття
«життєвий цикл організації», аналіз та узагальнення
існуючих теорій життєвого циклу організації.
Життєвий цикл організації – це сукупність стадій
розвитку, які проходить організація за час свого
існування. Існуюча концепція розглядається в рамках
теорії менеджменту і характерна тим, що організація, за
час свого існування, проходить певні етапи розвитку, що
суттєво впливає на її структуру, діяльність, цілі та
завдання. Концепція життєвих циклів організації
передбачає розгляд функціонування організації з точки
зору певних періодів, що характерні для будь-якої
структури.
В даний час управління по стадіях життєвого циклу
є дієвим інструментом для менеджменту організацій.
Основне призначення концепції життєвого циклу
організації – пояснення змін, які відбуваються в
організації з часом. Оцінка розвитку організації на основі
моделі її життєвого циклу дозволяють визначити
пріоритети, які важливі для її функціонування.
Вчені розробили і представили досить велику
кількість моделей життєвого циклу організацій. Найбільш
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відомі з них Адізес І., Грейнер Л., Ліппі Д. і Шмідт В.,
Молнар Б. З., Пригожин О. І., Данко Л. та ін. Кожен
дослідник в основі своїй моделі життєвого циклу
використовував різні організаційні характеристики і
розглядав різну кількість етапів розвитку.
Не дивлячись на різницю в моделях життєвих
циклів, у висновках дослідників є загальні твердження.
Усі автори сходяться в тому, що існує певна послідовність
стадій розвитку організацій, перехід до кожної наступної
стадії
пов'язаний
з
серйозною
організаційною
перебудовою, кожна стадія є наслідком попередньої і
повернутися назад складно.
Одна з перших моделей була присвячена
життєвому циклу урядової організації, подальші
дослідження були спрямовані на створення моделей
життєвого циклу як комерційних, так і некомерційних
організацій і присвячені аналізу стадій і їх зв'язку з
організаційними процесами.
Деякі дослідження були сфокусовані на визначенні
загальної моделі технологічних змін, яка впливала на
стадії організаційного життєвого циклу, вивченні
організаційної культури та її ролі в підприємницькій
активності під час створення і розвитку нових організацій,
аналізі
новостворених
організацій,
вивченні
організаційної ефективності.
Серед науковців немає єдиного універсального
твердження, яке можна було б застосувати до всіх типів
організацій. Тому варто розглянути декілька найбільш
поширених концепцій.
Концепція 1. Фази розвитку підприємства у
поєднанні з концепцією “життєвого циклу” І. Адізесу
[2; 3] (Рис. 1.):
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Рис. 1. Крива життєвого циклу підприємства
за І.Адізесом
Концепція розвитку І. Адізеса концентрує увагу
дослідників на двох основних характеристиках
підприємств – гнучкості та керованості. За цією
концепцією малі підприємства вважаються гнучкими, але
некерованими, а великі компанії – керованими але
негнучкими.
В основі методології доктора Адізеса лежить
наступний принцип: всі організації як живі організми,
мають життєвий цикл, стадії якого виявляються в міру
зростання і старіння в передбачуваних і повторюваних
шаблонах поведінки. На кожній стадії організація
стикається з унікальним набором завдань. І залежно від
того, наскільки успішно керівництво здійснює зміни
необхідні для здорового переходу з однієї стадії на іншу,
залежить успіх організації.
Найважливішим елементом концепції доктора
Адізеса є набір ролей, які грає менеджмент організації на
кожному етапі розвитку [2, c,45]:
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- (P)rovide needs – задовольняти потреби.
- (A)dministration – систематизація, організація.
- (E)ntrepreneur
–
підприємливість,
не
реактивність, а проактивність.
- (I)ntegrate – живість, не механістичність,
цілісність, едність.
Також доктор Адізес вводить розмежування таких
понять, як ефективність (effectiveness) і продуктивність
(efficiency). Система (організація) ефективна (effective) в
тому випадку, коли виробляє той продукт, для
виготовлення якого і була спроектована.
Система (організація) продуктивна (efficiency),
якщо вона робить це з найменшими можливими
витратами. Домінування однієї з ролей менеджменту
ставиться у відповідність ефективності і продуктивності
організації в двух часових перспективах:
P

Ефективність

A

Продуктивність

E

Ефективность

I

Продуктивність

Короткотермінова перспектива
Довготермінова перспектива

За теорією І.Адізеса [3, c.132], на кожному етапі
життєвого
циклу
необхідно
враховувати
такі
характеристики системи, як гнучкість і керованість.
Спочатку молода організація дуже гнучка, але
слабо керована, а в стадії старіння може бути добре
керована, але не гнучка і, відповідно, не продуктивна.
Головним завданням організації стає постійне
перебування в стадії розквіту. Знаючи етапи життєвого
циклу, відповідні їм ознаки «здоров’я»/ «хвороби» і ролі
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менеджменту на кожному етапі, можливо найкоротшим
шляхом від ідеї бізнесу дійти до стадії його розквіту і
перебувати там постійно.
Таким чином, ключовим фактором успіху на цьому
шляху є добір управлінської команди за принципом
компліментарності (додатковості). Головним для лідера є
здатність зібрати навколо себе свідомих та самостійних
людей і створити умови для їх ефективної роботи
Концепція 1. Модель розвитку організації
Грейнера [1; 4; 5]. В своїх працях автор аналізує наведені
нижче фактори як найважливіші для розвитку організації:
- вік організації;
- розмір організації;
- етапи еволюції;
- етапи революції;
- темпи зростання галузі.
Автор моделі вважає, що розвиток організації
проходить через п'ять еволюційних етапів, які змінюють
один одного внаслідок виникнення специфічних криз, що
приводять до революційних перетворень в організації.
Послідовність етапів і криз показана на (рис.2).
На першому етапі більшість компаній переважно
зосереджені на технології або на підприємництві і досить
малу увагу приділяють менеджменту. Для даного етапу
характерні низькі оклади для працівників, а контроль
здійснюється в залежності від реакції ринку.
Для другого етапу притаманно введення
функціональної структури задля виділення окремих видів
діяльності
та
її
виконання
вузькопрофільним
спеціалістами.
Здійснюється
налагодження
компенсаційної системи та комунікаційних зв’язків в
середині
організації,
відбувається
прийняття
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відповідальності, що пов’язана з виконанням своїх
посадових обов’язків.

Рис.2. Етапи ЖЦО по Грейнеру
Третій
етап
характерний
делегуванням
повноважень та перерозподілу відповідальності серед
виконавців. Для підвищення мотивації використовуються
бонуси та участь в прибутках. Керівництво згори
здійснюється у разі відхилень, а структура організації
поповнюється новим структурними одиницями, як на
місцевому, так і на регіональному рівні.
Четвертий етап характерний децентралізацією та
координацією дочірних організацій з основною,
налагоджуються формальні процедури та зв’язки.
Для п’ятого етапу притаманні швидкі вирішення
проблем шляхом командних методів, створення робочих
команд та прив’язка винагороди до командних результатів
та заохочення нових технологій.
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Таким чином, відзначимо, що в моделі Грейнера
розвиток організації фактично ототожнюється з її ростом,
і в цілому ця модель може бути застосована тільки до дуже
великих компаній.
Крім того, характеризуючи відповідні етапи життя
організації, автор моделі розглядає майже виключно
питання управління (або, як він їх називає, управлінські
практики).
Вважається, що розвиток підприємства не може
відбуватися стабільно, що призводить до виникнення
потрясінь і криз різного роду, подолання яких є основою
для подальшого розвитку [4].
Таким чином, можна констатувати наявність ряду
концептуальних відмінностей у підходах різних авторів.
Зокрема, частина дослідників ототожнюють поняття
життєвого циклу підприємства з поняттям загальної
тривалості життя підприємства, тоді як інша частина
стверджує, що загальна тривалість життя підприємства
може охоплювати декілька життєвих циклів.
Обґрунтованим, на нашу думку, є другий підхід,
адже, якщо на завершальному етапі стадії зрілості
підприємство зможе ефективно здійснити реорганізацію,
відкоригувати стратегічні цілі, модернізувати структуру
управління, а також запропонувати споживачам
інноваційну продукцію, розширивши, таким чином, свою
ринкову
нішу
та
істотно
підвищивши
конкурентоспроможність, то, по завершенню стадії
зрілості наступить не занепад підприємства, а його "друге
народження" – підприємство знову вступить у стадію
росту.
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РОЗДІЛ 2.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ
УДК 343.37
Чумаченко Алла Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри
менеджменту організацій та економіки, Херсонський
Інститут МАУП
ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА НАРОДНЕ
ГОСПОДАРСТВО КРАЇНИ
Тіньова економіка відома під різними назвами,
наприклад, прихована економіка, сіра економіка, чорна
економіка або відсутність економіки, грошова економіка
чи неформальна економіка. Усі ці синоніми стосуються
певного виду діяльності тіньової економіки. Ми
використовуємо таке визначення: сфера, що охоплює всю
економічну діяльність, яка приховується від офіційних
органів влади з монетарних, регуляторних та
інституційних причин. Монетарні причини полягають в
уникненні сплати податків та усіх внесків на соціальне
страхування, регулятивні причини – в уникненні
державної бюрократії або тягаря нормативної бази, тоді як
інституційні
причини
включають
корупційне
законодавство, низьку якість політичних інститутів та
слабке верховенство права.
З одного боку, вплив тіньової економіки має
враховуватися при розробці регуляторної та податкової
політики, а з іншого – наявність тіньової економіки
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призводить до постійної констатації інфляційних
наслідків фіскальних або грошових стимулів. Варто
зауважити, що зростання неофіційного сектора
призводить до зростання офіційної економіки, а
експансивна фіскальна політика сприяє розвитку обох.
Чимало науковців дотримуються думки про
негативний вплив тіньового бізнесу на розвиток
національного господарства, обґрунтовуючи це тим, що
збільшення обсягу тіньової економіки не завжди
позначається на розвитку публічної інфраструктури, яка є
запорукою економічного розвитку держави [1, 2].
Всупереч даному підходу, деякі науковці
наполягають на позитивному впливі даної сфери
економіки, зазначаючи, що вона, реагуючи на попит
економічного середовища щодо дрібного виробництва,
додає економіці динамічного та підприємницького духу і
може призвести до більшої конкуренції, вищої
ефективності та обмеження державного втручання. На
додаток, вона може сприяти створенню ринків,
збільшенню фінансових ресурсів та трансформації
правових, соціальних та економічних інститутів [3, 4].
Специфіка цього суперечливого феномена полягає
у тому, що під поняттям «тіньова економіка» приховано
три категорії: «прихована економіка», «неформальна
економіка» та «кримінальна економіка» [5]. Якщо перші
дві категорії охоплюють частину бізнесу, яка не підлягає
реєстрації на законодавчих засадах або здійснюється у
такому форматі для ухилення від оподаткування, то
остання полягає у здійсненні неправомірної діяльності.
Вважаємо, що суттєва шкода для розвитку національного
господарства походить саме від категорії «кримінальна
економіка».
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Проведемо аналіз динаміки тіньової економіки в
Україні протягом 2010–2020 років (Рис. 1).

Рис. 1. Показники тіньової економіки в Україні
протягом 2010–2020 рр.*
*розроблено на основі джерела [6]
Середньорічний темп зростання фактичного ВВП в
Україні становив 15,6%, а тіньової економіки – 12,8%
(вказано без врахування 2020 року, адже доступні дані
охоплюють
тільки
1-й
квартал).
Проведення
кореляційного аналізу даних, що наведено на Рис. 1
дозволив виявити низький рівень взаємозалежності між
відсотком тіньової економіки та темпом зростання ВВП
(коефіцієнт кореляції становить 0,26), середній рівень
взаємозалежності між темпом зростання ВВП та
номінальним вираженням тіньової економіки (коефіцієнт
кореляції – 0,56) та високий рівень взаємозалежності між
номінальним ВВП та номінальним обсягом тіньової
економіки (коефіцієнт кореляції становить 0,98).
Висновки. У результаті аналізу досліджень
вітчизняних та зарубіжних науковців щодо впливу
тіньової економіки на народне господарство країни було
виявлено два діаметрально протилежні підходи до
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потенційних наслідків. Дослідження тенденції ВВП
України та обсягу її тіньової економіки дозволяє
стверджувати, що між показниками існує суттєва
взаємозалежність.
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негативно вплинули на формування обігових коштів
підприємства. Серед них: інфляція, відсутність механізму
поповнення обігових коштів, слабкість управління
фінансовими ресурсами підприємства.
Найбільш впливає на скорочення обігових коштів
на даному етапі ринкових відносин запізнення наступних
витрат щодо отриманих доходів і витрат на формування
запасів. Тому формування кредитної політики як
складової управління оборотними коштами підприємства
стає негайною необхідністю.
Аналіз публікацій і досягнень за проблемою
управління оборотними коштами знайшла широке
відображення в працях таких закордонних вчених, як
Дж.К. Ван Хорна, Л. Бернстайна, Є. Брігхема,
А. Гроппеллі, М. Ерхардта, К. Друрі, Б. Колласса,
Е. Нікбахта. Теоретичні та прикладні аспекти проблеми
управління оборотними активами підприємств розглянуто
в низці праць вітчизняних вчених, серед яких варто
відзначити І. Алексєєва, Н. Бицьку, О. Бровкову,
101

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

О. Василика, А. Гальчинського, В. Геєця, М. Денисенка,
О. Зарубу, О. Захарчука, Н. Костіну, А. Мороза,
А. Пересаду, В. Пелішенка, М. Савлука.
Метою статті є дослідження кредитної політики
підприємства стосовно дебіторів як складової управління
оборотним капіталом.
Викладення основного матеріалу. Тип кредитної
політики нерозривно пов'язаний з типом політики
управління оборотними активами. Розрізняють три
принципових типи комплексного управління оборотними
активами – консервативний, помірний і агресивний.
Консервативний
тип
кредитної
політики
спрямований на мінімізацію кредитного ризику. Якщо
«консерватизм» вважати запорукою ліквідності, то при
цьому типі кредитної політики, фірма істотно підвищує
ліквідність дебіторської заборгованості і не прагне до
отримання високого додаткового прибутку за рахунок
розширення реалізації продукції в кредит. Здійснюючи
такий тип кредитної політики фірма істотно скорочує коло
покупців товару в кредит за рахунок груп підвищеного
ризику; мінімізує строки надання кредиту та його розміру;
посилює умови надання кредиту і підвищує його вартість;
використовує жорсткі процедури інкасації дебіторської
заборгованості. У результаті такого типу управління
оборотними активами частка оборотних активів у
загальних активах порівняно невелика (менше 40%), а
період їх оборотності невеликий – 52 дні [6].
Помірний тип кредитної політики фірми
характеризує типові умови її здійснення відповідно до
прийнятої комерційної та фінансової практики і
орієнтується на середній рівень кредитного ризику при
реалізації продукції з відстрочкою платежу. Частка
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оборотних активів у загальних активах – 45 %, Тривалість
обороту обігових коштів – 72 дня.
Агресивний (м'який) тип кредитної політики
пріоритетною метою ставить підвищення рентабельності,
тобто максимізацію додаткового прибутку за рахунок
розширення обсягу реалізації товару в кредит, не
рахуючись з високим рівнем кредитного ризику, що
супроводжує ці операції. Механізмом реалізації політики
такого типу є поширення кредиту на більш ризиковані
групи покупців продукції; збільшення періоду надання
кредиту та його розміру; зниження вартості кредиту до
мінімально припустимих розмірів; надання покупцям
можливості пролонгації кредиту. У результаті такого типу
управління оборотними активами частка оборотних
активів у загальних активах – більше 50% тривалість
обороту оборотних коштів – 95 днів [2].
Період кредитування – дорівнює середньому
періоду погашення дебіторської заборгованості в днях,
який можна розрахувати за даними попередніх періодів в
середньому по галузі. Можна взяти цей показник по
аналогічних підприємствах або ж розрахувати його по
підприємству-постачальнику. Вихідними даними для
розрахунку середнього періоду погашення дебіторської
заборгованості є: виручка від реалізації продукції в
кредит; середній розмір дебіторської заборгованості;
тривалість періоду, що аналізується, в днях.
Особливе значення має прогноз розміру виручки
від реалізації, на якому ґрунтуються всі інші розрахунки.
Збільшення строку, що надається для сплати рахунків,
наприклад з 30 до 60 днів, призводить до залучення нових
покупців, зростання попиту на товар та обсягів продажу.
На підставі маркетингових досліджень складаються три
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варіанти прогнозу обсягу продажу: оптимістичний,
песимістичний і середній [2].
Можна дати два визначення кредитоспроможності
– з позиції позичальника і з позиції кредитора.
Кредитоспроможність з позиції позичальника – це
наявність передумов для отримання кредиту, здатність
повернути його і сплатити відсотки за користування
кредитом, з позиції кредитора – правильне визначення
розміру можливого кредиту.
Оскільки дебіторська заборгованість – це фактично
позика покупцю. Саме тому ми вважаємо за доцільне
використовувати методику аналізу кредитоспроможності,
що застосовується комерційними банками до своїх
потенційних позичальників [1].
Аналіз фінансового стану контрагента повинен
здійснюватися в наступній послідовності:
- проводиться ранжування покупців за класами,
визначається, чи входить покупець до групи провідних
контрагентів, використовуючи АВС – аналіз;
- проводиться аналіз достовірності публічної
звітності контрагента;
- здійснюється розрахунок кредитоспроможності
з прийняттям відповідного рішення.
1) На підставі аналізу ступеня вагомості покупців
визначається якими контрагентами підприємство повинно
займатись більше. Якщо витрати по реалізації повинні
бути невеликими, то доцільно приділити увагу перш за все
А-покупцям, оскільки більш інтенсивна робота з
А-покупцями (5 %) може вплинути на 75 % обороту з
усіма іншими контрагентами.
Як правило, розрізняють три групи покупців.
А-покупці – це ті, з якими підприємство здійснює
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приблизно 75 % обороту. Такий оборот складають
приблизно 5 % покупців. В-покупці (20 %) дають, як
правило, 20 % обороту. Для С-покупців (75 %) оборот
складає приблизно 5 % (рис. 2).

Рис. 2. Результати аналізу ступеню вагомості покупців
для підприємства
Також
необхідно
враховувати
суб’єктивні
чинники, що характеризуються такими показниками:
- ринкова позиція контрагента та його залежність
від структурних та циклічних змін в економіці та галузі;
- наявність державних замовлень та державна
підтримка підприємства-дебітора;
- ефективність управління контрагента;
- професіоналізм керівництва та його ділова
репутація;
- інша інформація.
Основними проблемами, які виникають при
формуванні кредитної політики підприємства, є:
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- визначення максимально допустимих рівнів
ризику;
- визначення оптимального кредитного періоду;
- встановлення системи знижок;
- встановлення механізму інкасації коштів [3].
Стандартні умови кредитування в умовах
розвиненої ринкової економіки передбачають дисконт у
розмірі 1-3%, якщо оплата відбувається протягом 10-20
днів, і повну оплату протягом 30-60 днів. Умови «2/10 net
30» означають дисконт у розмірі 2%, якщо оплата
здійснюється протягом перших 10 днів із дня поставки
продукції продавцем, і оплату в повному обсязі, якщо вона
проводиться в період 10-30 днів із дати поставки
товару [5].
Висновки: проведене дослідження кредитної
політики стосовно контрагента у системі управління
оборотним капіталом визначило важливість цієї
підсистеми, яка приносить ефект покращення формування
та використання оборотних коштів підприємств, якщо
ґрунтується на науково обґрунтованих принципах
кредитування. Застосування цих принципів дозволяє
обґрунтувати доцільність прийнятих управлінських
рішень та спрогнозувати обсяги оборотних коштів у
дебіторській заборгованості, мінімізувати ризики її
несвоєчасного погашення. Правильне використання
кредитної політики у системі управління оборотними
коштами створює передумови для ефективного і
раціонального використання капіталу підприємства,
сприяє більш раціональній роботі підприємства.
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БІТКОЇНУ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ
ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології
принциповим чином змінили традиційне грошове
господарство. Однією з найбільш яскравих форм «нових»
грошей стали криптовалюти, відповідні їм технології і
фінансові інструменти, які в перспективі, як вважає ряд
експертів, можуть витіснити їх традиційні аналоги [1].
Криптовалюта – це децентралізована цифрова
валюта, яка не має одного конкретного емітента. Всі
користувачі, які беруть участь в емісії криптовалюти,
разом створюють її, і кожен окремий учасник має повний
доступ до інформації всього блоку [2].
Сама технологія створення і контролю цієї валюти
базується на криптографічних методах (кодуванні з
цифровим підписом, з відкритим ключем), інакше кажучи,
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функціонування системи будується на технологіях
blockchain.
Blockchain (блокчейн) – це один із сучасних
інструментів на фінансовому ринку і є цифровим
аналогом угод, з високим ступенем прозорості та
захищеності. Блокчейн є ланцюжком блоків інформації
транзакцій (угод) між сторонами, які в наслідку
формуються в бази даних з інформацією про пройдені
транзакції. Система прозора і копіює інформацію для
кожного учасника угоди, який здатний простежити
поетапно кожен її крок. При такій доступності до
вчинення дій з криптовалютою (наприклад, переведення в
готівку), здатний лише той учасник, кому була адресована
ця інформація, бо він володіє своїм унікальним ключем
(цифровим підписом). Завдяки децентралізації, блокчейн
неможливо зламати, так як не існує певного комп'ютера
або центру, який містив би всю інформацію або доступ до
транзакцій [3].
Одним з видів криптовалют є біткоіни, процес
пошуку або створення нових біткоїнів називається mining
(майнінг). Сутність майнінгу полягає в генеруванні
складного криптографічного підпису для блоку. Як тільки
підпис буде згенеровано, в системі з'являється електронна
монета (токен). Зростання вартості криптовалюти
пов'язано в першу чергу з тим, що для знаходження
кожного блоку потрібно більше потужності і часу, так як
кожен блок містить інформацію про попередні, що
збільшує обсяг і складність наступних обчислень.
Система Proof-of-work має на увазі, що монету
отримає той учасник, який зробив найбільший внесок в
обчислення, і вона перейде до нього. Отже, даний учасник
отримує право власності [4].
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В системі біткоіна існує визначення Colored Coin,
під яким розуміється право власності учасника над ним у
вигляді закритого кріптоключа. Але проблема полягає в
тому, що окремий учасник не зможе внести достатній
одноосібний вклад для емісії з кількох причин. По-перше,
йому не буде вистачати продуктивних потужностей, щоб
вирахувати підпис за адекватні терміни. По-друге, в
обчисленні певну роль відіграють і інші учасники, і якщо
їх обчислень буде більше то, окремий учасник не отримає
нічого. Вже існують ферми-корпорації на сотні і тисячі
процесорів, які володіють колосальними потужностями і
не залишають шансів звичайним користувачам брати
участь в емісії криптовалюти. Однак окремі учасники
стали об'єднуватися в хаби, об'єднуючи розділені
потужності і кожен отримує частину біткоіну
пропорційну його внеску в роботу.
Іноді в криптовалютах як аналогія застосовується
система Proof-of-stake, де транзакції захищаються
необхідністю наявності певної кількості коштів на
рахунку для отримання монети, і алгоритм з більшою
ймовірністю віддасть її тому учаснику, який має велику
кількість засобів.
Однією з перспектив розвитку біткоіна, що, на
сьогоднішній день, є практично вже здійсненою
реальністю – це інтеграція біткоіна в PayPal. В даному
випадку, біткоін знайде своє застосування в міжнародні
грошові перекази на ринках B2B і B2C. Скотт Еллінсон,
генеральний директор з корпоративної стратегії PayPal, в
своєму блозі розповів, що в біткоінах їх приваблює висока
ступінь забезпечення безпеки користувача платформ. І
продавці цифрових товарів з радістю приймуть
можливість використання такої платіжної системи і
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стануть продавати музику, ігри та інший медіа-контент за
біткоіни [5].
Біткоіни вельми привабливий для країн, що
розвиваються в тому сенсі, що тільки близько 20 країн
мають розвинену і сучасну банківську і платіжну системи,
а інші країни – 175 – ще знаходяться на стадії її розробки
і досягнення. Тому люди в багатьох країнах позбавлені
тих товарів і послуг, які на Заході сприймаються як самі
собою зрозумілі. Навіть Netflix, повністю віртуальна
служба, доступна тільки в 40 країнах. Біткоіни, як
глобальна платіжна система, якою може користуватися
будь-яка людина, може стати потужним каталізатором для
розширення переваг сучасної економічної системи
практично на все населення планети [6].
Спостерігається
поява
інтернет-сайтів,
які
пропонують оплатити рахунок свого мобільного за
біткоіни. По суті, це є одним з небагатьох способів
витратити біткоіни безпосередньо, без переводу в інші
грошові еквіваленти – долари, євро, грині та ін. На жаль,
спостерігається досить висока комісія – від 7 до 20%. Але
можна сміливо сподіватися, що з розвитком даного
сервісу і його популяризацією, комісія впаде до
допустимого рівня.
Система WebMoney (WM) вже підтримує Bitcoin.
Система впровадила новий титульний знак – WMX, який
створений безпосередньо для біткоіна, а управління
гаманцем здійснюється через стандартні і класичні
програми WM. По суті, це означає, що WebMoney тепер є
першим, і, на сьогоднішній момент, єдиним, великим
електронним платіжним провайдером, що підтримує
біткоіни. В тому числі, це також означає, що, хоч і вельми
натягнуто, але можна міняти біткоіни на інші грошові
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знаки – WMR, WMZ і непрямо використовувати для
здійснення покупок або виведення коштів [7].
Так само був введений в обіг вельми незвичайний
форк (вид) біткоіна – Motocoin. Його незвичайність
полягає в тому, що його майнять не спеціалізовані
обчислювальні пристрої, а люди за допомогою звичайного
домашнього комп'ютера і гри MOTO. Для отримання
винагороди потрібно пройти рівень або серію рівнів, який
створено псевдовипадковим чином на основі транзакцій в
черговому блоці. Як тільки хтось проходить рівень, то
відбувається генерація наступного блоку і так далі.
Теоретично, в майбутньому, введення біткоіна і інших
криптовалют в комп'ютерні ігри може стати одним з
варіантів майнінгу, доступним будь-кому. Звичайно,
виникне відразу ж безліч перешкод, таких, як написання
ботів, але поки про це рано говорити в силу вузької
спрямованості даного форку [5].
Біткоіни є еволюцію платіжних засобів. Так як
біткоіни і інші криптовалюти є незалежними від держави
і анонімними валютами, то їх «регулювання»
представляється лише в тому вигляді, як введення і
розвиток заходів щодо захисту споживачів і відсутність
руйнування існуючих фінансових та економічних
інститутів і традиційних платіжних систем, що могло б
привести до порушення стабільності в економіці. Біткоіни
не становить загрози для розвитку економічної системи,
скоріше, він може вплинути на її розширення: доступність
в будь-якій точці світу відкриває нові ринки для
постачальників товарів і послуг, а рух капіталу з
розвинених країн в країни, що розвиваються сприяє
накопиченню багатства у обох і підвищенню споживання.
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Також не можна не згадати про низькі витрати, гнучкість
і швидкий розрахунок в здійсненні грошових операцій.
За підрахунками аналітиків американського банку
Goldman Sachs, який бачить біткоін як інноваційний
платіжний інструмент, використання біткоіна онлайн- і
оффлайн-ритейлерами як використання платіжного
інструменту для послуг грошового переказу, дозволило б
заощаджувати до 200 млрд. доларів в рік, за рахунок більш
низької комісії і швидкості здійснення транзакцій [8].
Таким чином, якщо оптимізувати функціонування
даної мережі, підвищити довіру з боку споживачів,
популяризувати за допомогою маркетингових технологій
та інструментів, посилити загальну безпечність цієї
системи і визначити її юридичний статус, то це дозволить
поступово її інтегрувати в загальну міжнародну фінансову
систему.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 658.7
Большая Людмила Миронівна
старший викладач кафедри менеджменту
організацій та економіки,
Херсонський інститут МАУП
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ
ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Розвиток ринку логістики будь-якої країни, у тому
числі й України, залежить від стану її економіки. Його
оператори
забезпечують
взаємодію
учасників
економічних відносин, пов’язують виробничі ланцюги,
логістичні ланцюги поставок, дають змогу товарам знайти
своїх покупців. Обсяги наданих у сфері логістики послуг
безпосередньо залежать від рівня активності їх
споживачів, динаміки виробництва, внутрішньої та
зовнішньої торгівлі. Міжнародний ринок логістичних
послуг розвивається неймовірно швидко. За оцінками
експертів, тільки ринок контейнерних морських
перевезень оцінюється в 800 млрд. дол. і продовжує
збільшувати вартість. Зростання ринку логістичних
послуг в Україні, на жаль, не таке стрімке, проте
перспектива існує, оскільки спостерігається пожвавлення
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ринку логістичних послуг у секторі вантажних перевезень
та складської логістики. Почали активно розвиватися
логістичні оператори, що працюють у сфері логістичного
аутсорсингу [4], адже в умовах кризи, зниження обсягів
виробництва та зменшення попиту на товари виникає
необхідність у зменшенні логістичних витрат, збільшенні
гнучкості, поліпшенні рівня обслуговування всіма
учасниками ланцюга поставок. Проте існує низка
проблем, які сповільнюють розвиток ринку логістичних
послуг, серед основних: відсутність належного
державного підходу до проблем логістики; загострення
конфліктів між суб’єктами ринку логістичних послуг на
тлі загострення конкуренції; порушення договірних умов;
низький рівень логістичних послуг та ін.
Сучасні тенденції розвитку ринку логістичних
послуг доводять зростаючий інтерес науковців та
практиків до вивчення як вітчизняного, так і світового
досвіду логістичного управління та розроблення
практичного інструментарію вирішення конкретних
логістичних
завдань
для
підвищення
конкурентоспроможності логістичних послуг і зростання
показників ринку логістики. Зокрема, про це свідчать
роботи відомих вітчизняних учених, а саме праці
М.Ю. Григорак, Є.В. Крикавського, Н.В. Чорнописької,
С.С. Лисої, О.В. Авраменко, В.Є. Качуровського,
Т.Г. Гапчака, О.Л. Матвієнко. Щоб прискорити розвиток
ринку логістичних послуг в Україні, важливо з’ясувати
причини, які стримують його розвиток.
Невизначеність механізмів та інструментів
регулювання вітчизняного ринку логістичних послуг,
відсутність правил роботи на ньому не дають змоги
конкурувати з провідними світовими гравцями цього
114

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

ринку. Державі необхідно створити умови для полегшеної
швидкої інтеграції вітчизняного ринку в міжнародний
ринок логістичних послуг, що дасть змогу підвищити
логістичну ефективність вітчизняних підприємств –
учасників зазначеного ринку.
Вітчизняні
підприємства
почали
активно
освоювати нові ринки, що підштовхує логістичну галузь
до вдосконалення. Це означає, що буде зростати ринок
контрактної логістики [1]. Вітчизняна логістика
демонструє позитивні тенденції розвитку, здійснює
вагомий вплив на економічний потенціал країни,
стимулює розвиток суміжних, взаємопов’язаних галузей.
Хоча ринок логістичних послуг України і перебуває в
стадії розвитку, а темпи його зростання значно повільніші
порівняно з іншими країнами, проте він є потенційно
конкурентоспроможним [2].
Сьогодні
на
ринку
логістичних
послуг
спостерігається зростання вантажообігу; зміна у структурі
вантажоперевезень за видами транспорту; зростання
кількості здійснених покупок через Інтернет-магазини, що
зумовлює зростання попиту на послуги логістичних
операторів; спостерігаються позитивні зміни в секторі
надання складських послуг. Транспортно-логістичний
комплекс України – це стратегічно важливий та вагомий
сегмент країни в політичному, економічну та соціальному
аспектах. Логістика України становить у валовому
внутрішньому продукті країни близько 12%, при цьому
створюючи робочі місця для населення у розмірі 7% від
загальної кількості зайнятого населення [3].
Зростання всього обсягу вантажообігу переважно
припадає на автомобільний транспорт, оскільки обсяги
перевезень іншими його видами практично не змінилися
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(рис.
3).
Чинником
ризику
автомобільних
вантажоперевезень є обмеження руху великогабаритного
транспорту, які вводяться відповідно до погодних умов і
можуть затримати доставку.
Імплементація даних принципів учасниками
логістичного ринку дасть змогу створити ефективний
ланцюг постачання, забезпечити ефективне управління
ланцюгом поставок шляхом упровадження сучасних
інформаційних, енергоощадних, економічно ефективних
технологій та необхідний рівень обслуговування.
Серед найбільших логістичних операторів, які
домінують у секторі за обсягами орендованої площі та
наявних площ у власності, можна виділити п’ять
компаній, до яких входять чотири міжнародні та одна
українська. Серед українських компаній, які знаходяться
попереду, нині можна виділити Business Group,
ZAMMLER, Logistic Plus, УВK та «НП «Логістик». Проте
переважно саме локальним логістичним провайдерам
властиве питання координації дій як усередині компанії,
так і з клієнтами. Поступово локальні оператори
становлять більш серйозну конкуренцію міжнародним
логістичним компаніям. Наприклад, українські компанії
вже зараз розглядають нові напрями розвитку, що
демонструє готовність інвестувати в нові проекти та
формати.
Адже однією з переваг локальної логістичної
компанії є можливість швидкого прийняття рішень на
місці. Серед таких представників вітчизняних провайдерів
можна відзначити групу логістичних компаній
ZAMMLER, яка надає стабільно хороший сервіс та
стрімко нарощує обсяги орендованих площ. Що
стосується міжнародних логістичних операторів, то
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їхньою ключовою характеристикою залишаються високі
стандарти корпоративної культури, процедурності та
якості послуг.
У період кризи все більше логістичних операторів
почали розвивати послугу аутсорсингу свого персоналу на
складах клієнта. Якщо розглянути структуру обсягу площ,
яка формується із площ, що перебувають у власності та в
оренді логістичних операторів, та площ, на яких
проводиться обслуговування клієнта на його ж складі, то
цей показник є більшим за фактичні площі, які
логістичний оператор орендує або має у власності.
В Україні послуги аутсорсингу розвиваються не
так активно як за кордоном, що пояснюється цілою
низкою причин, найпоширенішими серед яких є:
- недотримання прийнятих зобов’язань щодо
рівня обслуговування;
- відсутність
управлінського
персоналу
стратегічного бачення;
- складність у досягненні зниження витрат;
- зростання цін після встановлення співпраці;
- зниження можливості впливу та контролю над
функціями, переданими послугонадавачу;
- відсутність консультативних можливостей, які
спираються на знання, тощо.
Проте в подібних логістичних послугах зацікавлені
підприємства Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Львова та
вітчизняні морські порти.
Зростання обсягів торгівлі через мережу Інтернет
на рівні 25-35% протягом декількох останніх років
заставило ринок логістичних послуг запропонувати зовсім
нові послуги для Інтернет-бізнесу.
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Вітчизняний ринок логістичних послуг тісно
пов’язаний із розвитком торговельних мереж та
електронної торгівлі. Важливими чинниками впливу є
збільшення кількості магазинів по території України і
відсутність можливості самостійно управляти ланцюгами
постачання, а також недостатня кількість професійних і
логістичних (розподільчих) центрів із різними
температурними режимами.
Отримання доступу до логістичних послуг для
українських торговельних мереж і представників
електронної торгівлі передбачає наявність професійних
логістичних операторів, які б мали змогу надавати
послуги в будь якому регіоні країни з гарантованим
високим рівнем сервісу [2]. В Інтернет-торгівлі моделі
аутсорсингу застосовуються частіше, ніж у традиційній
торгівлі, що зумовлено специфікою галузі.
У процесі діяльності суб’єктів ринку логістичних
послуг необхідно здійснювати моніторинг економічного
середовища й відстежувати зміни, які в ньому
відбуваються, прогнозувати наслідки прямого та
опосередкованого впливів сукупності зовнішніх і
внутрішніх
чинників,
що
визначають
умови
функціонування та розвитку його учасників. Гравці ринку
логістичних послуг також вимушені звертатися до досвіду
сучасної єврологістики, вивчати правила функціонування
на ринку логістичних послуг й особливо стандарти та
запити клієнтів щодо якості логістичних послуг.
1.
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ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Україна має значний економічний потенціал, адже
є транзитною державою, володіє великими покладами
корисних копалин, посідає четверте місце у світі за
кількістю сертифікованих ІТ-фахівців, має сприятливі
кліматичні умови, що забезпечують відносно високу
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врожайність. Однак існують певні чинники, що
сповільнюють розвиток економіки.
Негативні тенденції економічного розвитку
України, в останній час, стали наслідком практичної
відсутності результатів адміністративних реформ та
інституціональних змін, а також виваженої стратегії
економічних перетворень, не завжди послідовної
економічної політики, недосконалості форм і методів
державного регулювання економічного розвитку, а також
постійно зростаючими масштабами тіньової економіки,
криміналізації економічних, майнових і фінансовобанківських зв’язків, недоліків податкової системи,
нестачі інвестиційних ресурсів, слабкої інноваційної
активності і т.д. Також актуальною проблемою економіки
сьогодення є вплив на неї світової пандемії [1].
Під час COVID-19 постійно знижується рівень
економіки, що проявляється у зниженні заробітної плати,
у зменшенні витрат населення, скороченні обсягів імпорту
та експорту та багатьох напрямів підприємницької
діяльності.
Головним фактором, який зумовлює необхідність
кардинального реформування вітчизняної економіки та
підвищення її конкурентоспроможності, є вибір курсу на
формування відкритої економіки та інтеграцію у світовий
економічний простір, а також подолання наслідків
короновірусної інфекції.
Питаннями реабілітації сучасної економіки в
Україні займаються провідні економісти, політики,
науковці, аналітики серед яких С. Кулицький, П. Кухта,
А. Музиченко, В. Білецький, Н. Подольчак, П. Калита
Девід Заха, Вероніка Мовчан, Віталій Кравчук,
Роберт Кірхнер, Гаррі Полушкін та багато інших.
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Уся світова спільнота, починаючи з середини
грудня 2019 року, потрапила під величезний вплив
Всесвітньої епідемії «коронавірусної хвороби», яка
отримала назву COVID-19. Пандемія, зумовлена цим
вірусом, вже призвела до тисячних людських втрат у
всьому світі, наклала суттєві обмеження на соціальнокультурне життя населення і кардинально змінила тренди
глобальної економіки. На сьогодні важко спрогнозувати,
які остаточні людські жертви та економічні втрати
зазнають держави в коротко-, середньо- та довгостроковій
перспективі. Проте важливо розглянути окремі прогнози
економічного розвитку та заходи, які вибрані урядами
провідних країн світу для подолання негативних наслідків
пандемії COVID-19 [1]. Це дасть змогу сформувати
реальне бачення можливого перебігу економічних
процесів, які безпосередньо матимуть вплив на рівень
соціально-культурного життя населення всього світу та
України окремо.
Вважається, що економіка України сильно
«постраждала» через пандемію COVID-19 з урахуванням
впливу науково-технічних, інформаційно-психологічних і
соціальних чинників. При цьому, беручи до уваги
неординарність епідеміологічної ситуації в Україні та
світі, варто розуміти, що нинішні економічні оцінки й
прогнози в подальшому ще змінюватимуться, до того ж
неодноразово. Це головний економічний прогноз
Німецької економічної команди (The German Economic
Team – GET) у співпраці з Інститутом економічних
досліджень та
політичних
консультацій
(ІЕД),
Київ [2].
На думку експертів ВВП скоротиться на 7%. Згідно
з прогнозом, прискоряться інфляційні процеси до 7%
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проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього
року) у 2019 році. Внаслідок девальваційних процесів
середньорічний
обмінний
курс
становитиме
28,85 грн./дол. Всі елементи попиту матимуть негативну
динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке
становитиме 14,8%. Для підтримки попиту населення та
пом’якшення негативних наслідків запроваджених
карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в
умовах скорочення доходів спричинить істотне зростання
дефіциту бюджету до 5,6 % ВВП. Найбільше стримувати
економічну динаміку будуть роздрібна та оптова торгівля,
транспорт, металургія та машинобудування [3].
Безробіття буде тривалим у зв’язку зі значним
падінням економіки й істотними структурними змінами.
На біржі зайнятості зменшиться кількість нових
вакансій.
Мігранти повільно будуть повертатися до міст
роботи поза межами України, як внаслідок збереження
ризиків зараження, так і через економічні проблеми у
світі.
Населення
України
стане
більш
неплатоспроможнім. Незабаром можна очікувати на
скорочення витрат на споживання та на інвестиції. Ця
ситуація спричинить скорочення обсягів будівництва,
оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування,
пасажирських
авіаперевезень,
таких
напрямів
підприємницької діяльності, як туризм, готельний бізнес і
розваги. Причому згадане скорочення споживчого й
виробничого споживання негативно позначиться не лише
на обсягах виробництва товарів і послуг, а й призведе до
скорочення обсягів імпорту товарів та послуг в
Україну.
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Науковці визначили, що темпи зростання
економіки України є дуже низькими, однак, серед
позитивних економічних зрушень в українській
економіці, важливих з точки зору її ринкових перспектив,
слід вважати:
- формування ефективного, конкурентоспроможного недержавного сектора і прошарку приватних
підприємців;
- зародження національних ринків товарів, праці
та капіталу з переважно ринковим ціноутворенням,
здатних задовольняти платоспроможний попит;
- становлення
національної
фінансовобанківської системи в цілому і регульованого валютного
ринку;
- диверсифікацію та лібералізацію зовнішньоекономічних зв’язків, поява нових каналів торговельного
та інвестиційного співробітництва;
- жорсткість карантинних обмежень та соціальне
дистанціювання, яке вплине на кількість заражених та
хворих ;
- можливість знайти роботи для звільнених
(переміщених) працівників в інших секторах;
- зміни у розподілі робочого часу через потребу у
соціальному дистанціюванні та посилених гігієнічних
заходах, зростання видатків наці заходи.
Таким чином, актуальними проблемами сучасної
економіки України є корупція, монополізм, безробіття,
неефективність сучасних реформ, відсутність інвестицій
та світова пандемія, тому головним завданням поточного
періоду є подолання наслідків COVID-19, надання
керованості економічним реформам та створення
соціально-орієнтованої ринкової економіки на базі
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відродження та прискореного розвитку перспективних
секторів
власного
вітчизняного
виробництва,
моделювання його за критерієм оцінки приросту
економічного ефекту.
1.

2.

3.
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ПІДПРИЄМСТВ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ
ЕКОНОМІКОЮ
Актуальним питанням в наш час є розгляд проблем
розвитку малого підприємництва в Україні, яке сприяє
економному використанню всіх видів ресурсів; створює
відповідне середовище для розвитку конкуренції у
підприємницької діяльності; забезпечує сильнодіючі
стимули до інноваційних процесів та високоефективної
праці. Малий та середній бізнес формують можливості не
тільки для розв’язання економічних і соціальних проблем,
а й задовольняє потребу внутрішнього та зовнішнього
ринків.
Більшість вчених під малим бізнесом розуміють
діяльність, яка здійснювана невеликою групою осіб, або
підприємство, кероване одним власником. Як правило,
найбільш загальними критеріями, на основі яких
підприємства відносяться до малого бізнесу, є:
чисельність персоналу, розмір статутного капіталу,
величина активів, об'єм обороту (прибутку). Як показує
світова практика, основним критеріальним показником,
на основі якого підприємства різних організаційно
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правових форм відносяться до суб'єктів малого
підприємництва, є насамперед середня чисельність
працівників, зайнятих за звітний період на підприємстві.
За даними Світового банку, загальне число
показників, по яких підприємства відносяться до суб'єктів
малого підприємництва (бізнесу), перевищує 50.
У країнах з розвиненою ринковою економікою, що
належать до Європейського співтовариства з 1 січня
1995 р. до малих підприємств відносяться ті, які не
перевищують наступних показників: кількість зайнятих
працівників до 50 чол.; річний оборот менше за 4 млн.
ЕКЮ; сума балансу менше за 2 млн. ЕКЮ.
При визначенні заходів підтримки суб'єктам
малого бізнесу на рівні країн ЄС можуть застосуються і
інші показники, а країни, що входять в ЄС, можуть
використати і свої показники при віднесенні підприємств
до малих. Інші економічні організації встановлюють свої
заходи віднесення фірм до категорії малого бізнесу. Так
міжнародна Організація Економічної Співпраці і Розвитку
(ОЕСР), в яку входять економічно високорозвинені
країни, визначає підприємства з числом зайнятих до
19 чол. як «дуже малі», до 99 чол. як «малі», від 100 до
499 чол. як «середні» і понад 500 чол. як великі [1].
У Великобританії, яка була в складі ЕС до 31 січня
2020 року, віднесення підприємств до суб'єктів малого
бізнесу засновується на даних обороту і чисельності
зайнятих (різних по галузях економіки). До найдрібніших
відносять фірми з числом зайнятих від 1 до 25 чол., до
дрібних – від 25 до 99. При цьому в обробляючій
промисловості малими вважаються фірми із зайнятістю
нижче за 200 чоловік, в той час як в торгівлі це
підприємство з річним оборотом менше за 400 тис. фунтів
126

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

стерлінгів. Згідно з Законом «Про компанії», в
Великобританії мале підприємство повинно відповідати
двом з наступних критеріїв: оборот не більше за 2,3 млн.
ЕКЮ; активи не більше за 1,5 млн. ЕКЮ; середня
чисельність зайнятих до 50 чол.
У Франції малими вважаються підприємства, на
яких чисельність зайнятих не перевищує 500 чол. і річний
оборот до стягування податків, оцінений на момент
закриття підсумкового балансу, нижче за 200 млн.
франків. Причому в різних галузях економіки розмір
фірми оцінюється по-різному. Якщо в сільському
господарстві і харчовій промисловості фірми із
зайнятістю понад 200 чол. вважаються великими, то в
галузі виробництва обладнання поріг чисельності 500 чол.
У Швеції система віднесення підприємств до малих
згідно з французькою, але там дію ще і такі показники як:
стадії зростання, галузева приналежність, географічна
сфера діяльності, специфічні характеристики власників і
керівників (жінки-підприємці, іноземці), типи проблем
характерні для підприємства.
У Німеччині певне поняття про малий бізнес
відсутнє, але відповідно до класифікації федерального
міністерства господарства до дрібних відносять фірми з
числом зайнятих до 49 чол. і щорічним оборотом менше
за 1 млн. марок. Дрібні і середні фірми – це фірми, якими
керують
юридично
самостійні
власники,
що
безпосередньо беруть участь у виробництві, що повністю
беруть на себе економічний ризик і що фінансують свою
діяльність, як правило, без залучення кредитних
коштів [2].
В Сполучених Штатах Америки федеральним
законом про малий бізнес встановлено, що мала фірма –
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це фірма, що має одного або декількох власників, з числом
зайнятих не більше 500 чол., величиною активів не більше
5.000.000 $ і річним прибутком не понад 2.000.000 $. У
залежності від кількості найнятих працівників всі
підприємства в США діляться на: найменші 1 – 24
зайнятих; малі 25 – 99 зайнятих; проміжні 100 – 499
зайнятих; великі 500 – 999 зайнятих; найбільші 1000 і
більш зайнятих.
Потрібно відмітити що тут, як і в багатьох інших
країнах, грає роль і галузева структура підприємства.
Причому в одних галузях грає визначальну роль кількість
зайнятих (обробляюча і добувна промисловість), а в інших
величина обороту (будівництво, торгівля, послуги).
Норми критеріїв різні для підприємств, працюючих в
різних галузях економіки США.
В США малими вважаються підприємства,
керовані незалежними власниками, що не займають
домінуючого положення на товарних ринках.
Малі підприємства в умовах нашої держави також
можуть забезпечити значне підвищення ефективності
господарства,
насамперед
за
рахунок
кращого
використання капітальних і поточних витрат. Стосовно
капітальних витрат потрібно виділити такі фактори, як
висока швидкість обороту капітальних вкладень на основі
скорочення строків будівництва, введення і освоєння
виробничих потужностей, низькі витрати на спорудження
інфраструктурних об'єктів.
Перехід до ринку в Україні надто затягнувся. Це
свідчить про недооцінювання ні малого підприємництва,
ні підприємця. 1 хоча підприємець – це ключова фігура на
ринку, він все ще не має всієї необхідної правової бази для
своєї діяльності. Разом з тим у свідомості громадян не
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стався перелам, пов'язаний з розумінням ролі
підприємництва та підприємців, які досі асоціюються з
проявами тіньової економіки. Коли підприємці будуть
основою "середнього класу", а мале підприємництво
набуде правового статусу, стане повноправним елементом
господарської системи, розшириться соціальна база
демократії, що сприятиме виходу України з кризи.
Сьогодні провідну роль у створенні ефективного
недержавного сектора відіграє малий бізнес. Саме малі і
середні підприємства, різні комерційні структури, що
належать до сфери малого бізнесу, беруть на себе ризик і
працюють згідно з новими вимогами, що ставляться до
ефективності. Створення широкої мережі малих
підприємств у всіх галузях господарства сприятиме
демонополізації та розвитку конкуренції. Але такий
бажаний розвиток сектора малого бізнесу наштовхується
на безліч перепон.
При цьому варто враховувати, що державна
підтримка підприємств обґрунтована тільки для усунення
ситуацій, в яких ринкові механізми не забезпечують
ефективного розподілу ресурсів, а саме поняття державної
підтримки передбачає заходи сприяння суб’єктам
господарювання, що створюють для них прямі чи
приховані переваги.
1.

2.

Список використаних джерел:
Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки
малого і середнього підприємництва: монографія /
Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, А. М. Гуменюк ; Львів.
комерц. акад., Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. ф-л у
м. Львові.-Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. − 245 с.
Електронний
ресурс:
https://zakon.help/article/
viznachennya-kategorii pidpriemstv-mikro-mali
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Електронний ресурс: https://consulting-uzhhorod.com.ua/
2019/09/14

УДК:330.341.1
Поленчук Вікторія Миколаївна
старший викладач кафедри
менеджменту організацій та економіки,
Херсонський інститут МАУП
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ
З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ У НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ
На сучасному етапі розвитку агропромислової
сфери України важливу роль відіграє впровадження
новітніх технологій та досягнень науково-технічного
прогресу.
Інновації,
нововведення,
винаходи
та
раціоналізаторські ідеї з одного боку є новою науковоорганізаційною комбінацію виробничих чинників,
створену підприємницьким духом, а з іншого боку є
одним із засобів підвищення ефективності виробництва, а
також адаптації підприємств до змін соціального,
економічного та політичного середовища. Це також
стосується діяльності підприємств агропромислової
сфери.
Впровадження інновацій на аграрних підприємств
сприяє зростанню продуктивності праці, економії різних
видів
ресурсів,
скороченню
витрат,
зниженню
собівартості агропромислової продукції та підвищенню
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економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств у довгостроковій перспективі.
Водночас аграрне виробництво в Україні за
продуктивністю та ефективністю використання інновацій
значно відстає усіх країн – членів ЄС. Тому дослідження
сучасних особливостей інноваційного розвитку аграрних
підприємств та розроблення на цій основі пропозицій
щодо активізації процесів впровадження інноваційних
технологій у практику набувають особливої актуальності.
Інноваційна модель розвитку агропідприємств
передбачає використання нових прогресивних технологій
в
землеробстві
та
агроекології,
раціональному
природокористуванні, рослинництві та тваринництві.
Перспективи інноваційного розвитку аграрних
підприємств знайшли своє відображення у наукових
дослідженнях В. Гейця, О. Дація, М. Зубця, М. Кулайця,
О. Крисального, М. Макаренка, П. Саблука, Г. Саранчука,
Й. Шумпетера та ін. Однак, незважаючи на значну
кількість наукових праць, залишається невирішеним
значний перелік питань, таких як: обґрунтування
основних напрямів інноваційної діяльності, виявлення
проблем та перспектив інноваційного розвитку з
урахуванням специфіки функціонування суб’єктів
агропромислової сфери у нових економічних умовах.
Інноваційний розвиток аграрної сфери економіки
зумовлюється багатьма чинниками, такими як:
інтелектуальний потенціал, рівень фінансування наукових
досліджень, ефективна система управління трансфером
результатів науково-дослідних робіт у виробництво і,
безумовно, формування повноцінного ринку науковотехнічної продукції і відповідної його інфраструктури [1].
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Інноваційна діяльність включає в себе весь
інноваційний процес розвитку – від виникнення нових
ідей та знань до розповсюдження наукового продукту у
практичній діяльності. Й. Шумпетер пропонує розуміти
розвиток як створення комбінацій із метою створення
нового блага, способу його виробництва, виходу на новий
ринок, використання нового джерела сировини або нової
організації підприємства [2]. Отже, ознаками розвитку
певного об’єкта, насамперед є його якісні та кількісні
зміни.
В умовах інтеграції і глобалізації інноваційна
модель розвитку не може принести певного економічного
ефекту лише за допомогою технологічного оновлення
ресурсної бази та структурної перебудови економіки.
Вона передбачає перенесення акценту з традиційних
науково-технічних рішень на використання принципово
нових провідних технологій, які впливають на процеси
соціально-економічного розвитку прогресивних країн
світу. Саме тому широке застосування інновацій є
найбільш дієвим та ефективним способом вирішення
гострих соціально – економічних проблем аграрного
сектору економіки, пов’язаних із пошуком механізмів
підвищення економічних і фінансових показників
діяльності аграрних підприємств та забезпечення
населення
високоякісною
сільськогосподарською
продукцією.
Формування
інноваційної
моделі
в
агропромисловій
сфері
відбувається
за
дуже
несприятливих умов (недостатнє забезпечення наукової
сфери матеріально-технічними ресурсами, обмеженість
всіх видів ресурсів, втрата висококваліфікованих
працівників тощо). Зараз більшість вітчизняних
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агропідприємств неспроможні виготовляти високоякісну
й конкурентоспроможну продукцію, що є наслідком таких
негативних явищ, як: застарілий машинно-тракторний
парк, диспаритет цін на продукцію промисловості й
сільського господарства, постійне зростання цін на
пально-мастильні
матеріали,
добрива,
насіння,
недосконала кредитно-фінансова система й законодавча
база та ін. Ці проблеми загострилися після входження
України до структур СОТ, що вимагає від нашої держави
постачання
на
світовий
ринок
високоякісної
конкурентоспроможної продукції. Постала гостра
необхідність у переорієнтації наявної державної політики
на високо ефективну інноваційну.
На думку Г.Саранчука, основними особливостями
в агропромисловому виробництві є:
1) значна диференціація окремих регіонів України
за агротехнологічними умовами виробництва;
2) залежність
використання
у
сільському
господарстві технологій від природних умов;
3) різноманітність сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки, значна різниця в технологіях
виробництва;
4) розташування сільськогосподарських виробництв по значній території та велика різниця в періодах
виробництва окремих видів сільськогосподарської
продукції;
5) недостатня кількість науково-дослідних установ;
6) відсутність
організаційно-економічного
та
інноваційного механізмів, як ефективних інструментів
стратегічного розвитку інноваційної політики в
Україні.[3]
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Серед стратегічних державних пріоритетів
інноваційного розвитку України на 2011-2021 роки не
останнє місце посідає технологічне оновлення та розвиток
агропромислової сфери, а також широке застосування
технологій більш чистого виробництва та охорони
природного навколишнього середовища [4]. Учені різних
дослідницьких і наукових закладів аграрного профілю
нині приділяють велику увагу розвитку і впровадженню у
сільськогосподарське виробництво новітніх технологій.
Загалом Україна має потенційні можливості для
успішного проведення новаторської діяльності, але для
цього потрібно виконати такі заходи:
- забезпечити стабільну економічну ситуацію в
країні для залучення інвестицій в агропромислову сферу;
- надати податкові пільги підприємствам, які
створюють інноваційний продукт;
- зорієнтувати фінансово-кредитні установи на
надання кредитів виробничим установам, які займаються
інноваційною діяльністю;
- нарощувати
обсяги
виготовлення
конкурентоспроможної аграрної продукції, що призведе
до зростання експортного потенціалу держави;
- підвищити значення досягнень науковотехнічного прогресу у зміцненні економіки аграрних
підприємств і соціально-економічного розвитку села;
- ефективно використовувати природні ресурси та
зменшити негативний вплив сільськогосподарського
виробництва на довкілля;
- зменшити
витрати
матеріально-технічних
ресурсів і енергії на виготовлення аграрної продукції та
залежності країни від імпорту;
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- збільшити заходи по збереженню родючості
ґрунтів, їх раціональному використанні, недопущенні
деградації;
- нарощувати виробництво техніки для новітніх
технологій на території України із залученням іноземних
інвестицій у галузь та реалізації виготовлених
технологічних засобів і матеріалів на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
- забезпечити високий рівень професійної
підготовки спеціалістів та працівників агропромислової
сфери, раціональне використання сформованої бази знань
у
підвищенні
ефективності
агропромислового
виробництва.
Реалізація запропонованих заходів дозволить
покращити процес виробництва сільськогосподарської
продукції, продуктивно використовувати внутрішні й
залучати зовнішні інвестиції в інноваційну діяльність, а
підвищення
ефективності
виробництва
та
конкурентоздатності сільськогосподарської продукції на
внутрішньому і зовнішньому ринках стане можливим
лише
за
рахунок
впровадження
адаптованих
ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій
вирощування аграрних культур та вирощування й
утримання порід тварин відповідно до вимог міжнародних
стандартів.
1.

2.
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магістрантка кафедри менеджменту
організацій та економіки,
спеціальність «Менеджмент»,
Херсонський Інститут МАУП
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах сучасних
ринкових відносин управління маркетинговою діяльністю
підприємства
вважається
найбільш
ефективним
інструментом впливу на загальний економічний
результат.
Маркетингова діяльність має вирішальний вплив
на формування системних економічних відносин між
конкретними виробниками і споживачами в напрямку
ефективного позиціонування товару на ринку і
забезпечення його збуту.
Аналіз досліджень та публікацій. Процес
управління маркетингом і його вплив на ефективність
діяльності підприємства розглядалися в багатьох роботах
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з менеджменту та маркетингу такими зарубіжними та
вітчизняними науковцями: А. Томпсон, Ф. Котлер,
М. Портер,
Л.В. Балабанова,,
А.В. Ткаченко,
А.О. Старостіна.
Л.В. Балабанова зазначає, що управління
маркетингом – це практична реалізація старанно
прогнозованої сукупної політики фірми, що включає в
себе організацію, дослідження, планування, проведення
заходів, направлених на виконання певних цілей фірми на
ринку і контроль. Управління маркетингом – це комплекс
заходів, які регулюють становище фірми на ринку з
допомогою функцій маркетингу [1].
Ф. Котлер маркетинг розуміє як систему
різноманітних видів діяльності підприємства, пов’язаних
між собою, та які включають планування, встановлення
ціни, продаж, поставку товарів та надання послуг, які
необхідні споживачам, а також вид людської діяльності,
яка спрямована на задоволення потреб за допомогою
обміну [2].
Згідно А.О. Старостіній, маркетингова діяльність –
це система управління підприємством, що направлена на
дослідження ринку, враховуючи його попит і вимоги, для
доцільної координації діяльності виробництва на випуск
продукції, яка буде конкурентоспроможна [3].
Питання впровадження управління маркетинговою
діяльністю сьогодні як ніколи актуальне, оскільки воно
здатне регулювати вплив на рівень, характер і час попиту
таким чином, щоб це допомагало організації досягати
поставлених цілей, зокрема, забезпечувати максимальний
прибуток для підприємця в поєднанні з максимальною
соціальною і матеріальною підтримкою кожного
працівника підприємства.
137

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

Мета дослідження – визначення сутності процесу
управління маркетингом на підприємстві.
Виклад
основного
матеріалу.
Важливою
складовою розуміння проблеми використання маркетингу
як провідної концепції розвитку сучасного підприємства є
визначення теоретичних основ і сутності процесу
управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Маркетингова діяльність – це необхідність
координації такої діяльності підприємства як науковотехнічна, виробнича, збутова, враховуючи ринковий
попит, споживчі потреби та вимоги.
Необхідним фактором успішної діяльності
підприємства є вихід на ринок за умови створення
досконалої системи маркетингового управління з
можливістю пристосування до сталих змін економічного
середовища.
Маркетингова діяльність відіграє важливу роль, як
для самої організації, так і для споживачів, а саме:
- покращує координацію ресурсів;
- дозволяє
споживачам
бути
більш
поінформованими при купівлі;
- впливає на погляди і спосіб життя споживачів;
- допомагає поліпшити якість життя.
У загальному визначенні маркетинг – це концепція
управління, що встановлює ринкову орієнтацію
виробничої та збутової діяльності фірми; а також
управлінська система, яка забезпечує злагоджену
діяльність на дослідження ринків збуту, адаптацію
виробництва до їх потреб, ефективний вплив на процеси
ринку, на споживачів задля збільшення обсягу продажів і,
як наслідок, одержання прибутку.
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Мета маркетингу: створення умов для адаптації
виробництва до попиту суспільства, потреб ринку;
розробка системи організаційно-технічних заходів для
дослідження ринку, підвищення конкурентоспроможності
товарів з метою отримання максимального прибутку.
Для успішного функціонування підприємства
управління
маркетинговою
діяльністю
повинно
забезпечувати наявність та функціонування наступних
трьох компонентів:
- стратегічне бачення (суть діяльності компанії та
зосередження усіх підрозділів на досягненні більш
високої продуктивності);
- ринкова орієнтація (споживач завжди на
першому місці);
- процес створення і вибір найкращої стратегії
беручи до уваги всі проблеми, з якими зіштовхується
промислове підприємство.
Висновки з даного дослідження. Отже,
управління маркетинговою діяльністю – це діяльність
всередині компанії, спрямована на ринкове середовище.
Управління маркетингом – це невід'ємна частина
управління підприємством так як воно сприяє досягненню
його основної мети – задоволенню потреб споживачів
товарів і послуг та отриманню на цій основі найбільшого
прибутку.
Впровадження маркетингового менеджменту на
підприємстві є об'єктивною необхідністю, так як в умовах
ринкової економіки зростає рівень конкуренції і ризиків
для організації. Компанія повинна вміти своєчасно
реагувати на зміни ринкової кон'юнктури.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИНОРОБНОГО
БІЗНЕСУ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Природний потенціал України є багатим та
різноманітним, а також сприяє розвитку аграрного
бізнесу. Попри те, що українське виноробство
знаходиться на стадії розвитку, в країні є всі умови для
процвітання виноробного бізнесу. В останнє десятиліття
спостерігається
активний
розвиток
невеликих
виноробень, які пропонують автентичну та якісну
продукцію як на внутрішньому, так і на міжнародному
ринку. Однак, зважаючи на невеликий розмір виноробень,
вони в найбільшій мірі підпадають під вплив різних
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зовнішньо-економічних потрясінь. Особливої уваги
заслуговує питання адаптації українських виноробень до
поточного потрясіння в результаті пандемії коронавірусу
COVID–19.
Метою даних тез є виявити критерії ефективності
виноробного бізнесу в сучасній Україні.
Критерії ефективності є тими ознаками, які
виділяють ефективні підприємства від неефективних.
Винні заводи можуть бути успішними різними способами.
Фінансова віддача, нагороди винних виставок,
домінування в категоріях, продажі на експортному ринку,
повага з боку інших представників бізнесу – це лише
декілька способів із безлічі. Однак виноробні, які
досягають тривалого успіху, як правило, поділяють
більшість наступних ознак (Рис. 1.2).
1. Сприятлива корпоративна культура.
Успішні виноробні мають культуру, яка забезпечує
залучення цікавих та зацікавлених працівників, отримує
від них найкраще та утримує їх. Основою цього є
створення умов, в яких люди можуть виконувати свою
роботу найкраще як самостійно, так і в команді.
Дослідження Google щодо команд оцінює найважливіший
компонент успішних команд як середовище, в якому всі
члени команди почуваються комфортно вносячи свій
внесок, оскільки вони відчувають «психологічну
безпеку».
Специфіка виноробного бізнесу полягає у тому, що
ефективна корпоративна культура в даному виді
економічної
діяльності
будується
на
чотирьох
принципах [1]:
- забезпечення залученості працівників через
фокусування на сильних сторонах;
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- формування
залученості
команди
через
обізнаність, розуміння та оцінку індивідуальних
уподобань працівників;
- побудова збалансованої командної культури;
- розвиток інструментів, процесів та структур
управління ефективністю, які залучають команду до
дисциплінованого виконання.

Рис. 1.2. Критерії ефективності виноробного бізнесу
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2. Приділення уваги дизайну упаковки.
Кожен
виробничник
розуміє:
істотних
відмінностей його товару від аналогічних небагато. Смаки
і якісні характеристики традиційних продуктів дуже
схожі, тому боротьба за гаманець покупця повинна
вестися не стільки в області оригінальних особливостей
самого продукту, скільки в сфері маркетингу. Однією з
найважливіших складових просування є дизайн і розробка
упаковки.
Справа в тому, що психологічні особливості
сприйняття людини змушують його думати, що в красивій
та якісній упаковці швидше за все виявиться хороший
товар, а в поганій і примітивної обгортці підсвідомо не
очікується нічого хорошого. Сьогодні власники марок
приділяють підвищену увагу розробці нових форматів
упаковки і нових концептів дизайну торгових марок. Вони
розуміють, що упаковка повинна розкривати образ, нести
певний емоційний заряд і до того ж вона повинна бути
практичною і зручною [2].
3. Стабільність постачальників сировини для
виробництва вина.
Багато говорять про стійкість виноградників. Але
більшість із них не стосується фінансової стійкості, у сенсі
здатності виробника підтримувати виноградні лози
живими, утримувати їх у землі та постійно постачати
сировину для виноробного бізнесу. Якщо у виноробні чи
винного бренду немає надійного джерела винограду, яке є
фінансово стійким, його майбутнє знаходиться під
загрозою.
Постачальники є важливою частиною бізнесу,
оскільки вони постачають компанії джерела для
виробництва. Якщо компанія покладається виключно на
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одного постачальника, вона може перервати потік
виробництва через неможливість доставки матеріалів.
Постачальники можуть продемонструвати свою силу
головним чином шляхом підвищення цін або зниження
якості матеріалів, що поставляються. У виноробному
секторі існують наступні основні групи постачальників:
постачальники сировини (виноград), постачальники
хімічних добавок та інших речовин, необхідних для
виробництва
вина,
постачальники
технологій
виробництва, постачальники пакувальних матеріалів,
постачальники енергії та інші постачальники. На даний
момент найвища переговорна сила доступна для
постачальників енергії, оскільки енергія є важливим
ресурсом для галузі, і постачальників цього продукту
мало. Але їх переговорна сила поступово зменшується
залежно від лібералізації енергетичних ринків, що
підтримується інтересом у цій галузі. В цілому можна
констатувати, що ефект від переговорів має середнє
значення [3].
4. Оптимальне ціноутворення.
Успішний виноробний бізнес зосереджується на
маржі, а не на обсязі. Це досить просте рівняння, але таке,
про яке люди час від часу забувають. Давайте зробимо
трохи більше, отримуємо більше масштабу, заощаджуємо
гроші на наших вкладах, і тоді все це окупиться. Це
звучить логічно, але це слизький шлях до неприбуткового
процвітання, за яким слідують надмірні запаси,
дисконтування, втрата власного капіталу бренду та
фінансові втрати.
Що стосується націнки, розуміння цін дає
виноробням набагато більше шансів на успіх. Психологія
ціноутворення, розуміння того, як ціноутворення працює
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в різних каналах, які націнки потрібні ланцюгу постачання
та вплив, який має ціна в роздрібній торгівлі та на місці,
все це може зробити різницю між здоровою, стійкою
націнкою та протилежним ефектом. Ціни на вино повинні
бути чітко розроблені для кожного ринку, каналу і навіть
до рівня індивідуальних торгових споживачів [4].
5. Спеціалізація у виробництві вин.
Спеціалізація – це метод виробництва, за
допомогою якого суб'єкт господарювання фокусується на
виробництві обмеженого обсягу товарів, щоб отримати
більший ступінь ефективності. Зовсім небагато
виноробних підприємств виготовляють багато видів вина,
якість яких є високою. Однак вони є винятком, і більшість
виноробних підприємств, які виробляють більше десятка
вин, на наш погляд, роблять це погано. Вони все ще
можуть бути успішними, вони можуть рости, вони можуть
досягти своїх цілей. Але більшість з них могли б
функціонували краще, будуючи більшу цінність і
створюючи більш здоровий довгостроковий успіх, якби
вони зосередилися на меншій кількості вин із меншої
кількості сортів. Завжди спокусливо думати, що потрібно
урізноманітнити асортимент, але в процесі легко втратити
свою ідентичність [5].
6. Наявність стратегії розвитку.
На все у винному бізнесі потрібен час. Створення
винограднику, встановлення торгової марки, розуміння
того, як вирощувати та виробляти певний сорт у певному
місці, досягаючи критичної маси продажів. Винний бізнес
є антиподом галузі, яка швидко збагачується. Сімейні
підприємства, які можуть дотримуватися погляду поколінь,
більше підходять для виноробства, ніж корпорації, з їхньою
потребою в короткострокових прибутках.
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На думку видатних вчених, стратегічна орієнтація
стосується рішень, які приймають підприємства для
досягнення вищих показників: отже, стратегічна
орієнтація визначає загальні схеми стратегії фірми.
Стратегія повинна дозволити фірмі зв’язуватися та
узгоджуватися зі своїм цільовим ринком. Тоді стратегічна
орієнтація може тлумачитися як спосіб, яким фірма
пов'язана з конкурентним середовищем та орієнтована на
ринок. У літературі існує кілька концептуалізацій
ринкової орієнтації, серед яких виникають дві основні
перспективи: ринкова орієнтація як культура і як
поведінка [6].
Місцеві культури споживання визначатимуть
виробничі стратегії та глобальну орієнтацію та інвестиції
сектору. У зв’язку з цим слід зазначити, що, незважаючи
на постійні дослідження переваг виробництва за нижчою
вартістю та розподілу на ринки у всьому світі,
глобалізація не завжди призводить до форм агломерації та
гомогенізації. Виробники вина нового та старого світу
повинні реагувати на зміни та тенденції у світовій
промисловості, приймаючи стратегії, які будуть
розвиватися з часом у міру розширення та зрілості їх
ринків, а також використовувати конкурентних стратегій,
що сформовані відповідно до різного співвідношення між
різними виробниками та їх мережами розподілу
(і особливо великих торгових мереж), особливо щодо
сегментів якості.
7. Логістична досконалість.
Поява нового винного ринку забезпечує нові
можливості для виробників вина, але вимагає зусиль щодо
логістики та комерційних стратегій, що відповідають
конкретній ситуації в країні. Сьогодні один або кілька
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посередників постачають роздрібну торгівлю та
операторів сектору готелів, ресторанів та громадського
харчування. Для збуту вина у всьому світі системи
дистрибуції приймають безліч різних організаційних
моделей і відповідають різним нормам. Складність та
велика кількість різноманітних мереж доступу до ринків
унеможливлює систематичне представлення логістичних
структур та їх ефективності. Крім того, виноробна
промисловість зазнала деяких радикальних змін, що
призвели до безлічі шляхів розвитку ринкових відносин.
Тип товару та висока сегментація, що характеризує ринок,
дозволили розвинути всі типи каналів збуту та сприяли їх
взаємодоповнюваності.
Усі шляхи виведення товару на ринок та всі
маркетингові канали зазнали неймовірних зрушень,
відкривши можливості для малих та великих виробників,
інтегрованих та неінтегрованих в організації виробників.
Наприклад, канал прямого споживача через Інтернетмагазин або через клуб поштового замовлення був
найбільш швидкозростаючим каналом у Сполучених
Штатах. Це підтверджує зростаючу важливість цього
каналу як для виноробних підприємств, так і для
споживачів, виходячи за межі кількох культових
виноробних підприємств. Для великої кількості малих
винзаводів по всьому світу прямі відвантаження вина
зараз є основним засобом доступу до ринку. Водночас він
є важливим інструментом побудови бренду для середніх
та великих виноробних підприємств [7].
8. Якість вина.
Безумовно, ефективність виноробні починається з
самого продукту, тобто здатності створити якісне вино,
яке
зможу
завоювати
споживчу
прихильність
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відповідного сегмента ринку. Однак, високоякісної
продукції не достатньо для забезпечення успіху. Саме
основи управління бізнесом лежать в основі
найсильніших виноробних підприємств.
Якісне вино виготовляється не лише з винограду та
дріжджів, а й завдяки майстерності та терпінню
виноробів. Кожен винороб – це і вчений, і художник.
Насправді, деякі винороби також є фермерами, які
виробляють власний виноград. Іншими словами,
виробництво вина – це багатоступеневий бізнес, який
вимагає певних знань і навичок, відданої праці, а також
уваги до дрібниць.
При виробництві вина кожна практика може
суттєво змінити смак, запах та колір вина. Серед усіх
факторів, що сприяють якості вина, варто назвати п’ять
[6; 7]:
1. Вибір адекватних сортів винограду.
Виноград – основа виноробства. У всьому світі
існує тисячі сортів винограду. Кожен з них має свої
особливості. У світлі цього кожен сорт винограду
забезпечує різний запах, колір та смак вина. Тому
успішний винороб повинен розуміти, яких винних
характеристик можна досягти за допомогою конкретного
сорту винограду.
2. Умови вирощування.
Вино виробляється по всьому світу. І все-таки
кожен виноробний регіон має свої особливості. Тому,
вибравши сорт винограду, винороб повинен розглянути
умови вирощування, які є важливими для вираження його
унікальних
характеристик:
клімат,
розташування
виноградників, схил виноградника, напрям схилу,
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властивості ґрунту, всі фермерські практики, які
проводяться протягом сезону на винограднику.
3. Час збору врожаю.
У виробництві вина все залежить від правильних
термінів. Час збору врожаю є основним фактором якості
вина. Для виноробів вибір часу збору врожаю означає
управління кислотністю, солодкістю, а отже, рівнем
алкоголю.
4. Практики переробки у винному погребі.
Кожна практика, яка проводиться в погребі,
визначатиме якість вина. Що ще цікавіше, кожен винороб
має свій власний спосіб управління переробною
діяльністю у погребі. З цієї причини кожна пляшка вина
унікальна. Як відповідь на вищезазначене, не існує
унікального рецепту найкращого вина. Єдиним секретом
успішного управління підвалами є належний час та
регулярний контроль.
5. Збереження вина та управління упаковкою.
Останнє, але не менш важливе – упаковка вина та
управління його збереженням. Деякі винороби воліють
фасувати в пляшки, а інші упаковують своє вино оптом.
Крім того, винороб також може вибрати вино для
зберігання вина в бочках або резервуарах. Вибір упаковки
та консервації вина буде залежати від бажаної якості вина
та особистих уподобань виноробів, а також можливостей.
Однак найголовніше для успішного збереження вина –
регулярний контроль.
Таким чином, критерії ефективності є тими
ознаками, які виділяють ефективні підприємства від
неефективних. У виноробному бізнесі до них належать:
сприятлива корпоративна культура, увага до дизайну
упаковки,
стабільність постачальників сировини,
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оптимальне ціноутворення, спеціалізація, стратегія
розвитку, логістична досконалість, висока якість вина.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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РОЗДІЛ 3.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ
УДК 159.942:2
Кузнецова Юлія Володимирівна
доцент, кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри фундаментальних дисциплін
Херсонський інститут МАУП
НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ
ЯК СУБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Психологи, які надають консультативну та
терапевтичну допомогу, відзначають, що джерелом та
складовою багатьох “психологічних проблем” є
переживання почуття провини. Окрім розробки способів
психологічної допомоги для подолання як самого
переживання цього почуття, так і викликаних ним
«психологічних наслідків», не менш важливим є питання
теоретичного осмислення даної проблеми, а саме
дослідження феноменологічного спектру почуття
провини, визначення його місця, значення та ролі в
структурі
психічного,
дослідження
механізмів
формування та функціонування цього почуття.
Самостійного наукового значення проблема
дослідження почуття провини набула в психоаналізі
(Ф. Александер, Е. Еріксон, М. Кляйн, З. Фрейд,
К. Хорні), в межах ексзистенціального підходу (М. Бубер,
Р. Мей, В. Франкл, І. Ялом) та когнітивно-поведінкової
психотерапії (А. Бек, А. Елліс, Дж. Келлі). Сучасні
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зарубіжні дослідники вивчають почуття провини в
контексті міжособистісної взаємодії, розуміючи її як
соціально-детерміновану самооціночну емоцію, а
вітчизняні автори розглядають це почуття як показник
негативного емоційно-ціннісного ставлення до себе
(І. Кон, В. Столін, О. Соколова) та як компонент
особистісного рівня, що визначає характерологічну
структуру (І. Бєлік, О. Короткова, Ю. Орлов).
Метою дослідження є теоретичний аналіз
структурно-функціональних та змістовно-процесуальних
аспектів переживання почуття провини як проблеми
суб’єктивної реальності.
Почуття провини – це дуже широка категорія, яку
вивчають практично всі гуманітарні науки. Психологів же
більше цікавить така суб’єктивна характеристика, як
переживання цього почуття, так як переживання– це
психічний процес, який у силу своєї тривалості глибоко
впливає на поведінку людини.
Існує ряд емоцій, які називаються універсальними
– це страх, печаль, здивування. До цієї категорії можна
віднести і провину. Деякі дослідники, наприклад,
психоаналітик Жак Лакан, вважали, що почуття провини
може бути вродженим. Схожі думки висловлювала
Мелані Кляйн, яка говорила, що провина виникає у перші
місяці життя. У цей період дитина відчуває змішані
почуття до своєї матері. Вона одночасно може любити і не
любити її.
Без вини і сорому люди не підпорядковувалися б
нормам моралі та етики. Суспільство, яке не знало б про
почуття провини, виявилося б найнезаконнішим і
найнебезпечнішим суспільством. Почуття провини
відіграє одну з основних ролей у розвитку особистісної та
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соціальної
відповідальності,
тісно
пов’язане
з
необхідністю та бажанням жити чесно за прийнятими
правилами. Провина допомагає людині відчути
страждання, біль та муки ображеної, скривдженої
людини. Вона заставляє почувати відповідальність й у
такий спосіб сприяє росту і самоутвердженню особистості
[2, с. 114].
Антропологічні засади урахування природи
людини підтверджуються висловами Е. Фрома, який
запропонував ідею про те, що спонтанність людської
природи, її здатність змінити людське буття як би
перетворює саму людину не тільки духовно та
екзистенційно, але і в якості біологічного виду. Людина не
те, що вона є, а вона така, якою може стати. Вона
знаходиться в “авантюрі саморозвитку”, вона “засуджена
шукати людське в самій собі” [4].
У межах теософських підходів, в яких людським
виявом сутності є також вибудовування людиною
відносин з Богом, відзначається, що людина не може
просто жити у природі, вона створює собі певні символи.
Так, вина і творчість – створені людиною символи
відносин. Через ці символи можливо її спілкування з
Богом. Західна людина “вибудовує” спілкування з Богом,
як спілкування з авторитетом, перед яким може бути
винуватою, боятися покарання, від якого може отримати
підтримку і заохочення, нарешті, проти якого може
бунтувати. Східні релігії несуть іншу ментальність, тому
при всій спокусі звернутися до великого шляху Дао, при
всій близькості “далекосхідної” релігійності буддизму
залишимося все ж у парадигмі християнства.
Дещо десакралізований варіант визначення
причини почуття провини, що випробовується людиною,
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є страх перед авторитетом. Е. Фром назвав це
авторитарною совістю, коли «закони та санкції
інтернаціоналізуються, стають частиною індивіда, і
замість почуття відповідальності перед кимось зовнішнім
з’являється відповідальність перед своєю совістю». У
подібному ставленні до Бога неважко угледіти вузьку
прагматичність, розглядати його як володаря, який роздає
земні блага і якому потрібно продемонструвати свою
нікчемність «за допомогою покірної пози та смиренних
жестів і міміки, освідчення в молитві та співі проступків,
згубних думок і поганих намірів» [4, с. 691].
Особиста ж недовіра у даному випадку
формулюється у вигляді загальної формули гріха, що
знімає з людини певну відповідальність. Догматика
вважає первородний гріх фундаментальною передумовою
людського буття. Це означає, що людина народжується
вже в умові гріховності та стає винна відразу ж, як тільки
дізнається про можливість гріха. Але етика забороняє
забувати, що подібно до того, як Адам втратив невинність
через провину, її втрачає й кожна людина [3, с. 110].
Коли людина відчуває злість на саму себе, у неї
виникає почуття провини. Нещасний випадок – один зі
способів самобичування, за допомогою якого людина
намагається позбутися почуття провини. Особливо часто
цей спосіб обирають люди, що пред’являють підвищені
вимоги до себе у якійсь певній сфері діяльності.
Наприклад, працюючи на знос, тільки отримавши травму,
людина таким чином дозволяє собі «заслужений
відпочинок». На жаль, все це відбувається на несвідомому
рівні. У екзистенціальній психології, деякі емоції,
зокрема, такі як тривога, почуття провини, розглядаються
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як онтологічні характеристики людини, вкорінені в її
існування [1, с. 49].
Таким чином, почуття провини є одним із тих
почуттів, які притаманні кожному з нас. Але завдяки
певним психічним та психологічним механізмам ми не
завжди усвідомлюємо наявність того чи іншого почуття.
Та все одно у глибинах нашого підсвідомого та
несвідомого ці почуття присутні і так чи інакше ми
проектуємо їх на наше відношення до оточуючого світу.
1.

2.

3.
4.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК УМОВА
ВИНИКНЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КОНФЛІКТІВ:
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
На жаль, сучасний світ не позбавлений конфліктів.
Вони виникають із різних ситуацій, у різних сферах
існування людини. Отже, протиріччя існують завжди і на
всіх рівнях – у середині особистості, у міжособистісному
спілкуванні, у виробничих відносинах в організації, між
організаціями тощо. Проте форми прояву цих протиріч та
способи
їх
розв’язання
можуть
бути
найрізноманітнішими. Протиріччя можуть розв’язуватися
цілком природнім шляхом – через вирішення посталих
питань. Але часто гострота протиріч набуває такої сили,
коли вони починають набувати форми конфліктів.
Розглядаючи філософський аспект визначеної
нами проблеми, зазначимо, що центральне місце в системі
законів діалектики займає закон єдності і боротьби
протилежностей. Його розуміння дуже важливе для
усвідомлення сутності конфліктів та можливості їх
запобігання та вирішення.
Тож, за цим законом між протилежностями існує
два види відношень: відношення єдності і відношення
боротьби. Єдність протилежностей – це їх нероздільність.
Кожна протилежність є умовою існування іншої. Окремо
вони існувати не можуть. Єдність протилежностей має
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сенс тоді, коли вони зумовлюють і проникають одна в
одну. Кожна з протилежностей має потребу в тому, чого у
неї немає, але є в іншій. Вони вступають у взаємодію і
впливаючи
одна
на
одну,
протилежності
взаємопроникають одна в одну. Це означає, що
протилежності не існують як однорідні, розділені у
просторі, а кожна з них має в собі іншу.
Разом з тим, боротьба протилежностей,
знаходячись у взаємообумовленості й розвитку, свідчить,
що протилежності не «байдужі» одна до одної, і мають
взаємовплив. Між ними йде протиборство, боротьба. Її
сутність полягає в тому, щоб розірвати єдність. Кожна з
протилежностей виштовхує з себе іншу, прагне
звільнитися від неї. Таким чином, боротьба
протилежностей має місце тоді, коли протилежності
взаємозаперечують,
взаємовиштовхують,
взаємовиключають одна одну.
Цей закон діалектики надає можливості розуміння
виникнення різних конфліктів, зокрема і на виробництві.
Конфлікт – це завжди зупинення та розрив
нормальних, усталених відносин та виробничих процесів
[1]. Тому й є поширеною думка про те, що конфлікт – це
явище негативне, деструктивне, подразливе і неприємне,
це те, чого слід боятися та по можливості уникати.
Відповідно, в організаціях і керівники, і рядові
співробітники розглядають конфлікт як явище суто
негативне, і тому більшість керівників прагнуть того, щоб
не допустити виникнення конфлікту або загладити,
пом’якшити його перебіг на момент його виникнення. На
жаль, такий підхід дає можливості конфлікту набути
форми хронічної напруженості. Тому, зважаючи на закон
єдності та боротьби протилежностей, керівник має
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зважати, що у конфлікті завжди існує протиріччя,
зіткнення несполучних поглядів, інтересів, потреб,
цінностей, мотивів. Однак сутність конфлікту полягає не
стільки у виникненні і існуванні протиріччя, скільки в
способі його вирішення. Адже з соціальними
протиріччями ми зустрічаємося кожен день, вони
виникають завжди і скрізь, але тільки деякі вирішуються
саме шляхом конфлікту.
Протиріччя
для
його
учасників
завжди
супроводжується негативним емоціональним станом,
негативним ставленням один до одного. Якщо суб’єкти
конфлікту протидіють, але не відчувають неприємних
емоцій або, навпаки, відчувають, але не проявляють це
зовнішньо, такі ситуації можна охарактеризувати як
передконфліктну.
Отже, неминучість виникнення суперечностей є
виявом закону єдності та боротьби протилежностей,
одного з класичних законів розвитку. За цим законом
будь-яке явище чи ситуація розглядається як єдність
протилежних сторін, що взаємовиключають одна одну,
долають опір свого антиподу, проте, водночас, не можуть
існувати окремо.
Наразі більшість людей стикаються з різними
кризовими ситуаціями, що провокують до утворення
конфліктних ситуацій як на побутовому рівні так і на
виробничому.
Криза – це певний етап функціонування і розвитку
соціально-економічної
системи,
який
обумовлює
об’єктивну необхідність її якісної трансформації. До
визначення поняття кризи слід підходити, враховуючи не
тільки наявні негативні наслідки, але й з позитивних
причинно-наслідкових зв'язків. Запобігання кризи
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можливе лише шляхом подолання низки її соціальноекономічних причин і передумов, що реалізується,
зокрема, через усвідомлення негативного впливу
ігнорування
об’єктивних
економічних
законів,
негативних
наслідків
надмірної
суб’єктивізації
економічних відносин [2].
Отже, ми вважаємо, що зважаючи на кризові
ситуації, що виникають на виробництві, нездорова
конкуренція тощо призводять до утворення конфліктних
ситуацій. І тому менеджер має навчитися керувати
конфліктом, знати закономірності його протікання та
шляхи його вирішення, а також бути обізнаним у галузі
психології особистості та психології людських відносин.
Кожен менеджер повинен володіти мистецтвом
вирішення конфліктів заради позитивного психологічного
клімату в колективі, без якого не можлива творча,
ефективна діяльність. Також важливими є питання,
пов'язані з запобіганням конфлікту, його профілактикою,
послабленням. Така робота керівника потребує
функціонального підходу і врахування закону діалектики
про єдність і боротьбу протилежностей, що у подальшому
буде сприяти ефективності роботи підприємства,
надаватиме можливостей для його процвітання.
1.
2.
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ФІЛОСОФІЯ ВИХОВАННЯ ДЖОНА ДЬЮЇ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ
В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Розвиток демократичних процесів в Україні,
зростання духовного самовизначення українського
народу, вплив нових інформаційних технологій в умовах
посилення інтелектуальної праці спрямовують на
утвердження системи освіти, основою якої є національнокультурні традиції що базуються на історичних
досягненнях вітчизняної і світової педагогіки.
Ми зупинимося на етапі – перша чверть ХХ ст.
(20-х рр.), яка була наповнена педагогічною творчістю,
новаторством, концепціями, ідеями з питань розбудови
нової школи, це був період виокремлення альтернативних
підходів, становлення системи авторських шкіл, які
сприяли реформуванню освіти з урахуванням тогочасних
наукових досягнень в галузі філософії, психології,
соціології, педагогіки як вітчизняних так і зарубіжних
учених. Особливий інтерес викликають дослідження
педагогічних персоналій, їх значення у становленні
педагогічної думки на розвиток української освіти
конкретного періоду.
Із огляду на те, що ми досліджуємо в цілому
питання соціального виховання як феномену освітньої
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політики України в 20-х роках ХХ ст., ми і зосередили
свою увагу на непересічній постаті – американського
психолога і педагога Джона Дьюї (1859 – 1952). Його ідеї,
підходи, теоретичні обґрунтування мети і завдань
формування дитини, мають і сьогодні значний вплив на
розвиток педагогічної теорії і практики багатьох країн
світу в тому числі і України. Для нашої країни особливо
знаковими були 20-ті роки ХХ століття – період побудови
системи освіти на особливій національній основі в умовах
складних часів державотворення.
Спадщину американського вченого глибоко
вивчали і позитивно оцінювали відомі українські вчені,
громадські діячі і просвітники 20-х років ХХ ст.:
О. Музиченко, Я. Мамонтов, С. Русова, І. Соколянький,
Я. Чепіга та ін. У цей період в Україні стали відомими
праці (філософсько-педагогічні) Дж Дьюї: «Педагогіка і
психологія мислення» (1922), «Вступ у філософію
виховання» (1922), «Школи майбутнього» (1922), «Школа
і суспільство» (1925), «Педагогіка і психологія мислення»,
«Вступ до філософії виховання», «Школи майбутнього»,
«Школа і суспільство».
Розглядаючи цей важливий період розвитку
вітчизняної освітньої системи, ми звернулися до
спадщини цього відомого американського вченого з
метою об’єктивного розгляду становлення системи
соціального виховання під впливом внутрішніх і
зовнішніх чинників, а конкретно – впливу зарубіжної
педагогіки на освітні процеси в країні. Мета нашої
публікації – довести, що соціальне виховання, як феномен
вітчизняної освітньої системи 20-х років ХХ ст.
формувалося під впливом різних обставин, умов, причин,
чинників, однім із яких був розвиток реформаторської
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педагогіки в країнах Західної Європи та США. У своєму
науковому пошуці ми виходимо з того, що зміна
парадигми «школа навчання» на «трудову школу»
відбувалася в Україні в 20-х роках ХХ ст. під значним
упливом зарубіжної реформаторської педагогіки і зокрема
філософсько-педагогічної концепції Дж. Дьюї.
Дж. Дьюї розробив нову філософію виховання, яка
ґрунтувалася на ідеях прагматизму, педоцентризму,
демократизації освіти та соціалізації особистості,
інтеграції змісту освіти, розвитку творчого мислення
учнів, обґрунтування необхідності створення умов для
самореалізації учня і вчителя, гуманізації взаємин між
педагогами та вихованцями.
Педагоги України 20-х років ХХ ст. у пошуках
власної парадигми виховання спиралися на ідеї
реформаторської педагогіки, і зокрема її відомого
(провідного) представника – Дж. Дьюї. Адже,
прагматична педагогіка мала суттєвий вплив на розвиток
та становлення педагогічної думки та освіти в Україні
досліджуваного періоду.
Питанням освіти, виховання, соціалізації дитини
Дж. Дьюї присвятив низку праць: «Моє педагогічне
кредо» (1897), «Школа і суспільство» (1899), «Дитина і
програма навчання» (1902), «Школа і дитина» (1906), «Як
ми мислимо» (1910), «Школа майбутнього» (1915),
«Демократія і освіта» (1916), «Вступ до філософії
виховання» (1910). Чільне місце в його працях посідають
питання психології: «Психологія» (1886), «Психологія і
суспільна практика» (1901), належну увагу він надавав
проблемам етики, присвятивши такі праці, як «Вивчення
етики» (1894), «Етика» (1908) [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11].
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Аналіз його праць свідчить про розгляд проблеми
освіти: крізь призму нових суспільних викликів і підходів
до визначення місця школи у державотворенні країни, як
динамічну систему, яка сприяє суспільному прогресу,
розвитку культури, соціалізації особистості про що
свідчать такі праці, як «Свобода і культура» (1940),
«Освіта сьогодні» (1940), «Школа майбутнього» (1940),
«Проблеми людини» (1946) [9].
Опрацювання наукової спадщини Дж. Дьюї
дозволило виокремити основні складові його концепції,
його філософію освіти, а власне, філософські основи
педагогічної концепції: сила яка спонукає людину до
пізнання світу є її потреби, а вихідною точкою в цьому
процесі – діяльність самої людини; критерієм істинності
висуненої (обґрунтованої) ідеї є результати практичного
використання (втілення), перевірені експериментальною
роботою (дослідженням); істина, пізнання, знання і наука
сприяють подоланню труднощів і проблем у людському
житті; знання завжди має практичний характер; розум,
розумові здібності – результат практичного досвіду та
активної особистісної діяльності; інтелект, розумові
здібності є основним інструментом розв’язання
виникаючих життєвих проблем, у тому числі наукових та
пізнавальних; мораль – певна послідовність поведінкових
ситуацій на які впливають реальні дії кожного індивіда;
демократія – моральний і етичний спосіб життя, спільної
життєдіяльності з урахуванням того, що в цьому
складному процесі кожна особистість (людина) прагне до
самореалізації на засадах самоцінності та внутрішньої
гідності.
Провідною у розвитку дитини Дж. Дьюї вважає
спадковість, яка виступає основою загального розвитку і
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формування у конкретному соціумі. За його концепцією –
поняття рівності у демократичному суспільстві торкається
тільки надання рівних можливостей кожній дитині
розвиватися, а тому рівність у вихованні просто
неможлива, так як діти є різними з перших днів їхнього
народження. Виходячи з цього, вчений вибудовував свою
теорію виховання, визначивши, що розвиток особистості
– це результат взаємодії спадковості (біологічного),
соціального (середовище і виховання – соціалізація) і
безпосередньої діяльності дитини. Розвиток він уважав за
безперервний, неоднорідний, різноплановий процес її
зростання (дорослішання). У своїх працях Дж. Дьюї
доводив, що лише суспільство повністю надає позитивних
форм розвитку дитини. При цьому виховання розглядає,
як
процес
становлення
людини,
розвиток
її
індивідуальних якостей, формування особистості,
виховання громадянина суспільства [6, с. 322].
Таким чином через визначення виховних завдань,
створення відповідних виховних інститутів, суспільство
забезпечує соціалізацію. Не обійшов увагою Дж. Дьюї і
проблему визначення головної мети виховання –
формування у дитини здатності до саморегуляції в
соціумі, який постійно змінюється. І для вирішення таких
важливих завдань учений звертається до проблеми місця і
завдань школи у соціалізації дітей, визнаючи школу
суспільством в мініатюрі та соціальним центром
життєдіяльності дітей. І її робота має базуватися на
принципах демократії, самодіяльності, зв’язку з життям, а
провідна функція полягати в управлінні процесом
соціального становлення, формування особистості. Ці
завдання можливо вирішити, коли з одного боку,
враховувати соціальні вимоги суспільства (норм, традицій
164

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

перспективи соціального зростання), а з іншого –
індивідуальні особливості дитини (задатки схильності,
інтереси, емоційно-вольові риси тощо) які також є
змінними (динамічними). За Дж. Дьюї, школа повинна
забезпечити збереження і розвиток суспільних традицій;
провести необхідну роботу для того, щоб діти їх розуміли
та засвоїли; не допускати, по можливості, ситуацій, які
матимуть негативний вплив на свідомість дітей і будуть
інструментом класового вирівнювання, усунення
соціальних конфліктів. За ним – реалізація суспільної
мети виховання полягає у «примусі» з боку суспільства,
який спрямовується на розвиток волі, характеру,
здібностей з урахуванням задатків з якими дитина
народжується і суспільними вимогами. Таким чином,
своїм ученням Дж. Дьюї відстоював думку про те, що
природний розвиток сил дитини і підпорядкування цьому
процесу виховних заходів і методів не суперечить потребі
(необхідності,
важливості)
послідовного
цілеспрямованого педагогічного супроводу, керування
ним відповідно суспільній меті виховання [6, с. 211].
Педагогічні ідеї Дж. Дьюї мали своє вираження в
інноваційних підходах до організації навчальновиховного процесу в освітньо-виховних закладах України
20-х років ХХ ст., побудові педагогічного процесу на
основі педоцентричного підходу з урахуванням принципу
природовідповідності та основ дитинознавства і визнанні
залежності змісту навчання від потреб суспільства і
дитини, опори на працю як основу життя людини,
побудову навчально-виховного процесу на засадах
етнізації та соціалізації життя дитини, інтеграції змісту
освіти з опорою на краєзнавство, спрямованость
навчального процесу на розвиток мислення учнів,
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демократизацію та гуманізацію взаємин між учителем і
учнем,
визнанні
науково-дослідної
функції
як
визначальної у професійній діяльності вчителя.
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СПІВЗАЛЕЖНОСТІ
Співзалежність – це термін, який увійшов в
лексикон психологів зовсім недавно. Приставка «спів»
показує наявність якоїсь сумісності, поєднань дій і станів.
Таким чином, співзалежністю називаються ускладнення
відносин властиві тим сім'ям, в яких проживають
страждаючі від хімічної залежності.
Співзалежність завдає шкоди не тільки індивіду,
який потрапив в її «тенети», а й іншим членам сім'ї,
оскільки якщо людина дотримується правил і норм
співзалежних відносин, то вона сама є такою. Звідси
очевидно, що стан співзалежності є таким же, а іноді і
більш згубним для індивіда, як і стан хімічної залежності.
Все це, безумовно, призводить сім'ю в стан
дисфункціональних відносин [2].
Метою дослідження є виділення характеристик, що
визначають співзалежність відносин і є психологічним
фактором формування співзалежності.
Співзалежна людина – це людина, яка абсолютно
не сфокусована на задоволенні власних потреб, а
сконцентрована лише на іншій людині і прагне нею
керувати [3].
Співзалежними можна назвати тих, хто:
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- Одружені або перебувають в інших близьких
стосунках з людиною, що страждає від хімічної
залежності;
- Народився, виховується або перебуває в родині,
де один з батьків або обоє є хімічно залежними людьми;
- Виріс в емоційно-репресивній сім'ї.
Співзалежні
люди
«виховуються»
в
дисфункціональних сім'ях. У таких сім'ях, як правило, є
люди з хімічною залежністю, процвітає жорстоке
поводження, емоційна агресія, сексуальне насильство.
Висловлювати свої почуття в дисфункціональних сім'ях
не прийнято, натомість члени сім'ї вживають різні мовні
кліше, такі як «Не реви», «хлопчики не плачуть», «багато
смієшся – значить, скоро будеш плакати».
Виховання в дисфункціональній сім'ї формує ті
психологічні особливості, що є ґрунтом співзалежності.
Розглядати співзалежність, тільки як відповідну реакцію
на стрес у сім'ї, у вигляді хімічної залежності у одного з
членів, було б невірно. Стрес виступає як тригер,
пусковий механізм, щоб змінившийся грунт прийшов в
рух. Саме тоді і проявляються ті особливості особистості
і поведінка, які раніше були приховані.
Описуючи
співзалежність,
слід
зазначити
характеристики даного психологічного феномена. На
думку В.Москаленко, основним чинником, що визначає
співзалежність відносин, є низька самооцінка [4]. Таким
чином, очевидно, що співзалежні люди спрямовані
назовні, вони залежать від взаємодії з оточуючими, від
оцінок інших людей, хоча самі не мають уявлення про те,
як необхідно до них ставитися. Низька самооцінка – це
причина того, що співзалежні безперервно займаються
самобичуванням, однак, якщо критика виходить від іншої
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людини, то в такій ситуації вона сприймається в штики і
викликає лише гнів і агресію. Щоб перебувати в гарному
настрої, співзалежним необхідно постійно чути на свою
адресу похвалу і «словесні погладжування» (Е. Берн),
однак приймати компліменти вони категорично не
вміють, більш того, іноді це здатне провокувати
виникнення почуття провини [1].
Почуття провини виникає і в тих випадках, коли
співзалежна людина витрачає на себе гроші або дозволяє
собі будь-які розваги, вона думає, що не досить гарна для
такого. Співзалежні люди бояться зробити помилку, тому
їх життя монотонне і однакове, а в лексиконі постійно
вживаються такі вирази, як «я повинна» або «я повинен».
Співзалежна людина живе в постійному соромі, за себе, за
свого залежного чоловіка, батька, матір чи іншого члена
сім'ї.
Співзалежні, як кажуть, «тягнуть все на собі» і
прагнуть бути незамінними в усьому, оскільки вони не
вірять, що можуть бути коханими просто так, вони звикли
«заробляти» повагу, причиною тому є низька самооцінка.
Ще одна характеристика співзалежної людини – це,
як зазначає А.Гребенюк, компульсивне бажання
контролювати інших [5]. Кожен співзалежний свято
вірить, що він в змозі контролювати все і навіть
стримувати залежність близької людини. Чим гірша і
безладна ситуація вдома або в сім'ї, тим більше зусиль і
ресурсів витрачає співзалежний, щоб все тримати під
своїм контролем. Такі люди звикли «грати» в ідеальну
сім'ю, вони зображують щастя, намагаються справити
враження на інших і щиро вірять в те, що інші в це вірять.
З метою контролю співзалежний використовує різні
засоби, наприклад, умовляння, погрози, примуси, поради,
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різні маніпуляції. Вони думають, що дійсно знають яка
поведінка має бути у інших членів сім'ї та як слід діяти в
кожній ситуації. Саме тому вони не можуть дозволити
подіям йти своєю чергою і прагнуть тримати повний
контроль над ситуацією.
У ситуаціях, коли контролювати що-небудь буде
неможливо, то у співзалежних розвивається депресія, а
нездатність виконати задумане розглядається як власна
неспроможність, що відбивається і на самооцінці.
Однак співзалежні вміють і по-іншому відповідати
на невдачі, прикладом цього є гнів і фрустрація. Прагнучи
все контролювати, співзалежна людина сама виявляється
підконтрольною того, хто хімічно залежний. Таким
чином, саме залежність контролює те, що відбувається в
житті співзалежного.
Як показує практика, звертаючись до фахівців,
співзалежні жінки використовують, як правило, фразу:
«Я до вас прийшла по допомогу, бо хочу врятувати свого
чоловіка». Тобто ці люди думають зовсім не про себе,
вони прагнуть «рятувати» інших.
Таким
чином,
ще
одна
характеристика
співзалежного – бажання піклуватися про інших. Однак це
далеко не невинне бажання, оскільки у співзалежних існує
думки про те, що саме вони відповідають за переконання,
почуття, дії, вибір і бажання інших. Вони впевнені в тому,
що несуть відповідальність навіть за долю іншої людини,
при цьому абсолютно халатно ставляться до власного
здоров'я і власного життя в цілому.
Однак це зовсім не «порятунок», а навпаки
деструктивна модель розвитку подій. Таким чином
«врятувати» хворого неможливо, подібна поведінка лише
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провокує залежного до вживання, що тільки злить
співзалежного.
Співзалежний буквально марить бажанням
врятувати іншого. Він здатний повністю відмовитися від
власних бажань і потреб, він робить те, що зовсім не
приносить йому задоволення, і робить тоді, коли його про
це навіть не просять. Така людина навіть думає і приймає
рішення замість залежного, при цьому, навіть не
уявляючи, що насправді він відчуває. Таким чином,
залежний тішить себе надіями, що все знаходиться під
його контролем і він, безумовно, робить все правильно.
Співзалежна людина просто не вміє будувати
власні плани на життя. Тільки думка про це формулює в
його голові питання: «А як оцінять це оточуючі?». Оцінка
природно передбачається негативна, звідси і висновок, що
цього робити не варто. Іноді співзалежний заходить
настільки далеко, що навіть починає діяти відповідно до
свого плану, але тут не обходиться без потреби радитися з
іншими. А поради байдужих до таких питань людей, як
правило, не задовольняють, а потім і гальмують будь-яку
власну діяльність в напрямку реалізації плану. Відсутність
здатності реалізувати будь-який план призводить до
неможливості самореалізації в житті.
Таким чином, співзалежність формується у
деструкційній сім’ї, тобто в сім’ї де є людина що страждає
від хімічної залежності, емоційно-репресивній сім'ї.
Співзалежна людина абсолютно не сфокусована на
задоволенні власних потреб, і як наслідок: низька
самооцінка, компульсивне бажання контролювати життя
інших, бажання піклуватися про інших і рятувати інших,
нездатність планувати власну життєдіяльність і приймати
рішення.
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суспільства
створюють
підвищені
вимоги
до
стресостійкості особистості. В умовах сучасної освіти
навчальну діяльність студентів можна охарактеризувати,
як потенційну можливість виникнення і розвитку різних
стресогенних ситуацій. Для студентів стають актуальними
проблеми подолання стресу.
Причин виникнення соціально-психологічного
тренінгу як засобу формування стресостійкості студентів
багато, однією з них є віддаленість сучасної освітньої
системи від реальних життєвих ситуацій і від уміння
використовувати інструменти розвитку практичних
навичок. Такі прогалини необхідно заповнювати.
Істотним “заповненням” в сучасному світі й є тренінг.
Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Вивченням даної проблеми займалися і займаються багато
закордонних і вітчизняних вчених, оскільки ця тема є
актуальною вже протягом багатьох років. Дане питання
вивчали Ю. Ємельянов, Я. Каменський, Л. Мерфі,
А. Прутченков, Л. Анциферова, Н. Вітт, Л. Куликов,
Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Сирота та ін.
Мета дослідження – розглянути особливості
соціально-психологічного тренінгу як засобу формування
стресостійкості в студентському віці.
Виклад основного матеріалу. В даний час
загальноприйнятого визначення тренінгу не існує, що
призводить до позначення цим терміном різних прийомів,
форм, способів і засобів, що використовуються у
педагогічній та психологічній практиці.
Термін
“тренінг”
можна
позначити
як
багатофункціональний метод навмисної зміни соціальнопсихологічних феноменів особистості, метою якого є
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гармонізація професійного, особистісного та соціального
буття людини [1].
В ході тренінгу відбувається набуття професійних
і особистісних якостей суб'єктом, що допомагає йому у
вирішенні соціально-особистісних проблем. Тренінг
призначений, в першу чергу, для обміну досвідом між
учасниками. При взаємодії долаються стереотипи,
змінюється ставлення суб'єкта до себе. Тренінг допомагає
кожному стати самим собою.
Універсальність тренінгу полягає в тому, що він
здатний прискорити і оптимізувати будь-яку стадію
роботи і застосовується для вирішення завдань, що
відрізняються складністю, починаючи тренуваннями
найпростіших
навичок,
закінчуючи
стратегічним
плануванням і практичним застосуванням. Тренінг – це
модель реального життя, в якій людина не ризикує
грошима, іміджем та самим життям, на відміну від
справжньою, але може «прожити» ситуації і створити
модель дії для свого реального життя.
Студентський вік характеризується формуванням
світогляду, критичного мислення, особистісним і
професійним самовизначенням. Оскільки, стресостійкість
студентів залежить в першу чергу від внутрішніх ресурсів
особистості, то найбільш ефективним методом роботи зі
студентами є соціально-психологічний тренінг, який
являє собою сукупність теорії і практики. І як наслідок,
отриманий в тренінгу досвід стає їх внутрішньою
цінністю і допомагає в подальшому справлятися з
важкими життєвими ситуаціями.
Особливостями
застосування
соціальнопсихологічного тренінгу серед студентської аудиторії є
постановка на початку таких завдань: розвиток у
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студентів емоційної сфери, тобто здатності відчувати
переживання та емоційні стани інших людей, формування
навичок вирішення складних життєвих ситуацій, розвиток
здібностей встановлювати емоційний, довірливий
контакт, розвиток і актуалізація креативності, впевненості
в собі, а також актуалізація пізнавальної мотивації.
Структура соціально-психологічного тренінгу
включає в себе обов'язкову наявність вправ-розминок,
інформаційного блоку, блоку вирішення проблемних
завдань, рольових ігор, власне тренувальних вправ і
використання
методів
арт-терапії,
психодрами,
музикотерапії, тілесно-орієнтованої терапії, дискусії та
інших [2].
Обов'язково враховувати принципи реалізації
соціально-психологічного тренінгу:
1. Принцип урахування вікових та індивідуальних
особливостей учасників програми.
2. Принцип активності, особистісної включеності
учасників.
3. Принцип шанобливого ставлення ведучого до
учасників програми.
4. Принцип поступового засвоєння матеріалу і
закріплення його на практиці у вигляді експериментів та
вправ [3].
Також соціально-психологічний тренінг повинен
мати такі базові характеристики:
1. Прогностичність програми – очікуваний
результат після проведення тренінгу.
2. Раціональність – програма та її методи повинні
відповідати поставленій меті.
3. Реалістичність – у програмі тренінгу повинна
бути відповідність між тимчасовими рамками, віковими
175

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Збірник наукових праць науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2020р.

особливостями учасників, планованими цілями і
необхідними для їх досягнення засобами. Психологічний
супровід студентів в рамках тренінгової програми має
визначатися особливостями і завданнями даного віку,
враховувати їх.
4. Чутливість до збоїв – у програмі тренінгу
повинна приділятися увага діагностичному розділу,
формулюванню висновків, а також рефлексії отриманого
досвіду, що дозволяє уникнути відхилень від
передбачених програмою цілей.
5. Цілісність – для досягнення поставлених цілей
соціально-психологічного
тренінгу
повинні
бути
узгоджені зв'язки між складовими аспектами програми –
теоретичною частиною, психодіагностикою і практичною
частиною,
яка
закріплює
необхідні
соціальнопсихологічні навички [5, с. 132].
Висновки. Тематика тренінгу повинна бути
актуальною
для
студентів,
щоб
їх
участь
супроводжувалося природним інтересом. Соціальнопсихологічний тренінг повинен мати чітку мету,
сформульовані завдання (навчальні, виховні, розвиваючі),
а також важливою є грамотно організована технологія
реалізації тренінгу, прописані терміни реалізації та
методичне
забезпечення.
Соціально-психологічний
тренінг є активною формою навчання, що дозволяє
змінювати установки і формувати різні навички. Головна
перевага тренінгу серед інших видів навчання полягає в
його цілях, а саме: в концептуальній меті – отримання
учасниками нових знань, інструментальній меті –
відпрацювання навичок спілкування та ресурсній меті –
самоаналіз учасників.
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СТИЛІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Постановка проблеми у загальному вигляді. На
сьогодні питання дитячо-батьківських відносин є
надзвичайно актуальним. З плином часу, розвитком
технологій, прискоренням темпів життя, бажання
дорослих досягати все більших і більших висот, живі
стосунки, емоції і спілкування відходить на другий план.
Все частіше люди віддають перевагу гаджетам, сучасним
дитячим розвагам, в яких відсутня необхідність взаємодії
дітей і батьків, тим самим є немов посередниками в житті
дитини, фоном та аж ніяк – батьками.
Оскільки мета виховання підростаючого покоління
– формування всебічно розвиненої особистості, сім’я, як і
школа, здійснює моральне, розумове виховання тощо.
Справжня сутність виховної роботи, ймовірно, полягає
зовсім не у розмовах з дитиною, не в прямому впливі на
дитину, а в організації самої родини, особистого і
громадського життя й в організації життя дитини.
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Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що
зі сферою дитячо-батьківських взаємин пов’язані такі
феномени як батьківське ставлення, стиль виховання,
характер взаємодії батьків з дитиною, які суттєво
впливають на особливості розвитку дитини, формування
її особистості, рис характеру (Л. Божович, Л. Виготський,
Т. Говорун, Д. Ельконін, Г. Костюк, С. Максименко,
Т. Титаренко та ін.), усвідомлення «образу Я»
(М. Боришевський, Т. Титаренко), ставлення до себе та
«свого Я» (Т. Архірєєва, Дж. Боулбі), відчуття безпеки,
власної цінності та компетентності (Г. Філіпчук та ін.).
Водночас вплив стилей сімейного виховання на
формування емоційного розвитку молодшого школяра
вивчений психологами недостатньо.
Мета дослідження – аналіз стилів сімейного
виховання як чинника емоційного розвитку молодшого
школяра.
Виклад основного матеріалу. Сім’я є природним
середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її
матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження
і передавання культурних цінностей від покоління до
покоління.
З перших днів появи дитини на світ сім’я
покликана готувати її до життя та практичної діяльності,
в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її
життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших
поколінь, набути власного досвіду поведінки і діяльності.
Розглядаючи основні типи сімейних відносин,
необхідно мати на увазі вплив кожного з них на
формування поведінки й певних рис особистості дитини.
Під стилем сімейного виховання слід розуміти характерне
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ставлення батьків до дитини, які застосовують певні
засоби й методи педагогічного впливу, що полягають у
своєрідній манері словесного звертання та взаємодії.
У психологічний літературі виокремлюють такі
стилі сімейного виховання: потуральний, змагальний,
розважливий, запобігливий, контролюючий, гармонійний.
Потуральний стиль сімейного виховання. При
цьому типі сімейного виховання дитині надається повна
свобода дій. Дорослі в таких родинах частіше за все
зайняті собою: власними справами, друзями та роботою,
їх майже не хвилює душевний стан дитини, вони байдужі
до її потреб і запитів, а іноді просто не вважають за
потрібне звертати на них увагу. У дитячому середовищі
молодші школярі конформного типу мають славу
наклепників, підлабузників і підлиз. Діти цього типу не
люблять ані розумової, ані фізичної праці: ця тенденція
триває усі вікові періоди життя. Під час уроку молодші
школярі такого типу дуже швидко втомлюються і
намагаються під будь-яким приводом ухилитися від
роботи.
Змагальний стиль сімейного виховання. У разі
застосування змагального стилю сімейного виховання
батьки з раннього віку вбачають у діях своєї дитини щось
видатне і незвичайне, постійно заохочують активність
самої дитини, іноді не лише морального, але й
матеріального характеру. Батьки постійно порівнюють
своє малятко з іншими й дуже страждають, якщо це
порівняння не на її користь. Внаслідок такого виховання
формується пошуковий соціально-психологічний тип
особистості. У дитячому колективі такі учні претендують
на лідерство й офіційне визнання. Вони полюбляють
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командувати іншими дітьми й дуже задоволені, якщо
хтось потрапляє у залежність від них.
Розважливий стиль сімейного виховання. Від
самого початку дитині надано повну свободу дій,
можливість набувати особистого досвіду шляхом власних
спроб і помилок. Педагогічний арсенал таких батьків
виключає окрики, гримання та докори: батьки вважають,
що активність дитини повинна мати природний вихід. У
таких сім'ях складаються теплі, добрі та відверті
взаємини. Батьки опікуються тим, щоб гідність їхньої
дитини ніколи не принижувалася ані сторонніми людьми,
ані родичами. Крім того, батьки таких дітей з ентузіазмом
беруть участь у житті того дитячого колективу, в якому
перебуває їхня дитина. Результатом такого стилю
сімейного виховання є сенситивний соціальнопсихологічний тип особистості.
Запобігливий стиль сімейного виховання.
Запобігливий стиль сімейного виховання можуть
спричинити як патологічна хворобливість дитини, так і
особливості характеру батьків. У випадку, якщо дитина
часто хворіє, батьки стають надзвичайно недовірливими й
болісно реагують на будь-який прояв її нездоров'я. У
процесі запобігливого стилю сімейного виховання
формується інфантильний соціально-психологічний тип
особистості. Головними відмінними рисами цих дітей є
пасивність, безвідповідальність, їхні байдужість і
флегматизм зникають, якщо запропонована діяльність
цікава та незвичайна.
Контролюючий стиль сімейного виховання. За
контролюючого стилю сімейного виховання формується
тривожний соціально-психологічний тип особистості. У
таких родинах воля дитини суворо регламентується та
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контролюється: батьки диктують дитині, як одягатися, з
ким дружити, визначають її режим дня. Молодші школярі
переносять це досить спокійно, але більш старші
протестують проти такого ставлення. Батьки досить
активно застосовують методи покарання: це може бути і
командний тон, і гримання, і фізичне покарання, причому
інколи досить жорстоке фізичне покарання. У подібних
родинах діти позбавлені батьківської ласки, тепла та
підтримки.
Гармонійний стиль сімейного виховання. Суть
гармонійного стилю виховання вбачається вже в його
назві: гармонійний стиль виховання формує гармонійний
соціально-психологічний тип особистості. У таких
родинах дитина завжди бажана, батьки задовго до її
народження розмірковують над тим, якою людиною вони
хочуть виростити та виховати її. Діти такого стилю
виховання вже з раннього дитинства виявляють
розважливість і вміння мотивувати свої вчинки, бо батьки
вмотивовано й усвідомлено поводять себе. З початкової
школи діти такого стилю виховання виявляють чуйність
до своїх однолітків й уважність до прохань дорослих.
Висновки. Отже, перша й основна задача батьків –
створення в дитини впевненості в тому, що її люблять і
про неї піклуються. Ніколи, ні при яких умовах у дитини
не повинні виникати сумніви у батьківській любові.
Найбільш природна і найбільш необхідна з усіх обов’язків
батьків – це ставлення до дитини в будь-якому віці з
любов’ю та повагою.
1.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Постановка проблеми у загальному вигляді. До
базових стратегічних пріоритетів у професійній освіті
України, як закономірна відповідь на виклики й тиски
європейської інтеграції, у українському суспільстві
відбувається реформування університетської освітньої
системи, яке спрямоване на підвищення рівня фахової
підготовки майбутніх психологів, де представники
педагогічної науки ведуть пошук таких моделей
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навчально-виховного процесу у вищій школі, які б
утвердили якісно нові стратегії щодо формування
готовності
особистості
до
професійного
самовдосконалення протягом життя.
Формування у майбутніх психологів готовності до
професійного самовдосконалення на етапі підготовки у
вищих навчальних закладах сьогодні вимагає аналізу
стану в сучасній теорії та практиці і з’ясування сутнісного
змісту й компонентного складу.
Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Готовність до професійного самовдосконалення сучасні
дослідники розглядають через розвиток у майбутніх
фахівців професійного мислення (С. Максименко,
В. Панок), соціальної активності (О. Бондаренко,
М. Гуліна, Д. Пенішкевич, В. Сагарда, Д. Струннікова),
професійної креативності (С. Марков, В. Моляко),
професійної компетентності (І. Зязюн, В. Панок,
В. Рибалка, М. Шаплавський), критичності мислення,
здібностей до прогнозування, імпровізації, інноваційності
(М. Бауер, М. Іванчук, Л. Карамушка, С. Максименко,
Н. Ничкало),
формування
творчого
потенціалу
особистості майбутнього практика (Ж. Вірна, І. Іщук,
О. Киричук, В. Ковальов, Н. Ничкало, В. Рибалка),
формування пізнавальної активності (Т. Алєксєєнко),
розвиток загальної та психологічної культури (В. Рибалка)
як підготовку до науково-дослідницької діяльності
(П. Горностай, М. Гуліна, Л. Карамушка, С. Максименко),
але ця проблема настільки глобальна, що буде завжди
відноситися до розряду невичерпних тем професійної
освіти.
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Мета дослідження – з’ясувати зміст та структуру
готовності майбутніх психологів до професійного
самовдосконалення.
Виклад основного матеріалу. У процесі аналізу
базового поняття нашого дослідження «готовність» –
визначаємо
його
співвідношення
з
поняттям
«компетентність». Ю. Сенько вважає, що результатом
професійної підготовки є готовність випускн ика вищої
педагогічної школи до професійної діяльності, а
результатом
професійної
освіти
є
професійна
компетентність. На його думку, готовність до професійної
діяльності як новоутворення майбутнього психолога є
фундаментом його професійної компетентності. Тобто, і
готовність, і компетентність – це рівні професійної
майстерності. Професійна компетентність – своєрідна
зона найближчого (або віддаленого) розвитку готовності.
Однак автор підкреслює, що вони не перебувають у
відношенні наслідування: спочатку готовність, потім
компетентність [4].
Сутність і структура понять «готовність до
професійної діяльності» і «професійна компетентність»
свідчать про їх тісний взаємозв'язок. Готовність і
компетентність
є
інтегральним
багаторівневим
особистісним новоутворенням, яке характеризує ступінь
підготовленості до діяльності. Однак, слід зазначити, що
найчастіше термін “готовність до діяльності” науковці
пов'язують з процесом професійної підготовки, а
компетентність розглядають як результат освіти.
Готовність людини до будь-якої діяльності,
зокрема і готовність до самовдосконалення, можна
зобразити формулою: «готовність = бажання + знання+
вміння» або «готовий = хочу + знаю + вмію» [1]. Ця
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формула
відображає
три
аспекти
готовності:
мотиваційний або особистісний, інформаційний та
діяльнісний. Компоненти готовності, на наш погляд,
повинні включати в себе ознаки, які дозволяють виявити
у психолога наявність чи відсутність кожного з названих
аспектів готовності. Крім цього, компоненти мають бути
задані у такому вигляді, щоб можна було виділити рівні
готовності.
Ключем до розробки компонентів формування
готовності майбутнього психолога до професійного
самовдосконалення у професійній діяльності має бути
визначення двох понять: «самовдосконалення» та
«готовність».
Л. Семенець вважає, що формування готовності до
діяльності починається з мотиваційної сфери –
постановки мети на основі потреб та цілей або
усвідомлення людиною окресленого перед нею завдання.
Наступним є розробка плану, моделей, схем подальшої дії.
Потім людина приступає до втілення готовності,
застосовує певні засоби та прийоми діяльності, порівнює
хід роботи, що виконується, та проміжні отримані
результати з окресленою метою, вносить корективи [3].
У готовності до професійної діяльності слід
виділяти три її основні види: фізичну, психологічну та
спеціальну. Фізична готовність нами не розглядається,
оскільки у психолого-педагогічної діяльності не
пред'являється
спеціальних,
за
винятком
загальноприйнятих, вимог до фізичного стану суб'єкта.
Психологічна готовність відображає суб'єктний рівень
готовності до професії, який складають соціальнопсихологічні
та
індивідуально-особистісні
характеристики фахівця, що необхідні в конкретній
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діяльності. Тож у психологічної готовності до
професійної діяльності необхідно виділяти підвиди:
мотиваційна
готовність,
особистісна
готовність,
когнітивна готовність.
Спеціальна готовність відображає об'єктний рівень
готовності, який складають предметно-діяльнісні
характеристики фахівця, і поділяється на два підвиди:
теоретична і практична готовність. Згідно запропонованої
цілісної структури готовності до діяльності слід виділяти:
орієнтаційний компонент: образ діяльності та особистий
професійний план, що актуалізує саморегуляцію суб'єкта;
мотиваційний компонент: професійно значущі потреби,
мотиви і цінності діяльності, що формуються на тлі
стійкого інтересу і позитивного ставлення до професії;
особистісний компонент: професійно значущі властивості
особистості фахівця з числа характерологічних, емоційновольових, морально-етичних, комунікативних та інших
якостей, що визначають професійну придатність
особистості; операціональний компонент: засвоєні
знання, вміння професійної діяльності.
Висновки. Отже, готовність до професійного
самовдосконалення є важливим елементом фахового
становлення особистості майбутнього психолога, одним з
параметрів його професійної готовності, що суттєво
впливає на ефективність педагогічного процесу та
результати діяльності майбутнього фахівця. Дослідження
цього феномену є актуальним у контексті філософського,
педагогічно-психологічного забезпечення ефективності
професійної
діяльності,
вивчення
специфіки
професіоналізації особистості в рамках конкретних
професій, а особливо підготовки до професійного
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самовдосконалення майбутніх психологів в умовах вищої
школи.
1.

2.

3.
4.

5.
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ТИПИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Традиційно головним інститутом виховання є сім’я. Те,
що дитина в дитячі роки набуває в сім’ї, вона зберігає
протягом усього подальшого життя. Важливість сім’ї як
інституту виховання обумовлена тим, що в ній дитина
знаходиться протягом значної частини свого життя, і по
тривалості свого впливу на особистість, жоден з
інститутів виховання не може зрівнятися з сім’єю. У ній
закладаються основи особистості дитини й до вступу до
школи вона вже більш ніж наполовину сформувалася як
особистість.
Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Дані наукових досліджень про розвиток особистості
дитини в сім’ї (С. Бєлічева, С. Броуді, Р. Бейлз,
Л. Бенджамін, А. Варга, В. Гарбузов, А. Денисенко,
Д. Ісаєв, А. Петровський, А. Співаковська, М. Сегельман,
Г. Юзефович та ін.) можуть стати основою для
розроблення навчальних тренінгових програм для батьків
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і педагогів, а також для індивідуалізованої системи
психокорекційних програм для дітей.
У роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників
М. Боришевського, Г. Варги, В. Гарбузова, Т. Говорун,
Е. Ейдемілера, О. Захарова, А. Лічко, В. Століна,
Т. Яценко та інших переконливо показана залежність
формування особистості дитини від стилю виховання в
родині, батьківського ставлення до дитини, способів
родинного спілкування.
Мета дослідження – дослідити типи сімейних
взаємовідносин та виявити причину дисгармонії
батьківсько-дитячих взаємовідносин.
Виклад основного матеріалу. Сім’я може
виступати в якості як позитивного, так і негативного
фактора виховання. Позитивний вплив на особистість
дитини полягає в тому, що ніхто, крім самих близьких для
неї в сім’ї – матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, не
відноситься до дитини краще, не любить її так і не
піклується стільки про неї. І разом із тим ніякий інший
соціальний інститут не може потенційно завдати стільки
шкоди у вихованні дітей, скільки може зробити родина.
Сім’я – це особливого роду колектив, який грає у
вихованні основну, довгострокову та найважливішу роль.
У тривожних матерів часто виростають тривожні діти;
честолюбні батьки нерідко так пригнічують своїх дітей,
що це призводить до появи в них комплексу
неповноцінності; нестриманий батько, який із себе з
найменшого приводу, нерідко, сам того не відаючи,
формує подібний же тип поведінки у своїх дітей тощо.
Порушення системи сімейного виховання,
дисгармонія сімейних взаємовідносин, за даними
досліджень, є патогенетичним фактором, що може
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зумовити виникнення неврозів у дітей. І навпаки,
гармонійні міжособистісні взаємини батьків і дітей, в
основі яких лежить гуманне ставлення до дитини і її
вчинків, позитивно впливають на соціально-психологічну
адаптацію особистості підлітка; формування суб’єктних
позицій у дітей; формування пізнавального інтересу в
дітей тощо [1].
Сім’ї
з
порушеними
міжособистісними
взаємовідносинами не можуть самостійно вирішувати
виникаючі в їхньому виховному середовищі протиріччя і
конфлікти. У результаті довготривалого існуючого
конфлікту в членів сім’ї спостерігається зниження
соціальної і психологічної адаптації, відсутність здатності
до спільної діяльності (зокрема, нездатність батьків до
погодженості в питаннях виховання дітей). Рівень
психологічної напруги в сім’ї має тенденцію до
наростання, призводячи до емоційних порушень,
невротичних реакцій її членів, виникнення почуття
постійного занепокоєння в дітей. Таким чином,
дисгармонія сімейних взаємин створює несприятливе тло
для емоційного розвитку дитини [7, с. 123].
Причиною дисгармонії в батьківсько-дитячих
взаєминах може бути недостатність духовного
спілкування між батьками й дітьми. На це звертав увагу
В. Сухомлинський, який писав: “Виховання, позбавлене
постійного, повсякденного духовного спілкування дітей з
батьками, – є потворним вихованням без постійної
турботи про дітей” [5, c.37].
У зв’язку з особливою виховною роллю сім’ї
виникає питання про те, як зробити так, щоб
максимізувати позитивні та звести до мінімуму негативні
впливи сім’ї на виховання дитини. Для цього необхідно
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точно
визначити
внутрішньосімейні
соціальнопсихологічні фактори, що мають виховне значення.
Аналіз різних досліджень у сфері вивчення взаємин
між батьками й дітьми показав, що батьки часто
вимагають від дітей тих норм поведінки, які самі не
завжди виконують. Цікаво, що до своєї поведінки дорослі,
як правило, ставляться більш лояльно, ніж до аналогічної
поведінки
дитини.
Таким
чином,
формується
непорозуміння, недовіра в процесі внутрішньосімейного
спілкування. Основна проблема впливу батьків на дитину
полягає в тому, що вони не сприймають ні себе, ні дитину
такими, якими вони є насправді. Часто дії і вчинків дітей
оцінюються батьками за різними шкалами цінностей. У
результаті такого виховання психологічна дистанція між
батьками й дітьми зростає з кожним роком.
Аналізуючи специфіку внутрішньо сімейного
спілкування, можна стверджувати, що більшості батьків
важко дозволити дітям реагувати на якісь життєві
проблеми по-іншому, самостійно, не з позиції них самих.
При цьому вони абсолютизують свій досвід і вимагають
такої ж поведінки від дітей. У результаті покірливої
слухняності дітей батьки так ніколи й не зможуть
довідатися на що здатна їхня дитина. У найкращому разі
вона навчиться робити те, що вміють батьки, повторюючи
їх помилки. Однак у кожної людини є право реалізувати
свій внутрішній потенціал по-своєму й знайти в ньому
свій зміст. Для цього необхідно, насамперед, довіряти
дитині й підтримувати будь-які її позитивні починання.
Дослідження в царині батьківсько-дитячих взаємин
показують, що лише окремі батьки, взаємодіючи з дітьми,
не заважають вільному розвитку особистості дитини,
приймаючи дитину такою, як вона є, і поважаючи її власні
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якості. За такого підходу можна чекати прориву в
розвитку інтелектуальних здідностей і досягненні успіхів
дітей. Головне у вихованні людини – досягнення
душевного єднання, морального зв’язку батьків із
дитиною.
Висновки. Успіху в розв’язанні специфічних
завдань формування гуманних батьківсько-дитячих
взаємин можна досягти, якщо виховання в сім’ї і поза нею
розглядати як єдиний процес. В умовах зміни системи
освіти, становлення і розвитку нової парадигми освіти й
виховання, усвідомлення педагогічним колективом
необхідності внесення істотних змін у практику
виховання дітей і прагненням досягти максимальної
ефективності впливу навчально-виховного процесу на
розвиток особистості дитини виникає необхідність у
спільній діяльності педагогів з батьками.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ СТРАХІВ У СУЧАСНІЙ
ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Постановка проблеми у загальному вигляді. На
сучасному етапі розвитку суспільства благополуччя
кожної людини обумовлюється низкою різноманітних
факторів, які зачіпають всі сфери життєдіяльності
особистості. Вивчення соціальних страхів осіб різних
вікових груп набуває беззаперечного значення, оскільки
саме вони виступають, певною мірою, регуляторами
емоційного фону, поведінки та психологічного комфорту
особистості. Поняття соціальних страхів наразі активно
вивчається у таких наукових напрямках і дисциплінах, як:
соціологія, соціальна психологія, психологія спорту,
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антропологія,
фізіологія,
політологія,
філософія,
психіатрія та ін.
Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Філософи (В. Андрусенко, Д. Баринов, Н. Карпенко та ін.)
вбачають у соціальних страхах певну екзистенційну силу,
що визначає еволюцію людської душі; соціологи й
політологи (М. Вітковська, І. Мейжис, О. Прилутська та
ін.) розглядають страх як засіб маніпулювання людськими
масами; психологи (В. Вілюнас, Є. Ільїн, А. Петрова,
О. Сагалакова, Д. Труєвцев, Ю. Щербатих та ін.)
зауважують існування захисної функції страху, яка сприяє
виживанню індивідуума в екстремальних ситуаціях,
розробляють практичні методики подолання страху
(Д. Вольпе, О. Захаров, Ф. Риман, В. Ромек та ін.);
психіатри (Б. Карвасарський, А. Свядощ, Г. Ушаков та ін.)
сприймають страх (фобії) як певну хворобу, від якої слід
позбавити пацієнта; а фізіологи досліджують механізми
формування цієї емоції у головному мозку та шляхи її
реалізації.
Мета дослідження – аналіз та визначення різних
підходів до вивчення соціальних страхів у сучасній
психологічній науці.
Виклад основного матеріалу. Соціальний страх –
це складне психологічне явище, яке залежить від багатьох
факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження.
Вивчення соціального страху на сьогодення є досить
складним процесом. Насамперед, через існування низки
понять, які ми пов’язуємо з поняттям страх. Також, існує
багато підходів до розуміння цього явища.
Страх у світі людських переживань явище
настільки розповсюджене і має стільки різноманітних
відтінків, що важко зважитися не тільки на спробу його
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пояснення, але навіть на його раціональну класифікацію.
У кожній мові існує багато визначень для цього почуття
(стану). Вони представляють найкращу, засновану на
багатовіковому досвіді класифікацію, однак, коли
доводиться давати визначення таких понять, як,
наприклад, страх, жах, острах, побоювання, фобія,
тривога, тривожність і таке інше, то, незважаючи на те, що
можна відчувати правильність або неправильність
застосування терміну, надати йому ясного визначення не
вдається. Проте, звичайно так буває завжди, коли мова йде
про поняття, що стосуються найбільш особистих
переживань. Їх можна відчувати, але важко визначити
[2, с. 229].
Проблема соціальних страхів у населення
освітлюється в роботах А. Кемпинського, Д. Майерса,
Дж. Вольпе, В.О. Андрусенко, Г.М. Андрєєвої,
О.М. Прихожан, О.О. Прілутської та ін. Соціальний страх
обумовлений, перш за все, довготривалими процесами,
що відбуваються в суспільстві, так чи інакше стосуються
кожної людини і його оточення. Соціальні страхи
населення – це складне соціально-психологічне явище,
яке детермінується різними чинниками, як об'єктивними,
так і суб’єктивними.
Проте деякі з психологів (наприклад, О.І. Захаров)
не визнають існування страху без об'єкту, який
характеризує поняття "тривога" в класичному розумінні
слова. Вони вважають, що обов'язково повинні бути
зовнішні або внутрішні стимули, які викликають страх.
У літературі ми зустрічаємось з розумінням страху:
1) як короткочасної реакції на загрозу; 2) як очікування;
3) пасивно-оборонна емоція; 4) як афективно-загострене
сприйняття загрози; 5) як стан та ін.
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Страх – це емоція, що виникає в ситуації погрози
біологічному чи соціальному існуванню індивіда і
спрямована на джерело дійсної чи уявлюваної небезпеки.
Афективний психічний стан очікування небезпеки, при
якому реальна небезпека загрожує від зовнішнього
об'єкта, а невротична – від вимоги потягу. На відміну від
болю й інших видів страждання, які викликаються
реальною дією небезпечних факторів, страх виникає при
їхньому передбаченні.
Ф. Ріман, об'єднавши знання з глибинної
психології і філософії екзистенціалізму, виділяє чотири
основні форми страху і розглядає їх як основу своєї
типології особистості. До основних форм «страху»
відносяться: 1) страх перед самовідторгненням, що
переживається як втрата «Я» і залежність; 2) страх перед
самостановленням (стагнацією «Я»), що переживається як
беззахисність та ізоляція; 3) страх перед зміною, що
переживається як мінливість і невпевненість; 4) страх
перед необхідністю, що переживається як остаточна
несвобода [3].
Усі можливі варіанти страху відносяться, врешті
решт, до описаних варіантів основних форм і зв'язані з
чотирма основними імпульсами, що у будь-якому випадку
зустрічаються попарно, доповнюють і суперечать один
одному:
прагнення
до
самозбереження
і
самовідособленості – із протилежним прагненням до
самовіддачі і приналежності до спільноти; прагнення до
сталості і безпеки – із протилежним прагненням до змін і
ризику. Кожному прагненню властивий страх перед
протилежним прагненням.
В процесі соціалізації, головним чином під
впливом батьків, у дитини виникає ще одна група страхів,
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які відносяться до ситуацій або соціальних об'єктів, що не
мають прямого біологічного значення. При поєднанні
стимулів, що викликають біологічний страх з деяким
соціальним стимулом, у людини досить швидко
формуються обумовлені страхи – і вона починає боятися
ситуацій і об'єктів, абсолютно безпечних з біологічної
точки зору. Страх соціальних об'єктів або ситуацій
соціальної взаємодії Дж. Вольпе називав соціальним
страхом [1].
Багато наших страхів є результатом особливої
форми навчання, яку можна назвати «соціальним
запозиченням». Обумовлення та навчання починають
впливати з раннього віку, а з дорослішанням цей вплив
постійно зростає. Фактично можна казати про
трансформування біологічного страху в соціальний
завдяки соціальному вихованню. Іншими словами,
виникнення соціальних страхів також можна зв’язати з
соціалізацією людини.
Стосовно розділення страхів на «біологічні» і
«соціальні» слід зазначити, що специфіка останніх
полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли
об'єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо
самі по собі завдати шкоди людині), а, по-друге, в їх
надзвичайній поширеності.
Висновки. Джерела страху можуть бути різними і
виникати як з минулого, так і з сьогодення індивідів. Люди
отримують інформацію про страхи двома основними
способами: з особистого досвіду і досвіду людей
близького оточення, або опосередковано, в процесі
комунікації, через ЗМІ, літературу і мистецтво,
громадську думку. Отже, виділяють суб'єктивні та
об’єктивні чинники соціального страху. Суб’єктивні
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чинники соціального страху переважно є предметом
дослідження психоаналітичного напрямку психології.
Об’єктивні чинники є предметом дослідження вітчизняної
психології, а отже вивчаються в межах діяльнісного та
системного підходів.
1.
2.
3.

4.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ
КОНФЛІКТНИХ ВЗАЄМИН У ВИРОБНИЧОМУ
КОЛЕКТИВІ
Виробничі конфлікти є звичайною справою в
сучасному світі, коли вже досить прийнятним є те, що
кожен може сміло виражати свою думку та
обґрунтовувати свою позицію.
Виробничі конфлікти виникають в виробничих
групах. Виробничі групи – це групи працівників, які
безпосередньо займаються виробничою діяльністю та які
спільно виконують конкретне виробниче завдання.
У житті виробничого колективу конфлікти – це
відображення боротьби протилежностей на рівні
особистості, соціальних груп, соціуму (колективу) в
цілому.
По суті, конфлікт можна вважати нормою
виробничих відносин. Конфлікт необхідний для
просування і відбору новацій, розвитку та руху організації
вперед.
Конфліктна ситуація – це суперечливі позиції
сторін за будь – якого приводу, прагнення до протилежних
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цілей, використання різних засобів по їх досягненню,
розбіжність інтересів, бажань і т.д.[1].
Метою нашого дослідження є виявлення
напружених конфліктних взаємин у виробничому
колективі методом соціометрії.
Розрізняють
конструктивні
і
деструктивні
конфлікти. Для конструктивних – характерні розбіжності,
які зачіпають принципові проблеми. Їх вирішення
виводить організацію на новий, більш високий рівень
розвитку. Деструктивні – ведуть до негативних (навіть
руйнівним)
дій,
супроводжуються
руйнуванням
міжособистісних відносин, що призводить до різкого
зниження ефективності роботи групи і навіть всієї
організації. Під вирішенням конфлікту розуміють спільне
вироблення рішення, в максимальному ступені враховує
інтереси всіх сторін-учасниць.
Менеджерам з персоналу за родом своєї діяльності
доводиться постійно брати участь у вирішенні конфліктів
в компанії. Для цього вони повинні вміти проаналізувати
ситуацію, знайти причини виникнення конфлікту,
виявити мотиви і цілі його учасників, провести
переговори з усіма сторонами, організувати спільний
пошук рішень і допомогти відновити конструктивні
взаємини. Крім того, важливо розвивати у топ-менеджерів
і лінійних керівників навички спільного з підлеглими
пошуку рішень і профілактики конфліктів.
Соціометрія є найбільш поширеним інструментом
соціально-психологічного дослідження колективів. Він
був розроблений американським соціальним психологом і
психіатром Я. Морено, як соціально-психологічний тест,
застосовуваний для оцінки міжособистісних емоційних
зв'язків у групі [2]. Цей метод застосовується для
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виявлення напружених, конфліктних взаємин у малій
групі. Він ґрунтується на визначенні кожним членом
групи свого ставлення до оточуючих за запропонованими
критеріями. З його допомогою можна встановити
популярність (непопулярність) членів колективу, вивчить
типологію соціальної поведінки в умовах колективної
діяльності, розкрити неформальну структуру групи,
виявити
соціально-психологічну
сумісність
(несумісність) її членів.
Соціометрія – це соціально-психологічний метод
дослідження системи особистісних взаємин у групі,
організації, що передбачає опитування дослідником
членів групи з метою вивчення цих взаємин та їх
оптимального використання у різних сферах спільної
діяльності [4].
На основі інформації, отриманої в процесі
опитування і за допомогою інших методів діагностики,
виробляється план роботи щодо запобігання конфліктів.
По-перше, соціометрія дає змогу визначити стан
взаємин в організації і на цій основі виявити її
неформальну структуру (мікрогрупи, неформальних
лідерів, соціометричний статус кожного співробітника,
його потреби в спілкуванні й психологічну сумісність з
іншими).
По-друге, соціометрія дає можливість оцінити
авторитет керівників різного рівня, визначити їх місце в
неофіційній структурі організації.
По-третє, соціометричне опитування дає змогу
визначити
рівень
групової
згуртованості
або
роз’єднаності як різних підрозділів організації, так і
організації в цілому.
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По-четверте,
соціометрія
виконує
психотерапевтичну функцію. Участь у соціометричному
опитуванні спонукає випробуваних до наступного аналізу
своїх стосунків з іншими співробітниками й нерідко
стимулює коригування власної поведінки.
Результати опитування заносяться в соціоматрицю,
що представляє первинну інформацію і спрощує
подальшу математичну обробку зібраних даних. Матриця
являє собою таблицю, в яку по рядках поміщають
відповіді кожного з членів групи [3].
Існування і розвиток будь-якої організації
пов'язане з постійним виникненням протиріч, боротьбою
різних сторін, дозволом одних суперечностей і
виникненням нових. В окремих випадках ця динаміка
розвитку приймає особливо гострий характер і протікає в
формі переходу протиріччя в конфлікт, його розвитку та
дозволу. Конфлікт є в певному сенсі стимул, поштовх
розвитку, так як організація, що обходиться без
внутрішніх конфліктів, була б позбавлена шансів на
розвиток. Це призводить до важливого методологічного
висновку про неправомірність однозначно негативного
ставлення до конфліктних явищ в трудових колективах.
Позитивні можливості конфліктів пов'язані не
тільки з удосконаленням організації, рішенням наболілих
виробничих проблем, усуненням існуючих недоліків, але
і з поліпшенням відносин людей і загальної атмосфери в
колективі. У колективі завжди існує цілий комплекс
різних протиріч різних ступенів конфліктності. Для
колективу доцільно і корисно дозволяти найбільш гостре,
явне з них методом «вибуху», коли здійснюється ломка
невірно сформованих відносин, на місці яких будуються
нові відносини і нові поняття. Аргументи на користь
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міркувань,
що
дозволяють
розглядати
внутрішньоорганізаційні конфлікти як рушійну силу
позитивних змін в поєднанні з даними про різний у
напрямку, але, безсумнівно, значному їх вплив на
характеристики колективів і їх діяльності, дозволяють
підкреслити особливу роль проблеми конфліктів в
розумінні динаміки розвитку і функціонування
організації. Посилення уваги до своєрідної сигнальної
функції конфліктів дозволить використовувати їх для
вирішення
задач
підвищення
ефективності
функціонування трудових колективів. Повне розкриття
позитивних
можливостей
конфлікту
вимагає,
безсумнівно, поглибленого теоретичного аналізу та
відповідних емпіричних досліджень.
1.
2.
3.
4.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТРАВМИ ДИТИНСТВА ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Складна політична, економічна, соціально-психологічна
ситуація в Україні є причиною виникнення великої
кількості стресових та травмуючих ситуацій у населення.
З огляду на це, останнім часом невпинно збільшується
кількість людей, які потребують кваліфікованої
психологічної допомоги. Серед найбільш уразливих
верств населення, що опиняються в епіцентрі небезпечних
ситуацій, є діти. Саме ця категорія осіб найбільш гостро
сприймає несприятливі ситуації та здатна їх глибоко
переживати.
Водночас реакції дітей є менш очевидними та
типовими. Вивчення особливостей переживання дітьми
травмуючих ситуацій, діапазону прояву симптоматики на
різних рівнях та етапах онтогенезу є надзвичайно
важливим у сучасній науці.
Аналіз основних публікацій з теми дослідження.
Розглянута проблема в останній час отримала
актуальність і викликала інтерес як у вітчизняних
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дослідників (І. Борднік, А. Венгера, В. Дубровіна,
С. Ільїна, О. Лазебная, Н. Лисіна, Т. Магомед-Емінов,
М. Мазур, Л. Михайлова, Я. Овсяннікова, М. Падун,
Ю. Семенова, І. Мамайчук, Н. Тарабріна, М. Решетніков),
так і у зарубіжних спеціалістів (А. Аллен, С. Блум,
Д. Джонсон, А. Маслоу, Д. Сміт, К. Флейк-Хопсон,
В. Фруе, К. Хорні, та ін.).
Згідно багаточисельних досліджень (Л. Галігузова,
А. Пашина, А. Прихожан, О. Рязанова, Н. Толстих)
травматичний досвід, отриманий в дитинстві, впливає на
загальний розвиток дитини. У таких дітей та підлітків
формується специфічне відношення до себе, порушується
самосприйняття.
Мета дослідження – аналіз психологічних травм
дитинства, що призводять до погіршення здоров’я
людини.
Виклад основного матеріалу. Психологічна
травма – це подія, яка перевищує за своєю інтенсивністю
те, що людина може чуттєво переробити, залишаючись
цілісним. У ході травми людина втрачає чітке уявлення
про себе, свою чутливість, зв’язок із власним тілом і
частиною переживань і почуттів.
М. Якобі ввів поняття “соматопсихічний” як
протилежне і в той же час доповнення по відношенню до
поняття “психосоматичний”.
Дуже великий внесок в розвиток поняття
психосоматика вніс засновник психоаналізу Зигмунд
Фройд, досліджуючи психосоматичні захворювання, що
сформувало його теорії про несвідоме і витіснення.
У сучасному світі існує безліч технік і методик
дозволяючи побачити «базовий конфлікт», дістати його і
зцілити. Батьківство – це важка, але дуже приємна робота.
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Свідоме батьківство, як і спроби задовольнити всі
потреби наших дітей в хороводі життєвих проблем,
вимагають від нас дуже багато чого. Але ж всі ми живі
люди. Іноді ми буваємо перевтомлені. Діти можуть бути
незговірливими. Підлітки можуть бути егоцентричним,
або зухвалими, або вони роблять необдуманий вибір.
Не кожен досвід сімейного життя може дати
«любов і близькість», «теплоту і дружбу» або «розуміння
і співчуття». Трапляється, що гостра реакція з боку однієї
людини запускає механізм руйнування в іншому.
Ми ніколи не знаємо напевно, які немудро сказані
нами слова будуть невірно зрозуміли, але що найгірше –
засядуть в дитячій голові і залишаться в ній на довгі роки,
викликаючи почуття образи, про яку ми навіть не
підозрюємо.
Ми не висловлюємо всі наші почуття і емоції
постійно. За час дорослішання ми вчимося, яким емоціям
та почуттям можна дати вихід, а які слід стримувати.
Свідоме стримування відбувається за допомогою
довільної м'язової системи тіла, що знаходиться під
контролем свідомості або его. Це відбувається на поверхні
тіла, трохи раніше того моменту, коли імпульс
вивільняється дією. Фактично м'язи, які були б задіяні
вивільненням імпульсу, приведені в готовність вчинити
дію, але блокуються командою з мозку. Причому
стримуюча команда не впливає на інші компоненти
імпульсу. Ми як і раніше відчуваємо наше бажання,
стикаємося з почуттями і усвідомлюємо думка.
Блокується тільки дію.
Зовсім інакше відбувається придушення імпульсів.
В цьому випадку блокуються всі його компоненти. Слово
«придушення» означає, що імпульс вдавлюється під
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поверхню тіла, нижче рівня на якому відбувається наше
сприйняття. Людина більше не відчуває бажання і
втратила зв'язок зі своїми почуттями. А коли пам'ять або
думка про імпульсі вганяють назад в підсвідомість, ми
говоримо про репресії.
Спогади і думки витісняються, імпульси і почуття
придушуються. Придушення імпульсів не є свідомим або
вибірковим процесом, яким є стримування вираження
імпульсу. Придушення стає результатом постійного
стримування емоцій, до тих пір поки стримування не стане
звичним способом поведінки і неусвідомленими діями
тіла.
Омертвляння якоїсь однієї частини тіла впливає на
його функціонування в цілому. Кожна область, яка стає
мертвою, знижує життєздатність всього організму. Вона
до певної міри обмежує природну рухливість тіла і
ускладнює дихальну функцію. Таким чином, вона знижує
енергетичний рівень організму і побічно послаблює
процес утворення імпульсів.
Гнів, ворожість і незгода – ще один набір почуттів,
який часто пригнічується дітьми. Можна без зусиль
уявити собі, що в деяких сім'ях вираження цих почуттів
спричинить за собою суворе покарання. Справедливості
заради можна сказати, що сьогодні в наших ліберальних
сім'ях цього, може бути, вже не відбувається, але,
безперечно, мало місце в минулому. У маленької дитини
ще не розвинене его, необхідне для свідомого контролю за
виразом імпульсів. Вона все ще живе в світі, де йому
належить все або нічого. Постійно конфліктуючи зі своїми
батьками, дитина буде часто придушувати свої ворожі і
негативні імпульси. Спочатку вона не зможе повністю
контролювати їх, і вони будуть прориватися в істеричних
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плачах, але їх безпосереднє вираження буде блоковано, а
згодом і самі почуття будуть придушені. Коли це
відбувається, то можна побачити хорошу, слухняну
дитину, яка підпорядковується всім наказам і бажанням
своєї матері. Звичайно, вона вже не буде живою людиною,
а скоріше роботом-автоматом. Отже, зцілення можливе,
тому що усе можна поставити на місце, за кожною
травмою є ресурс. Психологічна травма – це ще й
запакована енергія в тілі.
Висновки. Таким чином, надскладні ситуації в
розвитку дитини можуть викликати в неї травматичні
переживання, незалежно від віку. На кожному етапі
онтогенезу є симптоми, що виявляються на різних рівнях
функціонування дитини.
Ефективна робота подолання наслідків впливу
психологічної травми у дітей та підлітків можлива лише
при комплексному підході, який об’єднує в себе різні
методи і способи роботи, які створені в рамках різних
психотерапевтичних підходів.
1.

2.

3.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
МИМОВІЛЬНОГО ЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Пам’ять як один із рівнів відображення оточуючої
дійсності являє собою психофізіологічний процес, який
виконує функції запам’ятовування, збереження і
відтворення матеріалу. Цим процесом із давніх-давен
цікавилися філософи, психологи та фізіологи. О. Лурія так
говорить про пам’ять: «Кожне наше переживання,
враження та рух залишає певний відбиток, який
зберігається достатньо довгий час і при відповідних
умовах проявляється знову і стає предметом свідомості.
Тому під пам’яттю ми розуміємо запис, зберігання і
відтворення відбитків минулого досвіду, що дає людині
можливість накопичити інформацію і мати справу зі
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слідами минулого досвіду після того, як явища, що
породили їх, зникли». У психологічному словнику
знаходимо таке визначення даного поняття, пам’ять − це
здатність до відтворення минулого досвіду, одна з
основних властивостей нервової системи, що виражається
в можливості довгостроково зберігати інформацію про
події зовнішнього світу та реакції організму і багаторазово
вводити її у сферу свідомості та поведінки [1, с. 12-13].
Проблема пам’яті залишається в центрі уваги як
зарубіжних, так і вітчизняних психологів. Сутність і
закономірності пам’яті пояснюються з позицій
асоціативної, гештальтпсихологічної, біхевіористичної,
когнітивної та діяльнісної теорій пам’яті. Відмінності в
поглядах на пам’ять визначаються неоднаковим
розумінням її природи. Вітчизняні дослідники визначають
пам’ять як процес запам’ятовування, зберігання,
відтворення і забування різноманітного досвіду.
Дослідження пам’яті у дітей дошкільного віку було
і залишається актуальним для психологів і педагогів.
Питання розвитку пам’яті розглядали такі вчені
зарубіжної та вітчизняної науки, як Л. Андрусишина,
Ф. Бартлет, С. Бочарова, Л. Веккер, Л. Виготський,
В. Давидов, О. Даніленкова, Т. Дуткевич, Г. Ебінгауз,
Д. Ельконін, П. Жане, Л. Житнікова, П. Зінченко,
О. Іванова, З. Істоміна, Г. Костюк, С. Лауткіна,
О. Леонтьєв, О. Лурія, Г. Люблінська, В. Ляудіс,
А. Маклаков, О. Мастюкова, Н. Менчинська, В. Мухіна,
А. Петровський, С. Рубінштейн, Т. Сак, А. Смірнов,
О. Усанова, Е. Фігередо, М. Шеремет, Л. Шипіцина та
інші. Великий внесок у вивчення мимовільного
запам’ятовування вніс вітчизняний психолог П. Зінченко.
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У період дошкільного віку відбувається
поступовий перехід від мимовільної пам’яті до довільної.
Спочатку дитина усвідомлює ціль пригадати, а потім і
ціль запам’ятати, навчається виділяти і засвоювати
мнемічні засоби і прийоми (наприклад, прийом логічного
групування матеріалу). В старшому дошкільному віці
формуються передумови для здійснення самоконтролю в
процесі запам’ятовування, під яким розуміється уміння
зіставляти отримані результати діяльності із заданим
зразком. На розвиток дитини суттєвий вплив чинять всі
види діяльності дитини, але гра серед них займає ведуче
місце. Адже мета запам’ятати і пригадати при виконанні
ролі має для дитини наочний, конкретний зміст. Один із
важливих шляхів генезису пам’яті дошкільнят – розвиток
її опосередкованості, запам’ятовування за допомогою
допоміжних засобів. Це зближує пам’ять із мисленням,
розвитком знаково-символічної функції свідомості
[2, с. 7].
Дошкільний вік є періодом розквіту дитячої
пізнавальної активності. Треба пам’ятати, що в
дошкільному віці сприйняття дитиною оточуючого світу
суттєво відрізняється від сприйняття дорослого: дитина в
більшості випадків розглядає предмети такими, якими їх
дає безпосереднє сприйняття. Своє миттєве сприйняття
дитина вважає єдино можливим і абсолютно істинним.
Дошкільник намагається впорядкувати і пояснити для
себе оточуючий світ, встановити в ньому зв’язки та
закономірності.
Дошкільний період є дуже важливим для розвитку
мислення, мовлення, пам’яті, уваги, уяви, формування і
розвитку довільного і мимовільного запам’ятовування.
Дошкільник не вміє ставити перед собою мету
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запам’ятати, не приймає мнемічну задачу, яка
пропонується дорослим. На нього впливають яскравість,
емоційна забарвленість предметів. Пам’ять виступає в
своїй елементарній формі – запам’ятовування і
подальшому розпізнаванні життєво важливих для дитини
впливів. На ранніх етапах розвитку пам’ять включена в
процес сприйняття, має мимовільний характер.
Мимовільно запам’ятовується той матеріал, який
включений в активну діяльність. На запам’ятовування
впливає називання об’єктів словом, їх привабливість для
дітей [3, с. 15].
Із 3 до 7 років у дітей інтенсивно розвивається
сфера
спілкування,
розширюється
спектр
міжособистісних відносин, які в ранньому віці зводилися
переважно до вузького сімейного кола. З’являється більше
інтересів, усе що цікавить, запам’ятовується значно легше
й утримується в свідомості впродовж тривалішого часу,
ніж те, що нецікаве.
Тобто, можна сказати, що мимовільному
запам’ятовуванню
сприяє
наявність
інтересу.
Дослідження
багатьох
учених
дає
можливість
стверджувати, що протягом усього дошкільного віку в
дитини переважає саме мимовільна пам’ять.
У
дошкільника
зберігається
залежність
запам’ятовування матеріалу від таких його особливостей,
як емоційна привабливість, яскравість, уривчастість дії,
рух, контраст. Саме тому малюки довго пам’ятають
персонажів, яких вихователі включають в сюрпризні
моменти. Несподіванка появи і новизна іграшки в
сукупності з емоційністю вихователя залишають
глибокий слід в пам’яті дитини. До 6–7 років структура
пам’яті зазнає істотних змін, які пов’язані зі значним
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розвитком довільних форм запам’ятовування і
пригадування. Мимовільна пам’ять, не пов’язана з
активним ставленням до поточної діяльності, виявляється
менш продуктивною, хоча в цілому зберігає панівне
становище [4, с. 36].
Дослідник П. Зінченко, вивчаючи питання пам’яті
у дошкільників, дійшов висновку, що мимовільне
запам’ятовування не є випадковим закарбуванням
інформації, яка потрапляє у фокус уваги. Навпаки,
мимовільна пам’ять нерозривно пов’язана з характером
діяльності, в яку включений суб’єкт.
В. Мухіна вважає, що дитина запам’ятовує те, на
що була звернута її увага в діяльності, що справило на неї
враження і було цікавим. Запам’ятовування і
пригадування відбуваються незалежно від її волі та
свідомості.
Т.
Дуткевич
стверджує,що
найкраще
запам’ятовується дитиною емоційно насичений, ритмічно
побудований, незвичний, контрастний, динамічний
матеріал, під час сприйняття якого активізується
мимовільна увага. Дитина може запам’ятати на все життя
свою улюблену іграшку, ляльку, капелюшок [3, с. 54].
Отже, можемо констатувати, що проблема
розвитку пам’яті набула статусу державно важливої в
більшості країн світу і призвела до формування
соціального запиту на її дослідження. Аналіз практичних
досліджень проблеми розвитку мимовільної пам’яті у
дітей дошкільного віку на сьогоднішній день є
малодослідженим та потребує подальшого вивчення.
1.
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УПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ПСИХІЧНЕ
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядаються соціально-економічні
аспекти проблеми впливу економічної кризи на психічне
здоров'я особистості. Економічна криза чинить серйозний
вплив на психічний стан населення, підвищує смертність
від самогубств і зловживання алкоголем, збільшує шанси
соціально-психологічної дезадаптації. Також описані
методи для зменшення ризику впливу економічної кризи
на населення.
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«Україні не вдасться уникнути кризи і готуватися
до її наслідків варто вже зараз», «Економічна криза через
коронавірус все більш імовірна», «Подвійний шок:
економічна криза через пандемію може піти не за тим
сценарієм, до якого готуються країни», – часто засоби
масової інформації говорять нам про економічну кризу,
розповідають про її вплив на громадян, на країну, але
мовчать про те, який відбиток вона може залишити на
психічному здоров'ї людини [1].
Визначимо, що таке психічне здоров'я у загальному
понятті. Психічне здоров'я – це стан благополуччя, при
якому людина усвідомлює свої можливості, здатна
справлятися з повсякденними життєвими труднощами і
може плідно працювати і приносити користь суспільству.
Воно є невід'ємною частиною соціального здоров'я, що
має великий вплив на стан країн і їх людський, суспільний
і економічний капітал. Здорова психіка – це не тільки
відсутність психічних розладів або їх окремих проявів, а й
ресурс, який підтримує загальний добробут і
продуктивність [3, с. 12].
Можемо констатувати той факт, що як соціум, так
і кожна окрема людина не завжди бувають стійкі до
фінансових криз. Такі кризи розхитують комунальні
бюджети і погано позначаються на системах освіти і
охорони здоров'я та й на суспільстві в цілому.
Економічна криза – це, в першу чергу, кризовий
стан, який характеризується інтенсивними негативними
емоціями, занепокоєнням і тривогою, депресивними
станами аж до дезорганізації особистості. Також
характерна фіксація на психотравмуючій ситуації або
значущій події, переживання з приводу власної
безпорадності і неспроможності, почуття самотності,
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песимістична оцінка власної особистості, актуальної
ситуації і майбутнього, невіра в свої сили і можливості
[4, с. 73].
Психічні розлади дуже тісно пов'язані з нестачею
роботи, бідністю, громадською нерівністю та іншими
соціальними і економічними чинниками, що впливають на
здоров'я людини. Тому будь-яка економічна криза є дуже
небезпечним періодом для психічного здоров'я як
населення в цілому, так і безпосередньо постраждалих від
неї людей. Ситуація економічної кризи, що тяжко
переживається багатьма країнами, тісно перекликається з
рівнем самогубств. Нажаль, в світі і в нашій країні вона
стає для деяких категорій громадян пусковим важелем,
натиснувши на який, вони зважуються на самогубство.
Численні дослідження встановили, що люди, які
пізнали безробіття, бідність і розпад сім'ї, піддаються
значно більш високому ризику розвитку таких психічних
розладів, як депресія, алкоголізм і потяг до самогубства,
ніж ті, хто не пізнав ці життєві труднощі [2, с. 24].
У такий важкий час, багато хто шукає місце роботи,
але не для всіх це може бути порятунком. Зміна роботи
сама по собі, висуває підвищені вимоги до розумових і
емоційних здібностей людини. З цих причин з’являється
стрес, тривожность і розлади, які пов'язані з депресією,
зростає кількість прогулів і відбувається зменшення
робочої сили на ринку праці. У багатьох європейських
країнах до третини всіх виплат по тимчасовому
безробіттю припадає на випадки психічних розладів і ці
показники продовжують зростати.
Економічна криза також збільшує ступінь
соціальної ізоляції найменш захищених груп населення. У
ці незахищені групи входять: діти, молодь, неповні сім'ї,
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безробітні, національні меншини, мігранти і люди
похилого віку. У першу чергу, економічна скрута впливає
на увагу батьків до дітей, оскільки у батьків погіршуються
відносини між собою на грунті безробіття і погіршення
фінансового становища, це позначається на психічному
здоров'ї дітей і підлітків. Фізичний і психічний розвиток
дітей, що живуть в крайній бідності затримується, що на
все життя відбивається на їхньому здоров'ї і благополуччі,
у них можуть розвиватися залежності, відбувається
соціально-психологічна дезадаптація [2, с. 134].
Звідси випливає, що психічне здоров'я є важливим
економічним чинником. Його роль у забезпеченні
продуктивності праці тільки зросла. Внесок здорової
психіки населення в продуктивність і успіхи економіки
робить її запорукою економічного зростання. Від
психічного стану суспільства безпосередньо залежить
успіх відновлення економіки.
Щоб позбавитися від несприятливого впливу кризи
на людей, потрібні активні програми по організації ринку
праці, які допомагатимуть людям у збереженні робочих
місць і якнайшвидшому відновленні трудової зайнятості,
а також заходи з підтримки сімей, обмеження доступності
алкоголю, програми щодо полегшення боргів і
загальнодоступності служб охорони психічного здоров'я –
вони стануть ефективним засобом надання психічної
допомоги.
Першочергове значення має соціальній захист
населення. Урядам слід зосередитися на першочергових
потребах найменш захищеної частини населення,
забезпечити високий рівень підртимки найменш
захищених людей та сімей, що знаходяться в групі ризику.
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Отже, виходячи з вище зазначеного, можемо
констатувати, що аби подолати наслідки економічної
кризи, потрібно збільшувати рівень психічної адаптації
особистості за допомогою різноманітних тренінгів
особистісного зростання, у ході яких людині
допомагатимуть не тільки розкрити її здібності, а й
підвищити стресостійкість. Останнім часом такі тренінги
набувають все більшої популярності. Величезний вплив
на
рішення
даної
проблеми
має
організація
роз'яснювальної роботи з психологічної освіченості.
1.

2.
3.
4.
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ПРОЕКТИВНІ КАРТИ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
Сьогодні все частіше в роботі психологів
використовуються метафоричні карти. Цей напрямок,
інструмент роботи набуває все більшої популярності в
усьому світі.
Метафоричні асоціативні карти (МАК) – це не
новий напрям в психології, це дієвий і різносторонній
інструмент, опора, наочний спосіб у роботі психолога. З
самого початку метафоричні асоціативні карти є
проективною методикою: важливий не закладений
психотерапевтом в цю картинку сенс, а душевний відгук
кожного клієнта на отриману картинку. Як самостійний
жанр з'явилися в 1975 році. Створені в співпраці
художником і психотерапевтом, вони стали новим
інструментом арт-терапії. За минулі десятиліття
проективні карти поширилися по всьому світу, а перша
колода, що поклала початок новому напрямку, переведена
на двадцять дві мови [1, с.33].
У світі існують три великих наукових інститути,
що розробляють методи роботи з проективними картами і
публікують матеріали про них. Перший – це німецький
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«ОН-інститут» під керівництвом М. Егетмейера,
створений на базі видавництва «ОН». Другий –
ізраїльський Інститут Норд під керівництвом доктора
психології О. Аялон. І третій – український Інститут
проективних Карт під керівництвом Є. Морозовської
[1, с. 12].
Метафоричні асоціативні карти – це унікальний
інструмент і помічник практичного психолога. МАК
представляє собою набір карток, розміром з гральну карту
або листівку. На них може бути зображено все, що
завгодно: люди, пейзажі, тварини, казкові персонажі,
абстракції – абсолютно різні за стилем і змістом картинки,
іноді підкріплені словами і фразами. Найважливіше
розуміти, що головне – не те, що зображено на карті, а те,
як зображене на ній «відгукується» в людині.
Коли людина вдивляється в метафоричну карту,
вона, по суті справи, подорожує по своєму «внутрішньому
музеї». Наприклад, людина дивиться на картинку, на якій
зображена дитина, яка плаче і вона породжує у неї якийсь
спогад – це може бути ситуація, учасником якої людина
була сама, а може – щось, що відбувалося не з нею самою,
але якимось чином торкнулося її. У будь-якому випадку,
подібний експонат або навіть кілька в її особистому музеї
є, і при погляді на карту вони «оживають» [2, с. 113].
При використанні МАК необхідно дотримуватися
правила: ГОСПОДАР КАРТИ – ГОСПОДАР ІСТОРІЇ,
автор розповіді про це зображення. У кожного своя карта
реальності, так як на одному й тому ж зображенні різні
люди побачать абсолютно різні образи, або феномени і у
відповідь на цей візуальний образ кожен винесе свій
внутрішній зміст актуальних переживань. Більш того, в
різні періоди життя і в контексті різних тем асоціації і
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тлумачення того, що відбувається на зображенні будуть
відрізнятися навіть у однієї і тієї ж людини. З цієї точки
зору колода асоціативних карт невичерпна: кількість
комбінацій, тем роботи і картинок – нескінченна.
Метафоричні асоціативні карти дозволяють швидко і
наочно отримати необхідний обсяг інформації для якісної
роботи з клієнтом, діагностувати його проблему,
прояснити і усвідомити актуальні переживання і потреби
клієнта, його незавершені внутрішні процеси [2, с. 121].
Карти наочно демонструють картину будь-яких
міжособистісних відносин або картину взаємин людини з
будь-якими ідеями і образами з його зовнішньої або
внутрішньої реальності. Використання карт для звернення
до психотравмуючої ситуації через метафору дозволяє
уникнути додаткової ретравматизації і створює безпечний
контекст для пошуку і моделювання рішення своєї
проблеми. Карти запускають внутрішні процеси
самозцілення і пошуку свого унікального шляху виходу з
кризи, робота з картами вражає глибиною діагностики і
швидкістю терапії [3].
Метафоричні асоціативні карти є унікальною
проективною методикою для роботи з різною
проблематикою як індивідуально, так і в груповому
режимі з найширшим спектром застосування від
психотерапії до сімейної гри, від бізнесу до театру. Карти
стимулюють творчий потенціал і комунікацію, а також
можуть використовуватися в якості гри [4].
Метафоричні асоціативні карти як інструмент
практичного психолога: дозволяють обійти внутрішній
опір і раціональне мислення шляхом зниження свідомої
цензури; прибирають внутрішнє напруження і опір;
створюють атмосферу безпеки і довіри; дозволяють
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швидко і наочно отримати необхідний обсяг інформації
для якісної роботи з клієнтом і глибоко діагностувати його
проблему; наочно показують картину будь-яких
міжособистісних відносин, узаємин людини з будь-якими
ідеями і образами з її зовнішньої або внутрішньої
реальності, створюючи діалог між її зовнішнім і
внутрішнім світом; дозволяють прояснити і усвідомити
актуальні переживання і потреби клієнта, його
незавершені внутрішні процеси; моделюють процеси
минулого і майбутнього, працюють з лінією часу;
звертаються до психотравмуючої ситуації клієнта через
метафору, уникаючи тим самим його додаткової ре
травматизації; дають змогу клієнтові проговорити і
усвідомити свої почуття і переживання, що саме по собі
має терапевтичний ефект (вербалізація проблеми);
вражають швидкістю і ефективністю терапії; створюють
безпечний для клієнта контекст пошуку та моделювання
рішення; запускають внутрішні процеси самозцілення
клієнта, процеси пошуку свого унікального шляху виходу
з кризи; використовують нескінченну кількість
комбінацій при роботі з одним і тим же клієнтом у різні
періоди психотерапії [5].
Метафоричні карти на різних етапах роботи
психолога: допомагають у встановленні контакту з
клієнтом (зорова метафора дозволяє встановити контакт і
увійти в проблематику клієнта в досить безпечній,
«ігровий» формі, при роботі з групою це так само дозволяє
створити більш теплу обстановку, почати роботу);
знімають бар'єри захистів (найчастіше людині складно
сказати про проблеми безпосередньо; коли клієнт
говорить не про себе, а описує те, що бачить на зображенні
– ламаються бар'єри); звертаються до підсвідомого
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(у зображеннях карток зашифровано безліч послань,
розглядаючи, описуючи карту, клієнт може зрозуміти те,
чого не розумів до цього; відкриваються можливості
сприйняття, які виходять за межі свідомості);
актуалізують проблеми (карти дозволяють усвідомити,
відчути і вербалізувати актуальні, хвилюючі проблеми,
незважаючи на те, що зображення на картці містить різні
дрібниці, деталі, клієнт побачить саме те, що відповідає
його актуального стану); здійснюють пошук нових
варіантів рішення (роздивляючись і описуючи карти,
клієнт умикає фантазію, запускає механізм асоціацій, які
можуть привести його до самих несподіваних рішень,
поглядів і відкриттів) [6; 7].
Метафора дозволяє наблизитися до внутрішнього
світу, відчути проблему як окремо існуючу, побачити
перспективу подолання як шлях зі своїми перешкодами,
відчути ресурси.
Отже, можемо зробити висновок, що метафоричні
асоціативні карти (МАК) – особливий інструмент арттерапії, робота з яким ґрунтується на принципах і
постулатах проективних методик. Перевага МАК у
порівнянні з іншими методами арт-терапії, полягає в тому,
що в них відсутні закріплені значення. Кожна людина в
процесі роботи сама визначає їх зміст. Умовно можна
вважати, що застосовувати карти в роботі варто з
клієнтами не молодше 5 років, тому що робота з картами
передбачає певний рівень розвитку абстрактного
мислення, можливість звертатися до образів. Тому перед
початком роботи варто оцінити, наскільки клієнт здатен
до цього. В іншому, ніяких обмежень немає – метафоричні
карти підходять для роботи з дітьми, з підлітками, з
дорослими, незалежно від статі, соціального стану та
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інших
чинників,
можуть
використовуватися
в
консультуванні, груповій та індивідуальній роботі,
коучингу тощо.
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