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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено актуальним питанням формування інноваційно-освітнього кластеру в умовах розвитку інформаційної економіки. Розглянуто та рекомендовано ключові сегменти кластерного утворення:
інформаційний, консалтинговий, проектний центри. Рекомендовано ключові погляди та завдання на організацію інформаційного забезпечення інноваційно-освітнього кластеру та активного формування регіонального інформаційного потенціалу. Обґрунтовано найбільш значущі особливості інформаційного забезпечення саме на етапі організації діяльності інноваційно-освітнього кластеру. Визначено управлінські передумови активного формування інформаційного потенціалу інноваційно-освітніх кластерів з позиції
українського та європейського досвіду.
ABSTRACT
The paper is devoted to the topical issues of formation of innovative and educational cluster in the conditions
of development of information economy. Key segments of cluster formation are considered and recommended:
information, consulting, project centers. Key views and tasks of the organization of information support of an
innovative and educational cluster and the active formation of regional information potential are recommended.
The most significant features of information support at a stage of the organization of activities of an innovative
and educational cluster are reasonable. Administrative premises of the active formation of information potential
of innovative and educational clusters from the position of Ukrainian and European experience are defined.
Ключові слова: кластер, інновації, регіон, освіта, інформаційне забезпечення, ресурси, інформаційний потенціал
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В сучасних процесах кластеризації в Україні,
їх практичному позиціонуванні особливе місце
отримує модель організації та технологія впровадження кластерних ініціатив. Особливий інтерес
становить дослідження даного питання з позиції активного розвитку інноваційних кластерів і формування регіональних, національних і міжнародних
інноваційних об'єднань, асоціацій та інших форм
взаємодії.
В умовах посилення глобалізації прагнення до
використання сукупного інноваційного потенціалу
інституціональних акторов різних країн, і генерації
максимально можливого синергетичного ефекту з
метою регіонального розвитку, підштовхнуло уряд
Європейських країн до реалізації політики інтернаціоналізації відносно розвитку інноваційних кластерів. У зв'язку з наявністю великої кількості міжнародних кластерних ініціатив, в рамках кластерної
політики було прийнято рішення щодо здійснення
адресної підтримки успішних кластерів пріоритетних напрямів розвитку [1]. Так за даними на 2012
рік у регіоні Балтійського моря налічується близько
43 кластерних ініціатив, спрямованих на розвиток
регіональних кластерів, в тому числі щодо процесів

інтернаціоналізації. [2]. В 2014-2015 роках ця цифра вже збільшилась вдвічі та особливої уваги набувають кластери, що формуються за участю освітянських установ –університетів, коледжів.
Інноваційні кластери відносно нова і недостатньо дослідження організаційна форма колективної
бізнес-діяльності, яка чітко орієнтована на нові форма роботи з урахуванням стандартів розвитку інформаційного суспільства та інформаційної економіки. Тому багато особливостей та передумов формування кластерів є проявами майбутніх станів
економіки, її мережевих форм організації, нових
комунікацій і стандартів ділового спілкування, організації комунікацій бізнесу з освітою, наукою.
Кластерні утворення накопичують великі обсяги інформації, трансформують її в інформаційні ресурси
та в умовах активних процесів інтеграції діяльності
поширюють в різноманітних формах.
Така інформаційна діяльність є позитивним
процесом в межах формування та відтворення інформаційного потенціалу регіону, стимулювання господарської діяльності, забезпечення інноваційного
прогресу.
Сучасний інформаційний прогрес чітко визначає правило залежності якості менеджменту від
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інновацій та інформаційного забезпечення. Фактично не можливим постає питання організації нових
форм кластерних утворень, впровадження інноваційних кластерних ініціатив без залучення великих
обсягів інформацій, розуміння інформаційного та
інтелектуального потенціалу регіонів, інноваційних технологій та інших якісних складових сучасного прогресу.
Сьогодні інформація розглядається як важливий ресурс поряд із матеріальними, фінансовими,
енергетичними, трудовими та іншими видами ресурсів. «Інформаційний ресурс» слід розуміти як
організована система даних – окремі документи і
масиви документів в інформаційних системах,
тобто сукупності елементів (матеріальних або ідеальних), які певним чином пов’язані між собою та
утворюють деяку цілісність (бібліотеки, архіви,
фонди, банки даних та ін.). Роль цього ресурсу в наш
час не тільки не зменшується, а можливо, і перевершує значення інших ресурсів. Враховуючи значну
роль цього ресурсу в процесі управління підприємством
і
забезпеченні
ефективності
його
функціонування, можна зробити висновок, що інформація є стратегічним ресурсом, оскільки вона
дає можливість раціонально використовувати інші
види ресурсів. Для виконання функцій стратегічного ресурсу інформація повинна відповідати таким вимогам: зміст має забезпечувати оперативність та очікувану якість управлінських рішень;
зміни зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища повинні оперативно відображатись в змінах структури та змісту інформаційного
ресурсу; структура організації інформаційного ресурсу має відповідати потребам споживачів; характер змін повинні бути адекватним характеру змін
інформаційних потреб; організація процесів інформаційного забезпечення має передбачати оперативний доступ до цього ресурсу [5].
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Формування інноваційних кластерів на базі вищих навчальних закладів в Україні (регіонального
та міжрегіонального типу) фактично не є можливим
без умов організаційної підтримки: інформаційної;
консультаційної; маркетингової; наукової; інвестиційної. Спільне майбутнє такої діяльності повинно
мати відображення в цільовому спрямуванні дій та
дотриманні мети, що є поєднанням існуючих планів, прогнозів, проектів на яких базується діяльність інноваційного кластеру. Таке бачення застосовується у відповідності до перспектив в межах
стратегій, тактик вирішення проблем, конфліктів,
подолання бар’єрів розвитку і забезпечення прогресу учасників кластерного об’єднання.
Такий спрямований рух передбачає організацію підтримки, відповідної управлінської діяльності та полягає в формуванні реальної платформи синергетичного поєднання потенціалів інноваційної,
освітньої та бізнес-діяльності в регіоні. Процеси
кластероутворення залучають до господарської діяльності вузи, підприємства, владу, національних
та іноземних інвесторів. В процесі організації повинна бути пріоритетна спрямованість не на покращення та формальне удосконалення існуючих виробництв (отримання поточної вигоди), а формування дійсної нових технологій, інноваційних
підприємств, впровадження зрушень в оновлення
галузей.
Організаційна підтримки повинна біти спрямованої на злам існуючих бар’єрів та впровадження
інновацій, активізації прогресивних форм інноваційних та освітніх комунікацій, адаптацію в бізнесдіяльність вже накопиченого потенціалу бізнесу,
освіти, науки, менеджменту.
Рекомендуємо системне бачення спрямування
підтримки кластер них утворень з урахуванням
внутрішньої організації ( рис.1)

Управлінські технології підтримки
кластеру

Інформаційне забезпечення
Наукова діяльність
Консалтингова діяльність
Маркетингова діяльність
Інвестиційна та відповідного проектування
Інтелектуально-кадрового забезпечення
Рис. 1. Відображення складових організаційних дій з питань підтримки діяльності інноваційного кластеру
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Рекомендуємо до впровадження низку управлінських заходів з організації діяльності інноваційно-освітнього кластеру, що мають за свою мету
формування інтегрованого інформаційного простору регіону та безперешкодного руху кластерних
ініціатив, від зародження думки до комерційної реалізації та отримання ефекту (результату).
Систематизуємо можливі заходи, управлінські
дії з питань організації та функціонування інноваційно-освітнього кластеру регіону.
Такий процес передбачає рух у стратегічних
напрямах та формування відповідного організаційного забезпечення:(координаційної ради), що буде
розробляти цільову політику; планування та проектування діяльності; залучення, мотивування та оцінку кадрів; прийняття управлінських рішень; формування поточних експертних груп, щодо інноваційної діяльності та ін. В бажаному вигляді таку
діяльність виконує група інвесторів, представників
керівництва підприємств регіону, менеджери з
інноваційної діяльності.
Організація та підтримка наукових лабораторій на підприємствах та в вузах, інтегрування розробок в цільові проекти; формування затребуваних
заходів – круглих столів, конференцій, ділових зустрічей та інших форм активних комунікацій.
Формування інфраструктурних груп (мобільних), що забезпечать в першу чергу, активні процеси просування та комерціалізації наукових та раціоналізаторських проектів. Головний спектр діяльності – маркетингові технології просування,
реклама – проектів, продуктів, технологій, освітніх
програм та ін.
Організація центру інформаційної підтримки
та відподвіного інформаційного забезпечення. Спектрами діяльності є – формування прогресивних
форм інформаційної інтеграції, накопичення інформаційних баз, бібліотечних фондів, інтернент-ресурсів та платформ відповідної інтеграції інформаційних ресурсів. Діяльність повинна бути також
спрямованою на захист прав інтелектуальної власності та формування регіонального інформаційного
потенціалу.
Організація консалтингового центру з метою
надання різних послуг – аудиторських, аутсорсингових та інших. Цільове спрямування – кваліфікована допомога в новітніх видах діяльності, системна підтримка інноваційних проектів, участь у відтворені інформаційного потенціалу кластеру.
В такому управлінському баченні наповнення
діяльності інноваційно-освітнього кластеру можливим постає визначення ключових складових, компонентів, що формують каркас цієї організації: наукові лабораторії та групи; освітні; виробничі
групи, експериментальні виробництва; консалтингові групи (можливо за галузями діяльності); інформаційно-комунікаційні групи з питань забезпечення та інтеграції інформаційних ресурсів.
Накопичені та активно поширені знання в системі менеджменту щодо процесів використання інформаційного забезпечення та інформаційних технологій рекомендуємо адаптувати та впроваджувати в кластерних технологіях. Особливої уваги
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такі питання потребують в системі формування та
функціонування інноваційних кластерів з позиції
унікальності процесів накопичення та використання інформаційних ресурсів. В межах кластерних
утворень накопичений інформаційний потенціал
отримує свою реалізацію з урахуванням економічних інтересів членів об’єднання.
Необхідне розуміння такого питання, як якість
залучаемих інформаційних технологій, що забезпечуать просування інноваційних кластерних ініціатив та відповідне інтегрування до таких процесів
сучасного регіонального та освітянського менеджменту. Тут існують певні особливості та принципи
використання. Окреслимо найбільш значущі особливості інформаційного забезпечення саме на етапі
організації діяльності інноваційно-освітнього кластеру:
− визначення технологічної мети та поточних завдань;
− освоєння елементарних складових та операцій в системі процедурного та технологічного забезпечення;
− структурування процесів у відповідності
до мети, завдань( також у подальшому можливо до
дорожніх карт, тактичних та стратегічних планів);
− моделювання та програмування бізнеспроцесів та бізнес-технологій.
Інформаційні технології що будуть опрацьованими та впровадженими в інноваційні процес повинні відповідати таким управлінським стандартам, що в подальшому сформують практичні засади
використання інформаційного потенціалу кластеру:
− мати можливість біти уніфікованими та
стандартизованими;
− структурно відповідати поставленим завданням;
− урахування всього спектру складових (відповідних до потреб інноваційного розвитку агентів
процесу кластеризації);
− не порушувати логіку вже існуючих технологій;
− інтегрувати великі масиви інформації;
− відповідати світовим стандартам інформаційного прогресу;
− єдність інструментарію опрацювання інформаційних ресурсів;
− мати постійний характер ( або регулярний);
− якісне програмне забезпечення та його сумісність з усіма складовими управлінського циклу
руху інформацій;
− самооновлення та системні інноваційні характеристики.
Така відповідність є обов’язковою бо саме
вона забезпечує цільовий рух, системність взаємодії, опрацювання вже існуючого потенціалу та його
нарощення в межах розвитку теорії та практики.
Визначимо загальну мету в системі дій інформаційного забезпечення ефективної та результативної діяльності інноваційно-освітнього кластеру.
Це в першу чергу накопичення, інтеграція та вико-
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ристання інформаційних ресурсів регіону з цільовою орієнтацією на розширене відтворення соціальної, бізнесової та інноваційної діяльності.
Науковці обговорюють актуальні питанні розвитку регіонального інформаційного потенціалу,
який передбачає взаємозв'язок та наявність перетинань, особливого рівня комунікацій із усіма ринками в регіоні та в першу чергу з інформаційним та
його інфраструктурою. Це процеси комплексного
розвитку, що повинні мати відображення в регіональних стратегіях, програмних та цільових документах,
засадах
інформаційної
політики.
Спеціалізація регіонів (індустріальна, аграрна,
транспортна, туристична та ін.) регіону, їх галузева
структура потребує відповідної орієнтації у забезпеченні учасників ринку відповідною інформацією.
Вона повинна бути своєчасною, достовірною, системною.
У той самий час зміни галузевої структури вимагають вчасного реагування та структурної зміни
пропозиції інформації на регіональному інформаційному ринку. Це визначає величезну роль інформаційного забезпечення відтворення регіонального господарського комплексу. Наприклад, створення
спеціалізованого
координаційноінформаційного центру дозволить не тільки вчасно
використовувати необхідну інформацію, але й формувати заходи щодо регулювання якості товарів та
послуг, здійснювати регулюючий вплив. Формування регіонального інформаційного ринку, його
ефективне функціонування дозволить усунути диспропорції на регіональному ринку, усунути факти
інформаційної асиметрії [4, с. 238-242].
Сьогодні в процесах функціонування інноваційно-освітніх кластерів університетів України, Європи відбувається формування єдиної бази інформаційних ресурсів регіону за рахунок [3, с. 140146]:
− інтеграції сучасних технологій, накопичених фондів – бібліотек, інтернет-ресурсів, фондів
кафедр, інформаційних ресурсів підприємств регіону;
− накопичення інформаційної бази інноваційного потенціалу регіону у вигляді управлінських
розробок, технічних проектів;
− формування системи послуг з питань консультування щодо використання інформаційної
бази;
− формування наукових засад (теоретичних,
методологічних та методичних) розвитку інформаційного забезпечення щодо питань активізації системи освіти та подальшої комерціалізації наукових
розробок;
− оцінка попиту підприємств регіону, влади,
населення на інформаційні ресурси (визначення системи якісних та кількісних параметрів );
− розробка та використання системи показників щодо різноманітних питань розвитку регіону

7
та його підприємств – технічного, економічного,
екологічного спрямування;
− удосконалення інформаційного забезпечення університетів та інноваційної діяльності на
підставі розробки та залучення сучасних інформаційних технологій;
− перехід до активного автоматизованого обслуговування учасників кластеру, населення регіону, влади доступними та актуальними інформаційними технологіями;
− удосконалення інформаційних технологій
обробки інформації в системі дій накопичення, систематизації та використання відповідних ресурсів;
− проведення активної реклами університетів, розширеного відтворення інформаційного, інтелектуального та культурного потенціалу.
Інноваційний кластер це складна динамічна
система, яка утворена групою підприємств і організацій, що мають теоретико-методичні, управлінські
та практичні інтереси в питаннях розробки та реалізації інновацій, мають високий потенціал наукових знань, високу якість інформаційного забезпечення в рамках певної спеціалізації економічної діяльності. Залучення інформаційного потенціалу
інноваційно-освітніх кластерів в процеси відтворення інформаційних ресурсів регіону формує нові
горизонти розвитку ІТ-галузі, процесів організації
мережевого бізнесу загального стимулювання інноваційного середовища.
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АНОТАЦІЯ
В статті автором проаналізовано моделі антикризового управління компанією с точки зору зацікавленості учасників корпоративних відносин холдингу, запропоновано та застосовано метод оцінювання їхньої
готовності до антикризових заходів, вдосконалено модель реалізації антикризових заходів.
ABSTRACT
In the article the author analyzes a model of anti-crisis management from the point of view of participants’
interests of corporate relationships of a holding company, she proposes and applies the method of evaluation participants’ readiness for anti-crisis measures, improves the model of their realization.
Ключові слова. Антикризова модель, антикризовий захід, корпоративний інтерес, готовність учасника.
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Компанії, перебуваючи в складних фінансових
умовах, зіштовхуються з безліччю фінансових проблем, серед яких найбільш поширеною є збереження своїх фінансових активів. Слід підкреслити,
що в стабільних умовах господарювання банки
охоче кредитують компанії, заробляючи на великих
відсотках та сподіваючись на погашення кредитів у
найближчому майбутньому. Проте із настанням фінансової кризи ситуація з кожним роком погіршується. І нарешті, коли постає питання виживання
банку, боржників ставлять перед фактом погашення заборгованості або накладають арешт на рахунки та майно компанії. Ситуація загострюється у
великому бізнесі, де компанії на зразок холдингу
знаходяться в центрі уваги та будь-які організаційні
зміни відслідковуються державними контролюючими органами. В таких умовах холдинг намагається перш за все позбавитися неліквідних та нерентабельних структурних підрозділів. Така форма
реорганізації дозволяє вивільнити активи, зменшити операційні витрати та на деякий час призупинити фінансовий обвал у компанії до настання моменту арешту рахунків. З цього моменту дії управління холдингу носять стрімкий характер, а
управлінські рішення топ-менеджерів приймаються швидко. В таких умовах інтереси учасників
корпоративних відносин ігноруються, що може
привести до помилок з боку керівництва, поси-

лення внутрішньохолдингових конфліктів та ставить під загрозу реалізацію подальших антикризових заходів. Ціль даної статті – посилити реалізацію антикризових заходів через підвищення готовності
учасників
корпоративних
відносин
холдингової компанії.
Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників
теоретико-методичні аспекти антикризового управління є предметом розгляду у працях [1–7]. Проте
шляхи реалізації антикризових заходів перебувають у стадії постійного вдосконалення та потребують подальшого дослідження.
Перш ніж перейти до розгляду самих антикризових заходів проаналізуємо існуючі моделі антикризового управління компанією враховуючи корпоративні інтереси учасників корпоративних відносин. Необхідно зазначити, що у попередніх роботах
[8–10] автором кількісно визначено інтереси учасників у межах обсягу реалізованої продукції та запропоновано концепцію їх узгодження. Концепція
передбачає розподіл суб’єктів на зовнішні (споживачі, постачальники, перевізники, кредитори) та
внутрішні (акціонери управлінської компанії та корпоративних підприємств, топ-менеджери та працівники адміністративного напряму управлінської
компанії та корпоративних підприємств, працівники виробничого напряму корпоративних підприємств) суб’єкти корпоративних відносин (рис. 1).
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Рис. 1. Концепція узгодження корпоративних інтересів
Застосування основ даної концепції дозволило застосовуються, вони трансформуються до умов
провести аналіз моделей та отримати такі резуль- функціонування компанії, глибини кризового стану
тати, що наведено у таблиці 1. Як бачимо, моделі холдингу та зацікавленості суб’єктів корпоративантикризового управління узгоджуються на рівні них відносин. Тому практиків більше цікавлять анвнутрішніх суб’єктів корпоративних відносин, час- тикризові заходи та шляхи їхньої реалізації. Дані
тина з яких потребує високого рівня узгодження. заходи можуть бути використані при функціонуНа практиці у чистому вигляді розглянуті моделі не вання різних моделей антикризового управління.
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Таблиця 1
Аналіз моделей антикризового управління
Характеристика
Реалізація
Модель антикризового управління на засадах контролінгу

Потребує жорсткого контролю з боку топ-менеджерів та адміністрації за виконанням планів коСистема забезпечення виживання компанії, наці- рпоративного підприємства, постійного прийлена на оптимізацію прибутку, спрямована на підт- няття оперативних рішень стосовно подолання
римку реалізації розроблених планів із заданим рі- кризових явищ. Вимагає високої кваліфікації та
внем точності
зацікавленості від топ-менеджерів, адміністрації,
працівників виробництва, а також додаткових витрат від власників.
Модель антикризового управління на засадах реінжинірингу
Революційне усунення на підприємстві кризових
явищ на основі відмови від сталих процедур, спря- Потребує суттєвих зусиль та кваліфікації від топмоване на поліпшення основних показників діяль- менеджерів та високого рівня зацікавленості внуності компанії через моделювання, аналіз та переп- трішніх суб’єктів корпоративних відносин.
роектування наявних бізнес-процесів
Модель антикризового управління на засадах фінансової діагностики
Здатність розпізнавати стан компанії через викориНе потребує узгодження корпоративних інтерестання певних параметрів з метою виявлення, встасів. Модель повільна у часі, використовується на
новлення причин порушень за умови прогнозурівні управлінської компанії, ефективна на ранніх
вання показників фінансового стану компанії на
стадіях подолання антикризового стану.
будь-якому відрізку часу або в динаміці.
Модель інноваційного антикризового управління
Здійснення аналізу щодо узгодження продукції зі
стратегією розвитку діяльності компанії. Відбір та- Потребує високого рівня узгодження корпоратиких видів продукції, що мають високий попит на вних інтересів внутрішніх суб’єктів корпоративконкурентному ринку і дають необхідний прибу- них відносин; гнучкості виробництва.
ток.
Модель антикризового управління на засадах фінансової санації
Система фінансово-економічних , виробничо-технічних, організаційно-правових і соціальних заходів,
Потребує високого рівня узгодження корпоратиспрямованих на досягнення чи відновлення платовних інтересів внутрішніх суб’єктів корпоративспроможності, ліквідності, прибутковості й конкуних відносин.
рентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді.
Модель антикризового управління на засадах інвестиційного менеджменту
Система вибраних довгострокових цілей і засобів їх
досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяль- Потребує згоди власника. Не потребує високого
ності підприємства з метою запобігання та усу- рівня узгодження корпоративних інтересів.
нення кризових явищ.
Модель антикризового управління на засадах менеджменту персоналу
Сукупність чинників соціально-психологічного,
Не потребує узгодження корпоративних інтереетичного характеру; демократичний стиль управсів. Потребує згоди власника у разі виникнення
ління, дбайливе ставлення до потреб людини, облік
додаткових витрат.
його індивідуальних особливостей.
Модель антикризового управління на засадах консалтингового менеджменту
Незалежне об’єктивне консультування та технічна
підтримка кваліфікованих спеціалістів, метою яких Потребує високого рівня узгодження корпоратиє надання послуг щодо раціонального викорис- вних інтересів внутрішніх суб’єктів корпоративтання існуючого потенціалу та ресурсів підприємс- них відносин.
тва для досягнення намічених цілей антикризового
управління.
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Найбільш поширені в практиці господарювання такі основні антикризові напрями:
– залучення засобів акціонерів;
– розробка управлінською компанією ефективних стратегій в управлінні, фінансах та маркетингу;
– посилення контролю фінансово-економічного стану корпоративних підприємств холдингу;
– скорочення постійних і змінних витрат холдингу;
– підвищення продуктивності праці та посилення мотивації персоналу.
В теорії існують багато методичних підходів
до оцінювання реалізації антикризових напрямів на
основі використання різних фінансово-економічних показників – підвищення платоспроможності
(коефіцієнт поточної ліквідності, забезпечення власними засобами, відновлення платоспроможності),
заборгованості перед кредиторами, терміну реалізації, витрат на реалізацію. Проте, як ми вже казали,
оцінювання перебуває на стадії постійного вдосконалення, а в умовах посилення ролі працівників потребує їхньої готовності та активної дії. Тому ми
пропонуємо додатково до наведених вище показників оцінити готовність учасників корпоративних відносин. Поняття «готовність учасника» передбачає
його зацікавленість у реалізації антикризового заходу, єдність корпоративного інтересу з антикризовими діями і активного впливу на даний процес. Готовність до антикризових заходів оцінимо на основі
поширеного бального методу. Отже, оцінювання
проведемо так: «0 балів» – суб’єкт незацікавлений,
корпоративні інтереси не співпадають з антикризовим заходом; «0,5 балів» – суб’єкту однаково, оскільки антикризовий захід прямо не впливає на його
корпоративні інтереси ; «1 бал» – суб’єкт зацікавлений, проявляє ініціативу, корпоративні інтереси
співпадають з антикризовим заходом. За результатами оцінок розраховуємо коефіцієнт готовності до
антикризових заходів суб’єктів корпоративних відносин (R) за формулою:
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y * x
 pi * Eyxi  pi * x * y
Kr i 1
R

 i 1
,
Krb
Krb
Krb
де Kr – сумарна оцінка готовності учасників до
антикризових заходів у певному періоді, бали; Krb
– найвища сумарна оцінка готовності учасників до
антикризових заходів, бали; pi – оцінка готовності
учасника до антикризового заходу, бали; Eyxi – коефіцієнт еластичності корпоративних інтересів учасника; x – рівень узгодження корпоративних інтересів у певному періоді, грн; y – показник корпоративного інтересу учасника, грн; ∆x – приріст рівня
узгодження корпоративних інтересів певного періоду до попереднього, грн; ∆y – приріст показника
корпоративних інтересів учасника у певному періоду до попереднього, грн, i – кількість антикризових заходів.
Запропонований метод оцінювання має ряд переваг:
– наглядний та може бути використаний для
оцінювання великої вибірки компаній;
– підвищує якість прийняття управлінських рішень на оперативному та стратегічному рівнях управління;
– показує активність процесу реалізації антикризових заходів. Проте існують недоліки – оцінка
готовності учасників носить суб’єктивний характер, а розрахунок ускладнений та обмежений у часі
звітним щомісячним періодом, що сповільнює
прийняття оперативних управлінських рішень. Але
у питанні правильності реалізації курсу антикризових заходів не тільки швидкість, а і якість стають
важливими. Крім цього бажано, щоб оцінювання
проводилося незалежними консультантами через
тестування та спілкування з представниками
суб’єктів корпоративних відносин. Тим не менш ми
оцінили готовність учасників промислового українського холдингу та результати навели у таблиці 2.
7
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Таблиця 2

працівники виробництва

1. Залучення засобів акціонерів
2. Розробка управлінською компанією ефективних стратегій в управлінні, фінансах та маркетингу
3. Посилення контролю фінансово-економічного стану
корпоративних підприємств холдингу
4. Скорочення постійних витрат холдингу
5. Скорочення змінних витрат холдингу
6. Підвищення продуктивності праці
7. Посилення мотивації персоналу
Усього:

топ-менеджери
та адміністрація

Напрям

акціонери

Оцінка готовності учасників промислового холдингу
pi, бали

0

0,5

0,5

0,7

0,34

1

0

0,5

1,0

0,47

1

0

0,5

1,0

0,47

1
1
1
0

0
0,5
1
1

0,5
0
0
1

1,0
1,1
1,6
1,0

0,47
0,52
0,72
0,48
0,49

Pi*Eyxi,
бали

Ri
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Отриманий результат коефіцієнта (R) пропонуємо класифікувати за шкалою Харінгтона:
1) 1 – 0,8 високий рівень сприйняття антикризових заходів учасниками, учасники позитивно
сприймають більшість антикризових заходів та діють активно у заданому напрямі; завдання топ-менеджерів – підтримувати цей рівень;
2) 0,8 – 0,63 гарний рівень сприйняття антикризових заходів учасників, більшість учасників позитивно сприймають антикризові заходи; завдання
топ-менеджерів – проаналізувати інтереси незацікавлених учасників та зорієнтувати у напрямі реалізації антикризових заходів;
3) 0,63 – 0,37 задовільнений рівень сприйняття
антикризових заходів учасниками, учасники незацікавлені у більшості антикризових заходів; завдання топ-менеджерів – посилити мотивацію учасників;
4) 0,37 – 0,20 поганий рівень сприйняття антикризових заходів учасниками, учасники не задоволені; завдання топ-менеджерів – терміново здійснити пошук способів підвищення зацікавленості
учасників та запровадити концепцію узгодження
корпоративних інтересів учасників для попередження майбутніх проблем;
5) 0,2 – 0,00 дуже поганий рівень сприйняття
антикризових заходів учасниками; власникам необхідно переглянути антикризову модель та розробити інші антикризові заходи.
Як бачимо з даних таблиці 2, жодний антикризовий напрям не має одностайної підтримки з боку
розглянутих суб’єктів. Проте холдинг отримав за-
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довільнений рівень сприйняття антикризових заходів суб’єктами корпоративних відносин (R=0,49).
Власнику необхідно пожвавити діяльність топ-менеджерів (проведення атестації, преміювання за фінансовим результатом, реалізацією антикризових
заходів тощо) та підвищити мотивацію працівників
виробництва (преміювання за досягнення економії
ресурсів тощо).
Треба звернути увагу, що скорочення змінних
витрат холдингу є популярним серед учасників.
Тому доволі часто при розробці стратегій не розглядаються можливості економії енергоресурсів, матеріальних та інших витрат на основі впровадження
нових технологій. Високу зацікавленість учасники
виявляють у підвищенні продуктивності праці.
Проте без посилення мотивації та впровадження
нових технологій для скорочення виробничих витрат, що передбачає вкладання додаткових засобів
з боку акціонерів, даний захід може виявитися недостатньо ефективним. Оскільки акціонери не завжди готові інвестувати капітал, а навпаки намагаються його зберегти та накопичити, то залишаються такі популярні заходи, як розробка стратегій,
посилення контролю та скорочення постійних витрат. Але цього не завжди буває достатньо. Після
черги можливих скорочень персоналу та вивільнення орендованих площ, управління компанії починає шукати інші методи, що лежать на межі закону.
Повертаючись до оперативного управління необхідно зазначити, що обрані антикризові заходи
потребують постійного моніторингу. А отже і моделі реалізації антикризових заходів.

Рис. 2. Модель реалізації антикризових заходів [вдосконалено автором]
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Висновок. В результаті аналізу моделей антикризового управління з точки зору зацікавленості
учасників корпоративних відносин автор прийшов
до висновку про необхідність узгодження корпоративних інтересів. Для цього розроблено модель реалізації антикризових заходів на основі концепції
узгодження корпоративних інтересів, що кількісно
визначає інтереси учасників у межах обсягу реалізованої продукції. Автором запропоновано метод
оцінювання готовності учасників до реалізації антикризових заходів холдингової компанії. Даний
метод може бути використаний для оцінювання великої вибірки компаній, підвищує якість прийняття
управлінських рішень на оперативному та стратегічному рівнях управління, показує активність процесу реалізації антикризових заходів. В перспективі
подальше дослідження реалізації антикризових заходів може потребувати розробки алгоритму прийняття управлінських рішень з урахуванням готовності учасників та вдосконалення методів посилення їхньої зацікавленості.
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АНОТАЦІЯ
Підкреслено, що вагомою передумовою сталого економічного розвитку є інтеграція країни у світове
господарство та участь у економічних організаціях. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти участі
Канади в міжнародних торговельних угодах, таких як СОТ, Транс-Тихоокеанське партнерство, АТЕС,
НАФТА, ОЕСР, Тихоокеанський альянс. Проведено PESTEL-аналіз зовнішньоекономічної діяльності Канади та виявлено основні фактори впливу на динаміку її зростання.
ABSTRACT
Stressed that an essential precondition for sustainable economic development is the integration of countries
into the world economy and participation in economic organizations. Analysis of the positive and negative aspects
of the participation of Canada in international trade agreements. A PESTEL-analysis of foreign trade activities in
Canada and identified the major factors influencing the dynamics of its growth.
Ключові слова: економічне зростання, торговельні угоди, PESTEL-аналіз.
Keywords: economic growth, trade agreements, PESTEL-analysis.
Однією із закономірностей розвитку світового
господарства, що значно впливає на основні напря-

мки і шляхи його еволюції, є створення економічних організацій, міжнародних інтеграційних угру-
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повань, підписання торговельних угод, які забезпечують узгоджений розвиток і взаємодоповнення регіонів та країн світу, інтенсифікують процеси виробництва в окремих країнах, дають змогу більш ефективно
використовувати
наявні
ресурси,
розподіляти інвестиції та всі види капіталу.
Канада як одна з провідних країн світу добре
інтегрована у світове господарство і виступає як
учасник багатьох економічних організацій та інтеграційних об’єднань (рис. 1).
Канада і СОТ. Канада надає великого значення
механізмам багатостороннього співробітництва в
рамках Світової організації торгівлі і активно просуває серед країн-членів даної організації свої ініціативи, що передбачають лібералізацію правил міжнародної торгівлі, що є ключовим аспектом для забезпечення
зростання
експортоорієнтованої
економіки Канади. У квітня 2014 р. набула чинності
Угода СОТ про держзакупівлі, узгодженню деталей
якого Канада приділяла підвищену увагу. Відповідно до вищезазначеного документа канадське керівництво зобов'язується розширити список зарубіжних компаній, які можуть брати участь у тендерах
на надання послуг або товарів для потреб державних структур країни [1].
Канада і Транс-Тихоокеанське партнерство
(ТТП). Забезпечення рівноправної участі Канади в
угоді про створення зони вільної торгівлі на основі
Транс-Тихоокеанського партнерства є пріоритетом
канадського керівництва в галузі зміцнення інтеграційних зв'язків з країнами АТР.
Однак, позиція канадської сторони з багатьох
аспектів майбутньої угоди на даний момент розходиться з вже узгодженої іншими учасниками.
Розбіжності є з таких питань як патентування
фармацевтичних товарів, охорона навколишнього
середовища, захист інтелектуальної власності, субсидування сільгоспвиробників в рамках національних систем та їх державній підтримці.
У числі основних переваг від вступу Канади в
ТТП можна виділити перспективи виходу національних компаній малого та середнього бізнесу на зарубіжні, насамперед, азіатські ринки, які відкривають масу нових можливостей. Канадці також підтримують пропозицію учасників переговорів з
обмеження діяльності зарубіжних держкомпаній в
рамках ТТП, які за рахунок наявності значних фінансових ресурсів негативно впливають на рівень
конкуренції в різних секторах економіки [2].
Канада і АТЕС. Пріоритетними цілями співробітництва з країнами АТЕС Канада вважає забезпе-
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чення доступу канадського експорту на місцеві ринки, захист інтересів канадських інвесторів і участь
у розробці та реалізації заходів боротьби зі змінами
клімату.
Канада дотримується домовленостей, досягнутих в ході попередніх самітів АТЕС і вживає заходів щодо їх реалізації, передбачаючи, зокрема, необхідне фінансування в бюджеті країни. Підтвердженням цього є той факт, що в 2014 р. Канада
стала першою країною серед членів АТЕС, яка усунула всі мита за узгодженим списку на ввезення
«зелених товарів» на свою територію.
Важливе значення для канадської сторони має
функціонування в рамках АТЕС Робочої групи з
транспорту. Канада використовує даний переговорний процес для просування своєї стратегії Азіатсько-Тихоокеанського
коридору
(Asia-Pacific
Gateway), яка передбачає перетворення країни в основний транспортний канал для пересування товарів, послуг та інвестицій між країнами Азії та Північної Америки [3].
Канада і НАФТА. Співпраця Канади з партнерами по НАФТА залишається системоутворюючим
елементом зовнішньоекономічної діяльності Канади. У 2016 р. товарообіг Канади з США і Мексикою склав майже 70% від усього обсягу зовнішньої
торгівлі країни [4].
Інтеграційні процеси на північноамериканському континенті, що здійснюються через механізми НАФТА, дозволяють країнам-учасницям угоди
адекватно реагувати на виникаючі глобальні і регіональні проблеми сучасності.
Серед основних напрямів співробітництва слід
зазначити активну роботу: з розробки Північноамериканського робочого плану по збільшенню конкурентоспроможності
(North
American
Competitiveness work plan; з подальшої реалізації
Північноамериканського транспортного плану
(North American Transportation Plan), що передбачає
спрощення митних процедур для вантажних перевезень, а також переміщення робочої сили в рамках
інтеграційного об'єднання; щодо обміну інформацією з протидії поширенню наркотиків і торгівлі
зброєю на північноамериканському континенті; по
реалізації програми по студентському обміну; щодо
збільшення взаємодії з питань розвитку інноваційної співпраці; з підвищення частки «зеленої енергетики» в енергетичних балансах країн; з розробки
Єдиної енергетичної стратегії для північноамериканського континенту, що передбачає велику ступінь координації у видобутку і постачаннях енергоносіїв [5].
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УЧАСТЬ КАНАДИ В МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОДАХ
Позитивні аспекти
співробітництва

1. Надається велике значення механізмам багатостороннього
співробітництва.
2. Просування власних ініціатив, що передбачають лібералізацію
правил міжнародної торгівлі, що є ключовими аспектами зростання
експортоорієнтованої економіки Канади.
3. Захист інтересів канадських експортерів
Позитивні аспекти
співробітництва

1. Розширення списку зарубіжних компаній, які можуть брати
участь у тендерах на надання послуг або товарів для потреб
державних або провінційних структур Канади у межах Угоди СОТ
про держзакупівлі.
2. Робота над узгодження Угоди СОТ щодо «зелених товарів»,
спроба лібералізації торгових режимів між країнами в області
«зелених товарів»

ТРАНС-ТИХООКЕАНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

1. Зміцнення інтеграційних зв язків з країнами АТР.
2. Перспективи виходу національних компаній малого та
середнього бізнесу на азійські ринки, що відкривають нові
можливості.
3. Обмеження діяльності зарубіжних державних компаній в рамках
ТТП, які за рахунок наявності значних фінансових ресурсів
негативно впливають на рівень конкуренції в різних секторах
економіки.
Позитивні аспекти
співробітництва

АТЕС

Позитивні аспекти
співробітництва

Позитивні аспекти
співробітництва

Дискусійні питання
співробітництва

1. Ступінь відкритості канадських ринків набагато вище ніж інших
країн ОЕСР. Особливо відкритими визнано ринки комп ютерних
технологій, юридичних та інженерних консультаційних послуг.

ТИХООКЕАНСЬКИЙ АЛЬЯНС

1. Перспективи пожвавлення ідеї створення Пан-американської
зони вільної торгівлі шляхом підписання відповідної угоди між ТА
і НАФТА. Перспективна можливість об єднання всіх країн
Латинської Америки, включаючи Венесуелу, Болівію, Нікарагуа, а
також держав, що становлять основу інтеграційного блоку
МЕРКОСУР.

Дискусійні питання
співробітництва

1. Різні механізми маркування продукції.
2. Американські компанії часто поставляють продукцію
національних с/г виробників в країни НАФТА за демпінговими
цінами, що фактично є порушенням правил конкуренції.

ОЕСР

1. Забезпечення відкритості ринків, що є ключовим фактором
інтенсивного розвитку національних економік і успішної боротьби
з безробіттям.
2. Сприяє консолідації та розвитку країн G20.

Дискусійні питання
співробітництва

1. Наявність у регіоні іншого потужного інтеграційного об єднання
– ТТП – ініціативи АТЕС є більш дорадчими, а його рішення
носять виключно рекомендаційний характер

НАФТА

1. Системоутворюючий елемент зовнішньоекономічної діяльності
Канади.
2. Дозволяє країнам-учасницям адекватно реагувати на глобальні
та регіональні проблеми.
3. Істотне зміцнення інтеграційних зв язків усередині регіону.

Дискусійні питання
співробітництва

1. Розходження позицій Канади з іншими країнами стосовно
питань патентування фармацевтичних товарів,
охорони
навколишнього середовища, захисту інтелектуальної власності,
субсидування сільгоспвиробників в межах національних систем
їхньої держпідтримки.

1. Забезпечення доступу канадського експорту на місцеві ринки,
захист інтересів канадських інвесторів і участь у розробці та
реалізації заходів боротьби зі змінами клімату.
2. Усунення всіх мит за узгодженим списком на ввезення «зелених
товарів» на свою територію.
3. Підвищення глобальної конкурентоспроможності малих і
середніх підприємств, які відіграють важливу роль у формуванні
канадської економіки.
4. Забезпечення продовольчої безпеки регіону, застосування
наукових підходів у сфері розширення виробництва с/г продукції,
зниження імпортних тарифів на продовольчі товари.
5. Просування стратегії Азійсько-Тихоокеанського коридору, що
передбачає перетворення країни в основний транспортний канал
для пересування товарів, послуг, інвестицій між країнами Азії та
Північної Америки.

Позитивні аспекти
співробітництва

Дискусійні питання
співробітництва

СОТ

Дискусійні питання
співробітництва

1. Канада займає вичікувальну позицію участі в інтеграційному
об єднанні, оцінюючи економічні перспективи можливого членства
в Тихоокеанському Альянсі.

Рис. 1. Участь Канади в міжнародних торговельних угодах
[Систематизовано автором за 1-6]
Канада і Організація економічного співробіт- ритості ринків, визнаючи таку відкритість ключоництва та розвитку. За оцінкою Всесвітньої органі- вим фактором інтенсивного розвитку національних
зації торгівлі, Канада активно підтримує і сприяє економік і успішної боротьби з безробіттям. Канада
реалізації політики ОЕСР щодо забезпечення відк- сприяє консолідації діяльності Організації економі-
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чного співробітництва та розвитку і країн «двадцятки». Однак, за даними Організації економічного
співробітництва та розвитку, ступінь відкритості
канадських ринків набагато вище, ніж в інших країнах-членах ОЕСР [6].
Канада і Тихоокеанський альянс. Ініціаторами
створення Тихоокеанського альянсу (ТА) є латиноамериканські держави (Чилі, Мексика, Колумбія),
які є лояльними до політики США в регіоні, і можуть бути корисними для реалізації ідеї створення
Пан-американської зони вільної торгівлі шляхом
підписання відповідної угоди між ТА і НАФТА. В
перспективі Тихоокеанський альянс може об'єднати всі країни Латинської Америки, включаючи
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лівоцентристські Венесуелу, Болівію і Нікарагуа, та
держави, що становлять основу інтеграційного
блоку МЕРКОСУР. Однак, Канада в даний час зайняла вичікувальну позицію, оцінюючи для себе
економічні перспективи можливого членства в Тихоокеанському Альянсі [6].
Незважаючи на те, що Канада зацікавлена у розвитку співпраці з іншими країнами, сьогодні залишається досить багато проблем, які стримують динаміку її зростання. Визначимо основні факторискладові PESTEL-аналізу, які мають особливо важливе вплив на зовнішньоекономічну діяльність Канади (табл. 1).
Таблиця 1

PESTEL-аналіз економіки Канади за ключовими точками
ФАКТОР ПОЛІТИКИ
– процвітаюча торгівля і стабільні
міжнародні відносини;
– потужні і міцні демократичні
пріоритети;
– розбіжності в розвитку за
провінціями;
– конфлікт інтересів з ОАЕ
(дипломатичний скандал);
– поява нового політичного підрозділу;
– інвестиційні перспективи та
утримання податків знижуються;
– план щодо впровадження субсидій;
– провінційні уряди та «плани
гнучкості».
ФАКТОР СОЦІУМУ
–
середній родинний дохід складає
76000 кан. дол.
–
індивідуальний середній дохід
становить 27600 кан. дол.
–
найбідніші 20% родин отримують
лише 5,2% доходу в той час як 43,6% є
дохід топ 20% родин;
–
частка жінок в отриманні освіти
більше за частку чоловіків;
–
рівень доходу чоловіків більше за
рівень доходів жінок;
–
14,9% канадців мають низький
рівень доходу;
–
13,3% дітей в Канаді живуть в
бідності.
ФАКТОР ЕКОЛОГІЇ
–
сильна основа та ініціатива
екологічної політики;
–
слабкий тренд збереження
навколишнього середовища;
–
неефективне споживання енергії;
–
скорочення викидів парникових
газів від транспортного сектора;
–
невиконання Кіотського протоколу;
–
розширення ядерних відходів.
Складено автором

ФАКТОР ЕКОНОМІКИ
– дійсний член G7 і ОЕСР;
– сектор послуг є домінуючим фактором (70%)
функціонування економіки;
– є однією з 10 кращих торгових країн світу;
– високий рівень експорту енергоносіїв;
– рівень інфляції в 2015 р склав 1,2%, (2,4% в 2014 р.);
– економічна система схожа на систему США;
– угоди про FTA і НАФТА підписані з різними країнами
для поліпшення торговельних відносин;
– економічна політика Канади взаємопов'язана з США
(незначні зміни % ставки США впливають на економіку
Канади);
– банківська система Канади відрізняється
консервативним підходом.
ФАКТОР ТЕХНОЛОГІЙ

–
високо розвинута аерокосмічна промисловість;
–
технічні навички не вчать в системі освіти;
–
інвестиції в R & D є найнижчим з точки зору
корпоративних витрат;
–
розширюється сектор ІКТ;
–
право інтелектуальної власності слабке;
–
низький рівень патентування.

ФАКТОР ПРАВА
–
стимули і податковий відпочинок для інвесторів;
–
суб'єкти підприємницької діяльності користуються
правовою базою країни;
–
лазівки в системі оподаткування;
–
обмеження власності в певних секторах;
–
зниження податкової ставки;
–
лібералізація сектору послуг;
–
не існує Єдиного регулятора.
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Проведений аналіз дозволив визначити основні чинники, які впливають на стан зовнішньоекономічної діяльності Канади. Поточна ситуація в багатьох аспектах далека від досконалої, що вкрай
ускладнює вихід на стабільні тренди росту. Однак
серед переважно негативних моментів, які є стримуючим фактором, країна має і кілька позитивних
моментів.
1. Політичний аналіз. Нова демократична, Ліберальна і Консервативна партії домінують в канадській політичній сфері. Протягом 12 років, Ліберальна партія домінувала на політичній арені, в 2006
р. консервативний уряд став урядом меншості, але
в 2011 р. Ліберальна партія знову прийшла до влади
з більшістю, що усунуло всі загрози політичної нестабільності. Основні проблеми виникають з «федеральними та провінційними відносинами».
Проте, вимоги з боку провінційних урядів щодо додаткових коштів з боку держави знаходяться на розгляді. У провінціях, нерівність зростає через відсутність однаковості в політиці [7].
2. Економічний аналіз. В даний час Канада виступає в якості ведучої країни серед ТОП 10 економік світу. Однак спостерігається значне зниження
ВВП за останні три роки (2013-2015 рр.). Зростання
в 2010 р. на 3% після падіння на 2% в 2009 р. В 2013
р. спостерігалось зростання на 2% , зниження на 1%
в 2014 р. та на 1% в 2015 р. Бізнес-середовище та
банківська система є міцними та взаємопов’язані з
політикою уряду на економічне зростання з 2010 р.,
коли була введена безмитна схема виробництва тарифів і стимул пакет на 60 млрд. дол. США. Негайний ефект було відзначено вже в 2010 р.: зростання
промисловості (33% від ВВП) та сфери послуг (65%
від ВВП), зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, зокрема через R & D, стимулювання і зниження корпоративних податків. 2% збільшення зайнятості було відзначено, в період між 2010 і 2011 р.
Однак існують побоювання щодо зростання дефіциту в торгівлі і фіскальної політики у зв’язку з низькою продуктивністю. Уряд Канади стикається з
проблемою невідповідності в забезпеченні економічного зростання. Для вирішення цієї проблеми
урядом вживаються заходи для залучення додаткових 4 млрд. кан. дол. у збалансований бюджет 20142015 рр. через систему щорічних заощаджень і доходів [8; 9].
3. Соціальний аналіз. За аспектам розвитку
людського потенціалу Канада має високий бал та
дуже сильну систему соціального забезпечення. Загальний бал за індексом людського потенціалу становить 0,902 (або 8-є місце серед 210 країн світу).
Зміни в економіці і на ринку праці визначили, що
потреби старіючого населення поступово вирішуються шляхом перегляду реформи пенсійного забезпечення та пенсійного структури. Більш високі
соціальні витрати можуть вплинути на економічну
продуктивність і конкурентоспроможність країни
через видимі проблеми старіння населення і незбалансованого економічного зростання в регіонах.
Крім того, уряд може зіткнутися з серйозною напруженістю і певними викликами через ліберальну
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і відкриту імміграційну політику, високий рівень
безробіття в деяких провінціях [7; 10].
4. Технологічний аналіз. Потенціал технічного
прогресу повністю не використовується, отже інвестування в сектори R & D становлять лише 2% від
ВВП. Існує ще певний інноваційний розрив, тому
що частка витрат від ВВП на технології в не поліпшується протягом декількох років. Кількість кваліфікованої робочої сили є великою у порівнянні з кількістю зовнішніх патентів та частоти застосування
канадських дослідників у міжнародних дослідженнях. Кількість отриманих патентів склало лише
5513 одиниць (у порівнянні, США отримали 121179
патентів). Існує явна відсутність інновацій в системі освіти і бізнес-підприємствах. Приватні організації не дуже зацікавлені в інвестуванні в нові технології. Проте, серед країн з розвиненою економікою, Канада змогла зберегти свої сильні позиції
економічно ефективної країни [9].
Географічне сусідство та значні інвестиційні
та торговельні відносини з США робить Канаду ідеальним місцем для інвестицій. У виробничому секторі, використовуються традиційний спосіб обладнання та механізмів. Проте, в аерокосмічній промисловості, Канада має значну перевагу завдяки
високому рівню технологічного розвитку.
5. Аналіз умов навколишнього середовища.
Економічний розвиток сприяє виникненню та поширенню екологічних проблем. Уряд Канади
прийняв заходи щодо забезпечення механізму подолання екологічних проблем. Екологічна політика
Канади має широкі перспективи: місцеві, регіональні і глобальні проблеми природи та її виклики задовольняються. Екологічний порядок денний Канади має певні проблеми, в тому числі: список пріоритетних
небезпечних
відходів,
глобальне
біорізноманіття, хімічний транспорт, зміна клімату
і виснаження озонового шару. Канада домоглася
стійкого прогресу в справі досягнення міжнародних зобов'язань і внутрішніх екологічних цілей, зокрема, зменшення викидів парникових газів.
Застосовуються передові стратегії щодо скорочення забруднення повітря, однак, продуктивність
виробництва є не дуже високою з точки зору підвищення енергоефективності, збереження біорізноманіття, і видалення небезпечних відходів та забруднення навколишнього середовища. Основними екологічними пріоритетами Канади є: поступова зміна
клімату, утилізація відходів, якість води і повітря,
усунення стічних вод, покращення здоров'я людини. Незважаючи на вищезазначені пріоритетні
області, впровадження сталого розвитку, практичні
результати ще не досягнуті, що пов’язують з відсутністю юридичних повноважень у вирішенні екологічних проблем. Перший раунд Кіотського протоколу 2012 р., в якому було визначено цілі щодо скорочення викидів в атмосферу, країна поки що не
підписала [11].
6. Правовий аналіз. Незалежна судова система
діє в правовій системі Канади та поширюється на
федеральні структури Канади. З точки зору легкості
ведення бізнесу Канада займає 7-є місце в світі.
Крім того, притаманна висока гнучкість ринку
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праці, що призвело до збільшення можливостей для
зайнятості та зростання її продуктивності. У порівнянні з іншими країнами з розвиненою економікою,
ставка корпоративного податку Канади є низькою,
але інвестори організацій стикаються з найвищим
маргінальним податком світу. Зовнішні гравці
отримують кілька конкурентних переваг з цієї країни. Притаманна низька ліквідність іноземних інвестицій. Існують різні правила на обласному та федеральному рівні, з якими стаскаються підприємства задля інвестицій. В різних провінціях правила
можуть змінюватись, ставка податку варіюється від
провінції до провінції [7].
Список літератури
1. World Trade Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/wto;
2. Trans-Pacific Partnership [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ustr.gov/tradeagreements/free-trade-agreements/trans-pacificpartnership/TPP-Full-Text;
3. The Asia-Pacific Economic Cooperation
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.apec.org;
4. North American Free Trade Agreement
(NAFTA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

The scientific heritage No 11 (11),2017
https://ustr.gov/trade-agreements/free-tradeagreements/north-american-free-trade-agreementnafta;
5. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org;
6. Alianza del Pacífico [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
https://alianzapacifico.net/en/#home.
7. Government of Canada [Electronic resource].
– Access mode: https://www.canada.ca/en.html.
8. IMF World Economic Outlook (WEO),
October 2015 [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weo
data/download.aspx.
9. Statistics Canada: Canada's national statistical
agency [Electronic resource]. – Access mode:
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html.
10. Human Development Report, 1980 – 2013
[Electronic
resource].
–
Access
mode:
http://hdr.undp.org/en/data.
11. World Development Indicators (WDI),
December 2015 [Electronic resource]. – Access mode:
http://data.worldbank.org/data-catalog/worlddevelopment-indicators.

Сурай А.С.
Шпильовий Є.О.
Черкаського державного технологічного університету
к.е.н, доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування,
студент-магістр
ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
THE CHALLENGES OF THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT: TECHNOLOGIES OF
PRODUCTION EFFICIENCY AND PRODUCTION CAPACITY
Surai A.S.
Shpilevoy E.A.
Cherkasy state technological university
K. E. N., associate Professor of management and business administration,
Master degree
АННОТАЦІЯ
Головним завданням розвитку економіки України на сучасному етапі є забезпечення сталого економічного зростання. У його здійсненні важливу роль відіграє промисловість як інвестиційна сфера, яка
впливає на інтенсивний розвиток інших галузей і виробництв. В зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності виробництва та використання виробничого потенціалу промисловості, її виробничих потужностей як елемента цього потенціалу. Успішне вирішення цієї проблеми потребує посилення економічних методів управління виробничими процесами, впровадження інновацій,
створення і використання виробничих потужностей підприємств і галузей народного господарства.
У комплексі складних економічних проблем нашої країни, що пов’язані з інтеграцією в ЄС, важлива
роль належить розвитку і підвищення ефективності виробництва та виробничої потужності, для створення
необхідних стандартів конкурентоздатності на зовнішньому ринку.
ABSTRACT
The main task of the development of the economy of Ukraine at the present stage is to ensure sustainable
economic growth. In its implementation plays an important role as an investment industry, which affects the
intensive development of other industries. In this regard, of particular urgency is the problem of increasing the
efficiency of production and capacity utilization, production capacity in this capacity. The successful solution of
this problem requires strengthening of economic methods of management of production processes, implementation
of innovations, creation of production capacity of enterprises and sectors of the economy.
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In a challenging economic problems of our country related to the EU integration, the important role belongs
to the development and improvement of production efficiency and production capacity, creating the necessary
standards of competitiveness on the foreign market.
Ключові слова. Виробництво, науково-технічний прогрес, виробнича потужність.
Keywords: The production of scientific and technological progress and industrial power.
У сучасній ринковій економіці одним із основних шляхів підвищення виробництва, є ефективне
використання виробничих потужностей підприємства, в умовах трансформації економіки. Виходячи з
нинішнього уявлень про виробниче підприємство,
якщо враховувати відносну стабільність потреб ринку у виготовленій продукції, підприємство повинно довести, що воно реально може виготовити
необхідну кількість продукції у певні терміни і
встановленої якості. Будь-які інновації на локальному і глобальному рівні різного типу і напряму,
можуть здійснювати максимальний вплив на виробництво за умов, коли підприємство буде використовувати їх постійно. Найчастіше за наслідком
впливу, змінюється виробнича потужність та ресурси підприємства.
Дослідження ефективності виробництва та виробничої потужності присвячено в роботах таких
науковців Петрович Й. М., Хрипач В. Я., Бойчик І.
М., Покропивний С. Ф., Фастовець А. А., Тарасюка
Г.М., Шваб Л. Г., Воскресенського Б.В., Гавришка
А.С., Євдокимова Ф.І., Кваші Я.Б., Ландика В.І.,
Манілівського Р.Г., Москаленка В.П., Орлова О.О.,
Тарасюк Г.М., Петровича Й.М., Скударя Г.М., Слижиса М.У., Швець І.Б., Шкитиної М.Й. та інших.
Отже, запропонуємо більш детальне визначення виробничої потужності. Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (робіт, послуг) запланованої номенклатури та асортименту її
за умови повного використання всіх економічних
ресурсів на основі застосування прогресивної технології, передових форм організації виробництва і
праці.
В умовах постійних економічних змін підприємствам слід звертати значну увагу на розширення
та поглиблення досліджень в галузі управління виробничою потужністю та ресурсами підприємства.
Ефективне управління повинно являти собою гнучку систему, що буде змінюватись, пристосовуватись до ринкових умов, при цьому виробляти якісну
продукцію та забезпечувати загальний розвиток
підприємства [1].
Стан проблеми породжує потребу у нових теоретичних розробках і практичних рекомендаціях
щодо управління виробничими потужностями, обумовлює визначення та оцінку факторів формування
і використання виробничих потужностей, які забезпечують економію всіх виробничих ресурсів підприємств. Зокрема, ще й досі йде дискусія стосовно
змісту категорії «виробнича потужність», обґрунтування доцільності розрахунку її параметрів. Усе
це підтверджує актуальність дослідження проблем
формування та оцінювання виробничих потужностей промислових підприємств.

Визначальним моментом планування діяльності підприємства є розроблення виробничої програми, тобто обґрунтування обсягу виготовлення
продукції, конкретної номенклатури й асортименту
відповідно до потреб ринку. Виробнича програма
визначає необхідний обсяг виробництва продукції
у плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу. Запланована виробнича програма підприємства має пройти ресурсне обґрунтування, тобто узгодження (з огляду на можливість її виконання) з
необхідними виробничими потужностями, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами
[4].
Під час переходу до ринкових відносин, вітчизняні підприємства зупинили процес розрахунку
виробничої потужності. Можливо причиною такої
ситуації в 90-х рр. було те, що обсяг реалізації визначався не стільки виробничою потужністю підприємств, скільки можливостями збуту на реальному ринку, на який впливала значна кількість неконтрольованих факторів, часто з великою мірою
невизначеності. І головним завданням було навчитись адаптуватись до змін ринкової кон’юнктури,
реагуючи на різну динаміку цін, попиту споживачів
та дії конкурентів, а питання завантаження виробничої потужності відійшли на другий план.
Раніше головним критерієм ефективності роботи промислового підприємства був рівень завантаженості обладнання та перевиконання плану, а
напрямами підвищення ефективності господарювання визначались «покращення використання виробничих основних фондів, забезпечення повного
завантаження потужностей та обладнання, досягнення підвищення фондовіддачі»
Виробнича потужність визначає також величину резервів росту випуску продукції. Верхня
межа виробничої потужності зумовлена наявним
технологічним устаткуванням, виробничими площами, трудовими та матеріальними ресурсами, окремими параметрами продукції. Одиниці виміру
виробничої потужності підприємств застосовуються різні залежно від характеру виробництва та
галузевої підпорядкованості [3].
Головним критерієм ефективності роботи підприємства був рівень завантаженості обладнання та
перевиконання плану, а напрямами підвищення
ефективності господарювання визначались «покращення використання виробничих основних фондів,
забезпечення повного завантаження потужностей
та обладнання, досягнення підвищення фондовіддачі».
Проте, подальший розвиток трансформаційних процесів вітчизняної економіки вимагає повернення до проблем управління виробничими потужностями з врахуванням нових методів та принципів
господарювання.
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Вітчизняні напрями використання показників видів виробничої потужності
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Рис.1 Вітчизняні напрями використання показників видів виробничої потужності
Здійсненню економічних перетворень в Україні, ефективному використанню й оновленню виробничих потужностей поки що перешкоджає недостатня вивченість економічних процесів і їх закономірностей, що існують у виробництві, зокрема
процесів нагромадження капіталу, що обумовлює
необхідність розробки нових підходів до управління процесами формування й використання виробничих потужностей підприємств.
При цьому значна частина досліджень спрямована на розробку концепцій державної промислової
політики формування й використання виробничого
потенціалу, дослідження соціально-економічних
проблем формування й експлуатації виробничих
потужностей, їх ресурсного забезпечення й ефективного використання.
Крім того, питання управління процесами розширення виробничих потужностей і формування
відповідної ефективної інвестиційної діяльності не
розкриті повною мірою, а інструменти й економічні
методи, які дозволяють здійснювати поточне управління цими процесами, практично не представлені. Тому існуючий досвід управління потребує
подальшого розвитку й удосконалення з урахуванням класичних положень теорії менеджменту, вимог системного підходу, особливостей сучасного
етапу трансформації механізмів господарювання,
глибокого дослідження сутності виробничої потужності та її ролі в управлінні підприємством, розробки наукових аспектів і практичних рекомендацій
щодо управління виробничою потужністю [2].
Виробничі потужності підприємств обчислюються за відповідними галузевими основними положеннями, що відображають особливості конкретних галузей. Проте існують спільні для більшості
галузей економіки методичні принципи розрахунку
виробничих потужностей діючих підприємств. Виробнича потужність підприємства, як правило, розраховується за ведучим цехом (дільницею, устаткуванням). При цьому враховується все наявне устаткування - діюче і недіюче внаслідок поломок,

ремонту, відсутності завантаження тощо, крім устаткування, яке використовується спеціальними підрозділами підприємства та для навчальних потреб.
Виробнича потужність розраховується на основі
нормативів продуктивності устаткування, передової технології та організації праці. Використання
виробничої потужності сучасного промислового
підприємств складний і залежить від багатьох факторів.
Слід зазначити, що розрахунок виробничої потужності є найважливішим етапом обґрунтування
виробничої програми підприємства. На його основі
плануються обсяги випуску продукції, складаються
баланси потужностей, визначаються обсяги необхідних капіталовкладень.
Поточна (фактично досягнута) виробнича потужність визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури
трудомісткості продукції) або перевищення проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на
початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства. Діюча (поточна) виробнича потужність підприємства, цеху, лінії, агрегату, машини) відображає його потенційну
можливість виробити протягом календарного періоду часу максимальну кількість продукції згідно з
номенклатурним планом
Вона має динамічний характер і змінюється
відповідно до організаційно-технічного розвитку
виробництва. Її характеризують показники, які часто розглядаються як види діючої потужності:
- потужність на початок планового періоду
(вхідна);
- потужність на кінець планового періоду (вихідна);
- середньорічна потужність.
При визначенні вхідної виробничої потужності
враховується максимально можливий обсяг виробництва продукції, розрахований на наявну технічну
базу і плановий режим роботи та очікувані параметри продукції (або фактичні за відповідний період
звітного року), можливість збільшення планової
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змінності роботи устаткування, яка лімітує випуск
продукції [5].
Вихідна потужність підприємства визначається з врахуванням введення в дію нових потужностей, в тому числі за рахунок розширення, реконструкції, модернізації, автоматизації, а також за
рахунок здійснення заходів з підвищення ефективності виробництва та вибуття потужностей протягом планового періоду у зв'язку з фізичним старінням, невикористанням, структурними зрушеннями
продукції та іншими причинами.
Середньорічна виробнича потужність - один із
важливих показників планування та оцінки роботи
підприємства. Вона обґрунтовує виробничу програму підприємства, визначає виробничі резерви та
потребу їх розширення відповідно до попиту
Наявність великої кількості чинників ринкового середовища, які визначають величину економічної потужності, їх безперервна зміна в часі є основною перешкодою для здійснення розрахунку величини економічної потужності й установлення її
взаємозв’язку з технічною потужністю, особливо
для підприємств із багатономенклатурною продукцією. Тому величина економічної потужності підприємства може бути встановлена тільки для нетривалого періоду часу з відносно незмінними організаційно-технічними умовами функціонування.
Водночас, як свідчить досвід роботи, українські
підприємства відчувають потребу у відповідній науково-методичній базі щодо обґрунтування умов
ефективної експлуатації наявних виробничих потужностей із врахуванням ринкового попиту.
Світова економічна теорія та практика оцінює
результат функцій країни двома основними способами, а саме: економічне зростання і ефективністю
суспільного виробництва. Хоч ці визначення і переплітаються між собою, але не в повній мірі. Спочатку дамо характеристику цих двох визначень.
Економічне зростання - це розвиток національної економіки протягом певного періоду, що вимірюється абсолютним приростом обсягів валового
внутрішнього продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП) та національного доходу
(НД).
Ефективність виробництва - категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва.
Вона свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й про те, якою ціною, якими витратами
ресурсів досягається цей приріст, тобто свідчить
про якість економічного зростання.
Основні фактори економічного зростання:
- кількість і якість природних ресурсів;
- кількість і якість трудових ресурсів;
- рівень технології та організації виробництва;
- обсяг основного капіталу у виробництві;
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- структура економіки (розподіл виробничих
ресурсів між галузями);
- сукупний попит;
- тип суспільно-економічної системи;
- соціально-політичні фактори.
Типи економічного зростання слугують одним
із критеріїв, за яким розрізняють країни за рівнями
економічного розвитку. В економічно розвинених
країнах економічне зростання досягається в основному за рахунок ефективного використання ресурсів, тоді як у країнах з низьким рівнем розвитку економічний ріст залежить передовсім від обсягу ресурсних витрат (праці і капіталу).
Застосовуючи людський інтелект як головний
інструмент для виготовлення та впровадження нових технологій у виробництво і є передумовою економічного зростання. Науково-технічний прогрес
визнається найбільш істотним чинником ефективного виробництва у всьому світі. Потенційна можливість для розвитку виробництва, а також його
ефективності визнається насамперед науково-технічним прогресом, його швидкістю і соціально-економічними результатами [7].
Цілеспрямоване використання та нові надбання в науці і техніці, які є першим джерелом розвитку продуктивних сил та успішно користуються
пріоритетні виробничі і соціальні завдання суспільства. Науково-технічний прогрес (НТП) означає
безперебійний взаємопов`язаний процес розвитку в
області науки і техніки. Якщо розглядати у більш
загальному значенні - це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з
використанням досягнень науки [1].
Науково-технічний прогрес, що постійно реалізується у постійній залежності від еволюційного
та революційного впливу, є переважним фактором
росту продуктивних сил та безперервного підвищення ефективності виробництва. Він має вплив
насамперед на формування й підтримання найвищого рівня технологічної бази виробництва, для забезпечення підвищення продуктивності праці. Опираючись на зміст і закономірність розвитку науки і
техніки, можливо виокремити характерні для багатьох галузей господарства загальні напрямки НТП,
а окремо для кожного є пріоритет на найближчу перспективу.
НТП у галузі знарядь праці довів, що технічний рівень та якість сучасних машин (устаткування) безпосередньо залежать від прогресивності
характеристик застосовуваних для їхнього виробництва конструкційних та інших допоміжних матеріалів. Звідси випливає величезна роль створення й
широкого використання нових матеріалів, що характеризує один з важливих напрямків НТП.
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У галузі предметів праці варто виділити такі тенденції НТП

Істотне поліпшення характеристик матеріалів, стабілізація
і зменшення питомих обсягів

Обробка все більшої кількості, легких міцних і корозійних матеріалів, став
можливий завдяки нових
технологій

Розширення номенклатури і форсоване нарощування обсягів
продукування штучних матеріалів із наперед заданими унікальними властивостями

Рис.2. Тенденції НТП у галузі предметів праці
До сучасних виробничих процесів ставляться
такі вимоги, як досягнення максимально можливої
безперервності, безпеки, гнучкості й продуктивності, що можуть бути реалізовані лише за відповідного рівня їхньої механізації та автоматизації інтегрованого та завершального напрямку НТП. Механізація й автоматизація виробництва, яка
відображає різний ступінь заміни ручної праці машинною, у своєму безперервному розвитку послідовно, паралельно або паралельно-послідовно переходить від нижчої (часткової) до вищої (комплексної) форми [6].
Пріоритетне завдання полягає в забезпеченні
комплексної автоматизації, оскільки впровадження
окремих автоматичних машин та агрегатів часто не
дає бажаного економічного ефекту, через значний
залишок ручної праці. Новий і досить перспективний напрямок комплексної автоматизації зв'язано зі
створенням і впровадженням гнучких автоматизованих виробництв. Форсований розвиток таких виробництв, передовсім у машинобудуванні та деяких інших галузях, зумовлено об'єктивною необхідністю постійно забезпечувати високоефективне
використання дорогого автоматичного устаткування і достатню мобільність виробництва з частим
оновленням номенклатури продукції [3].
Автоматизація виробництва - застосування технічних засобів з метою повної або часткової заміни участі людини в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів і інформації. Розрізнюють автоматизацію
часткову, що охоплює окремі операції і процеси, і
комплексну, що автоматизує весь цикл робіт. У
тому випадку, коли автоматизований процес реалізовується без безпосередньої участі людини, кажуть про повну автоматизацію цього процесу.
Автоматизація виробництва і управління виробництвом дозволяє заощадити фінансові, фізичні і
людські ресурси для фірм, які застосовують роботизовану техніку в своєму виробництві і в допоміжних функціях.
Обчислювальна техніка все більш широко використовується не тільки для автоматизації виробництва, але і в самих різних його сферах. Подібне
залучення обчислювальної і мікроелектронної техніки в діяльності різних виробничих систем називається комп'ютеризацією виробництва.

Комп'ютеризація це основа технічного переозброєння виробництва, необхідна умова підвищення його ефективності. На базі ЕОМ і мікропроцесорів створюються технологічні комплекси, машини і обладнання, вимірювальні, регулюючі і
інформаційні системи, ведуться проектно-конструкторські роботи і наукові дослідження, здійснюється інформаційне обслуговування, навчання і багато іншого, що забезпечує підвищення суспільної
і індивідуальної продуктивності праці, створення
умов для всебічного і гармонійного розвитку особистості [7].
Найважливішим напрямком науково-технічного прогресу, базою для всіх інших напрямів є електрифікація. Це особливо актуально під час напруження відносин з основним постачальником газу і,
відповідно, його значного подорожчання. Електрифікація промисловості являє собою процес широкого впровадження електроенергії як джерела живлення виробничого силового апарату в технологічні процеси, засобу управління і контролю ходу
виробництва.
На основі електрифікації виробництва здійснюється комплексна механізація і автоматизація
виробництва, впровадження прогресивної технології. Електрифікація забезпечує в промисловості заміну труда машинним, розширює вплив електроенергії на предмети праці. Особливо велика ефективність застосування електричної енергії в
технологічних процесах, технічні засобах автоматизації виробництва і управління, інженерних розрахунках, обробці інформації, в рахунково-обчислювальних машинах. Ряд важливих переваг перед
традиційними механічними засобів обробки металів і інших матеріалів має електрофізичні і електромеханічні методи. Вони дають можливість отримувати вироби складних геометричних форм, точні по
розмірах, відмінність до відповідних параметрів
шорсткості поверхні і зміцнені в місцях обробки.
На нашу думку, діяльності вітчизняних підприємств засвідчує, що їх ефективне функціонування неможливе без розрахунку показників виробничої потужності. Вирішення цієї проблеми дозволить підприємствам вдосконалити процес
управління собівартістю продукції та її ціноутворенням, оцінювання вільних потужностей, резервів
та вузьких місць з метою мобілізації прихованих
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резервів та ліквідації «вузьких місць». Щодо правового управління та регулювання виробничою потужністю та ресурсами підприємств промисловості в
Україні має певні проблеми і неузгодженості. Насамперед, це стосується врегулювання обігу готівкових та не готівкових коштів, формування резервів, інноваційної та інвестиційної діяльності, оподаткування доходів, порядку використання запасів.
Наша цивілізація не стоїть на місці, і розвиток технологій є передумовою для покращення ефективності виробництва шляхом активізації впровадження
досягнень науково-технічного прогресу. Науковотехнічний прогрес забезпечує досягнення максимально можливої безперервності, безпеки, гнучкості й
продуктивності процесу виробництва суб`єктів господарської діяльності будь-якої галузі.
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В настоящее время в Российской Федерации
активно ведется территориальное планирование,
градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно – строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в
промышленных масштабах, на уровне строительства социальных объектов и индивидуального жилищного строительства. Таким образом, сфера градостроительства требует детального и эффективного правового регулирования.
Следует отметить, что данная проблема недостаточно изучена, в частности, не в полной мере
изучены в науке аспекты земельно-имущественных
отношений, а градостроительный аспект практически не затрагивался исследователями. Дело в том,
что согласно ст. 4 Градостроительного кодекса РФ
градостроительные отношения регулируются не
только законодательством о градостроительной деятельности, но и в случаях, и в порядке предусмотренных Кодексом РФ и иными отраслями законодательства.
Возникшая проблема правового регулирования в градостроительной деятельности определила
цель исследования.

Цель исследования заключается в анализе законодательства, регулирующего градостроительную деятельность в РФ, выявлении пробелов и противоречий, возникающих в правоприменительной
практике.
Градостроительная деятельность – это деятельность государственных органов, органов муниципального самоуправления, проектирования, развития поселений, строительства, капитального ремонта[2].
Градостроительная деятельность предполагает
определенные отношения.
Выделяют следующие основные отношения
[1]:
- отношения между застройщиком и органами
муниципальной власти по вопросам разрешения на
строительство, выделения земельных участков и
соблюдения ряда процедур по согласованию предполагаемого объекта;
- отношения, возникающие между органами
архитектуры и градостроительства по вопросам
обеспечения благоприятных условий, для жизнедеятельности человека;
- отношения застройщика – заказчика с подрядными организациями в ходе проектных и монтажных работ;
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- отношения между гражданами и юридическими лицами и т.д.
Градостроительная деятельность состоит из
Градостроительного кодекса, принятых в соответствии с ним других федеральных законов, постановления Правительства, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативно
правовых актов органов муниципального самоуправления [3,6,7].
В градостроительной деятельности головным
актом является Градостроительный кодекс РФ [3],
которому не могут противоречить другие нормативно – правовые акты.
Градостроительная деятельность основывается на определенных принципах.
Принципы, на которых основывается градостроительная деятельность в Российской Федерации следующие [1,5].
1. Обеспечение развития территории на основе градостроительного зонирования и территориального планирования.
2. Обеспечение благоприятных условий
жизни человека, что развивается в законодательстве о градостроительной деятельности.
3. Обеспечение экологических, социальных,
экономических и других факторов при осуществлении градостроительной деятельности.
4. Осуществление строительства на основе
документов землепользования, застройки, территориального планирования.
5. Документы землепользования, застройки и
территориального планирования – основополагающие и незаменимые.
6. Участие граждан в осуществлении градостроительной деятельности.
7. Предоставление органами местного самоуправления возможности ознакомления с документами и материалами, если иное предусмотрено законом.
8. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением регламентов.
9. Цели и процедуры принятия технических
регламентов предусмотрены Федеральным законом
«О техническом регулировании» от 27 декабря
2002 года № 184 – ФЗ.
10. Осуществление требований безопасности
территорий, обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, инженерно – технических требований, требования гражданской обороны.
11. Осуществление охраны
окружающей
среды и экологической безопасности в градостроительной деятельности. Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможных чрезвычайных ситуаций
природного и технического характера.
12. Соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия. Объекты культурного
наследия могут быть федерального, регионального,
местного значения. Установления их статуса может
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осуществляться ЮНЕСКО при ООН. Федеральными органами исполнительной власти в области
культуры и т.д.
Градостроительство направлено на создание
благоприятных условий для проживания населения, ограничение вредного воздействия на окружающую природную среду в интересах граждан.
Управление застройкой территории осуществляется муниципальным самоуправлением на основе проектов планировки, застройки территории и
межевания.
Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ могут устанавливать
порядок участия граждан в обсуждении и принятии
градостроительных решений [4].
Местное самоуправление — это органы муниципального образования, создаваемые с целью осуществления функций, исходя из интересов жителей. Местное самоуправление состоит из депутатов, избираемых на основе избирательного права
при голосовании граждан.
В муниципальной практике известны множество конфликтов между органами местного самоуправления и гражданами при уплотнении застройки жилых кварталов, ликвидации игровых и
спортивных площадок и так далее. Предотвращение таких конфликтов является заблаговременное
оповещение жителей о намечаемых градостроительных изменениях и публичное обсуждение их
целесообразности. Основную роль в Градостроительном кодексе РФ 2004 года и Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» 2003 года приобретает
форма участия граждан в общественных слушаниях
[4].
Порядок проведения публичных слушаний
устанавливается уставом, нормативными правовыми актами муниципальных образований. Участники слушаний имеют право вносить предложения
и замечания по проекту генерального плана для
включения их в протокол публичных слушаний.
После окончания публичных слушаний комиссия
обеспечивает внесение изменений и представляет
документ главе муниципального образования.
В настоящее время имеется богатый опыт судебной практики, решения которой были регламентированы выше перечисленными документами.
Хотелось привести пример из судебной практики по разрешению на строительство. Открытое
акционерное общество обратилось в арбитражный
суд с заявление к администрации сельсовета о признании недействительным отказа в выдаче разрешения на реконструкцию объекта капитального
строительства и возложении обязанности на администрацию по выдачи такого разрешения в письменном виде. Отказывая в выдачи разрешения на
строительство, администрация указала на имеющиеся в документах противоречия. Причем, к моменту
подачи заявления реконструкция объекта была осуществлена. Общество полагало, что основания для
выдачи имеется и указывало на отсутствие причин
в письме ссылаясь лишь на нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации. Суды первой
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и апелляционной инстанции признали решении администрации законным и обоснованным исходя из
Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительная деятельность должна осуществляться с соблюдением технических регламентов, требований гражданской обороны, принятием
мер по противодействию террористическим актам,
сохранением объектов культурного наследия и так
далее. В соответствии с нормами статьи 51 Градостроительный кодекс Российской Федерации и положениями статьи 3 Федерального закона
17.11.1995 №163 – ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», реконструкция,
строительство, капитальный ремонт объектов осуществляются на основании разрешения на строительство, которое выдается муниципальной властью по месту нахождения земельного участка. К
заявлению на разрешение на строительство должны
прилагаться правоустанавливающие документы на
землю, градостроительный план, проектная документация, а также предусмотренные статьей 51
названного Кодекса документы. ОАО обратилось в
администрацию по окончании реконструкции объекта недвижимости. Также администрация в
письме указала на расхождение по площади помещения, в буквенном обозначении объектов в документах, представленных заявителем. Названные основания обществом не оспорены, требования статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не соблюдены по предоставлению пакета документов со ссылкой на нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации не приведены.
Следующий пример заключается в несоответствии представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка. Общество ограниченной ответственности обратилось
в арбитражный суд с заявлением к Департаменту
градостроительства о признании недействительным разрешения на строительство многоэтажных
жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Установлено судом первой инстанции, что
обществу с ограниченной ответственностью на
праве собственности земля принадлежит. На основании заявления общества с ограниченной ответственностью строительной компании выдано разрешение на строительство Департаментом градостроительства
администрации
города
на
строительство многоэтажных жилых домов. Заявитель, оспаривая решения, считал его не обоснованным и нарушающим его права и законные интересы, что пожарные проезды и дороги в соответствии разрешением вынесены на территорию
земельного участка, принадлежащего обществу с
ограниченной ответственностью. Суд первой инстанции, ссылаясь на положения 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
на заключения о соответствии проекта градостроительному плану земельного участка и положительное заключение государственной экспертизы по документации объекта, пришел к выводу об отсутствии у Департамента оснований для отказа
строительной компании в выдаче разрешения на
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строительство, следовательно, для удовлетворения
оснований заявления общества. Суд апелляционной инстанции установил, что согласно письму градостроительного института, в проекте пожарные
отступы составляют 2 – 3 метра от границы участка,
что не соответствует требованиям СП 42. 13330.
2011 в котором указано, что следует принимать 8 –
10 метров для зданий свыше 10 этажей и 5 – 8 метров для зданий до 10 этажей в этой зоне не допускается размещать ограждения, осуществлять посадку рядовую деревьев и так далее. Таким образом,
документация
на
строительство
не
соответствует требованиям СП 42. 13330. 2011, которыми установлены основные требования к планировке и застройке городских и сельских поселений. Схема планировочной организации земельного участка не соответствует градостроительному
плану земельного участка, планируемого к застройке, превышает отделенную для этих целей
площадь. Департамент при рассмотрении этого заявления строительной компании и решении о выдачи разрешения отсутствовали правовые основания для его выдачи, так как документация не соответствовала градостроительному плану. Суд
указал, что обстоятельства несоответствия проекта
строительства требования градостроительного
плана земельного участка установлены обосновано,
в том числе и положительным заключением государственной экспертизы, но и не опровергает содержащихся в нем сведений о выявленных несоответствиях.
Анализ судебной практики и законодательства
в сфере градостроительной деятельности РФ, позволил сделать следующие выводы.
Градостроительная деятельность, как объект
гаржданско – правового регулирования предполагает в качестве цели достижение полезного, общественно значимого эффекта с перспективой дальнейшего развития.
Гражданское правоотношение в сфере градостроительной деятельности есть охраняемое государством, урегулированное нормами права имущественное или личное неимущественное отношение
между субъектами градостроительной деятельности по поводу строительства объектов строительства, их реконструкции и капитального ремонта.
Особенности правового статуса органов местного самоуправления, как субъекта градостроительной деятельности, заключается в том, что реализация ими градостроительных функций влечет
необходимость использования органами публичной власти гражданско – правовых средств. Данный факт приводит к необходимости участия в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и предопределяет необходимость их
выступления в качестве самостоятельного субъекта
гражданского права.
Рациональное территориальное планирование
и устранение необоснованных ограничений в деятельности участников градостроительной деятельности, требует создания новых законодательных
аспектов, способных учесть весь комплекс условий,
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необходимых для подготовки согласно современным требованиям документов планирования, отвечающих интересам проживающих в поселениях
граждан.
Исследование механизма гражданско – правового регулирования градостроительной деятельности имеет большое значение для решения практических вопросов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничения негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду.
Формирование в РФ значительного объема
норм, регулирующих градостроительную деятельность, не решило всего спектра проблем, возникающих по поводу использования земель населенных
пунктов. Большое количество судебных споров по
поводу выделения земельных участков под строительство, уничтожения природных зон, хаотичного
строительства коммуникаций, указывают на необходимость комплексного исследования проблем
правового регулирования градостроительной деятельности.
С целью обеспечения правопорядка в градостроительной сфере необходимо внести изменения
в градостроительное законодательство и вести
разъяснительную работу с населением по отдельным нормам, имеющим неоднозначное толкование
и о необходимости соблюдения градостроительных
норм.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос возможности применения эвтаназии в России. Авторы разделяют этот
процесс на два вида: активная эвтаназия и пассивная. Приходят к выводу о фактическом существовании в
России пассивной эвтаназии, хотя российское законодательство предусматривает запрет на осуществление
эвтаназии в любом ее виде. В статье обращается внимание на необходимость скорейшего законодательного урегулирования эвтаназии в России, чтобы избежать стихийного развития данного процесса.
ABSTRACT
The article explores the possibility of using euthanasia in Russia. Authors divide this process into two types:
active euthanasia and passive. They come to the conclusion about the virtual existence of passive euthanasia in
Russia, although Russian legislation provides for a ban on the implementation of euthanasia in any form. The
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article draws attention to the need for an early legislative settlement of euthanasia in Russia, in order to avoid the
spontaneous development of this process.
Ключевые слова: эвтаназия, право на смерть, легализация, ответственность, уголовный кодекс.
Keywords: euthanasia, the right to die, the legalization of responsibility, the Criminal Code.
Настоящая статья одна из множества статей,
имеющихся в юридической литературе, посвященных вопросу разрешения применения эвтаназии.
Но поскольку это социальное явление приобретает
массовый характер, учитывая наличие неразрешенных вопросов и проблем, касающихся данной темы,
полагаем, что и данная статья не будет лишней. Поводом к написанию статьи явилось событие, произошедшее в Бельгии в сентябре 2016 года – применение эвтаназии к несовершеннолетнему пациенту.
Следует отметить, что ранее были зафиксированы
единичные случаи применения эвтаназии к несовершеннолетним, но в Бельгии указанное событие
произошло впервые.
Термин «эвтаназия» состоит из соединения
двух греческих слов: «ev»- благой, хороший и
«thanatos», что означает смерть. Таким образом, эвтаназия это хорошая смерть. Термин «эвтаназия»
предложил в XVII веке английский философ
Ф.Бэкон, который являлся сторонником данной
формы реализации права человека на жизнь [9].
Фактически эвтаназия - акт преднамеренного
прерывания жизни, сделанная по просьбе безнадежно больного пациента или по просьбе его родственников.
Дискуссия об эвтаназии, ее правовых основаниях ведется очень давно, и мировое сообщество к
данной проблеме относится неоднозначно. Надо
отметить - в основном отрицательно.
Однако в 1987 году в г. Мадриде на 39-й Всемирной медицинской ассамблее был принят значимый документ, прямо указывающий на возможность использование эвтаназии – Декларация, которая содержит общие правовые вопросы по данному
социальному явлению. Пионером в этой области
стали Нидерланды. В этой стране Верховный Суд
еще в 1984 году признал эвтаназию приемлемой. В
2002 году эвтаназия была легализована в Бельгии.
Закон разрешает оказание медицинской помощи в
осуществлении самоубийства безнадежно больным
в Люксембурге, в США (штат Орегон), швейцарском кантоне Во, где за это проголосовали 61%
участников референдума. В настоящее время количество стран, выступающих за узаконение эвтаназии, увеличивается. «Выросло» послевоенное поколение людей, более образованных, менее религиозных, считающих, что они имеют равное право как
на жизнь, так и на добровольную смерть. Они убеждены, что имеют право распорядиться своей жизнью по своему усмотрению, особенно в случаях, когда жизнь их из-за тяжелой и неизлечимой болезни
становится невыносимой.
Сторонники эвтаназии считают, что каждый
человек имеет право на достойное качество жизни
и право не терпеть боль. Эти причины дают человеку право добровольно прекратить свою жизнь.
Так поступил президент Франции Миттеран, у ко-

торого была последняя стадия рака, прекратив добровольно после консультации со своим врачом принимать лекарства. Тогда соотечественники Миттерана отмечали его мужество, желание быть хозяином своей судьбы.
Следует обратить внимание, что одним из аргументов сторонников эвтаназии является экономия средств, не потраченных на поддержание
жизни безнадежно больного человека, поскольку
средства, потраченные на поддержание жизни на
стадии умирания, могли быть потрачены на лечение десятков и сотен больных, которых можно спасти. Хотя данный аргумент звучит жестоко, однако
это действительно так. При этом согласиться с ним
нельзя, поскольку в цивилизованном и гуманном
обществе лишение жизни человека не может быть
оправдано интересами экономии. Обязанность государства – обеспечить лечение своих граждан и
даже безнадежно больных.
Легализация эвтаназии очень серьезный шаг,
требующий ответственного подхода. Человек просит об эвтаназии в период, когда испытывает невыносимые боли, он сломлен психологически, находится под воздействием наркотических препаратов.
Об этом нельзя забывать. Кроме того, просьба об
эвтаназии может быть продиктована желанием
освободить родственников от обязанности ухаживать за ним. В отсутствие эффективного механизма
контроля за процедурой, приводящей к смерти человека, может совершаться множество злоупотреблений и даже преступлений. Ну и не исключены
случаи излечения безнадежно больных.
Ответственный подход к вопросу о применении эвтаназии диктуется тем, что эвтаназия, юридическая возможность ее осуществления тесно переплетаются с правом на жизнь, правовое регулирование которого предусмотрено в ряде
международных документах: Всеобщая декларация
прав человека от 10.12. 1948 г.[5], Международный
пакт о гражданских и политических правах от
16.12.1966 г.[3], Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод от 04. 11. 1950
г.[4] и другие нормативно-правовые акты. Поэтому
использование эвтаназии, даже по просьбе самого
пациента или его родственников, будет всегда
спорным и вызывать негативное отношение значительной части мирового сообщества.
В российском уголовном законодательстве
впервые указание на возможность легальной эвтаназии появилось в первом Уголовном кодексе, действующем при советской власти. В примечании к
ст. 143 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года было
сказано: «Убийство, совершенное по настоянию
убитого из чувства сострадания, не наказывается».
Указанное примечание просуществовало недолго.
11 ноября 1922 года оно было исключено, поскольку факт сострадания установить очень
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сложно. В действующем уголовном кодексе Российской Федерации нормы об эвтаназии нет. Эвтаназия рассматривается как убийство.
В ст. 45 (запрещение эвтаназии) «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» предусмотрено, что «медицинским
работникам запрещается осуществление эвтаназии,
т.е. ускорение по просьбе больного какими-либо
действиями (бездействиями) или средствами, в том
числе, прекращением искусственных мероприятий
по поддержанию жизни пациента.»[10] К сожалению, данная статья не содержит упоминания об ответственности лиц, которые побуждают человека к
эвтаназии или ее непосредственно совершают.
Запрет на осуществление эвтаназии также закреплен в ст. 14 Этического Кодекса российского
врача, утвержденного Ассоциацией врачей России
в ноябре 1994 года, а также в ст. 9 Этического Кодекса медицинской сестры, принятого Российской
Ассоциацией медицинских сестер в 1997 году.
Трудно не согласиться с теми, кто возражает
против применения эвтаназии. Однако эти люди в
основной свой массе никогда не находились в ситуации, когда ни медицина, ни больной не могут справиться с невыносимой для человека болью, болезнь
неизлечима, финал очевиден, а эвтаназия является
единственным выходом и единственным способом
избавления человека от боли.
В настоящее время и перед российской наукой
остро стоит вопрос о возможности легализации эвтаназии. Можно долго спорить «за» и «против» легализации эвтаназии, однако следует согласиться с
В.И. Акоповым, который отмечает, что во всех цивилизованных странах эвтаназия существует и более того, применяется независимо от того, разрешена она законом или нет. По данным Американской медицинской ассоциации в больницах США
ежедневно около 40% всех смертей больных людей
наступает в результате принятия медиками решений о прекращении жизни либо путем отказа от лечения, либо с помощью лекарств, ускоряющих ее
наступление [1]. В данном случае следует обратить
внимание, что этим автором производит деление
эвтаназии на два вида: активная и пассивная.
Активная эвтаназия – преднамеренное прерывание жизни больного человека по его просьбе или
по просьбе его родственников с помощью медицинского работника.
Хотя имеются осторожные предложения
(например, С.Н. Бакунин) [2] о разрешении как активной, так и пассивной эвтаназии, однако по
нашему мнению, современное российское общество не готово к тому, чтобы эвтаназия была легализована. При этом, нами допускается, что по прошествии времени не исключается возможность ее
узаконения.
Что касается пассивной эвтаназии, полагаем,
что такая ее форма фактически существует в нашей
стране. Это, к примеру, факты отказа больного от
медицинского вмешательства, приводящие к
смерти человека, а также право больного на облегчение боли лекарствами, ослабляющими его иммунитет, в результате человек умирает от вторичной
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инфекции, с которой не может бороться ослабленный иммунитет больного.
Отечественные нормы медицинской этики
свидетельствуют о недопустимости даже пассивной эвтаназии. Получается, в перечисленных ситуациях в деяниях медицинского работника усматривается состав преступления? По нашему мнению,
пассивная эвтаназия не образует состава преступления. В российском законодательстве обнаруживается неразрешенная коллизия: при наличии запрета
пассивной эвтаназии существует обязанность врача
получить согласие пациента на медицинское вмешательство и право последнего отказываться от такого вмешательства [6]. Указанная ситуация требует правового разрешения, поскольку врач должен
знать пределы своих полномочий по оказанию помощи больному. А правоприменитель должен
иметь четкую правовую норму для законного вывода в отношении конкретно сложившейся ситуации. Поддерживаем ученых, которые считают, что
необходимо внести в Уголовный кодекс РФ соответствующую статью об эвтаназии, в которой был
бы сформулирован привилегированный состав,
устанавливающий ответственность за причинение
смерти неизлечимо больным людям.
Зарубежный опыт позволяет предположить возможность
легализации эвтаназии и в нашей стране. Если законодатель придёт к необходимости закрепления эвтаназии, то это повлечет возникновение ряда проблем, в первую очередь правового характера, касающихся решения вопросов о том, к каким группам
пациентов будет применяться эвтаназия, каким
способом должна быть выражена просьба пациента
(возможно, нотариально удостоверенное заявление, оставленное в здравом уме). Например, в Нидерландах осенью 2011 года эвтаназию применили
к 64-летней женщине, которая страдала прогрессирующим слабоумием и не могла сама принять решение об эвтаназии. Однако до утраты дееспособности она оставила письменное распоряжение на
этот счет [8]. Также, необходимо будет определить,
как будет оцениваться дееспособность пациента,
возможно ли выражение согласия, воли больного
на применение эвтаназии заранее, еще до наступления недееспособности, будет ли эвтаназия применяться к несовершеннолетним, если да, то с какого
возраста и т.п.
В заключение хочется надеяться, что законодатель выработает максимально взвешенную позицию в отношении рассматриваемого вопроса, его
взаимосвязи с другими правовыми институтами.
Думается уже в свете сегодняшней ситуации необходимо предпринять шаги для определения статуса
эвтаназии, и не позволить стихийно развиваться
данному институту для исключения возможных
противоречий и конфликтов.
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АНОТАЦІЯ
В статті здійснено порівняльну характеристику правового регулювання договору довічного утримання та спадкового договору; з’ясування підстав, умов та порядку заключення цих договорів; дослідження особливостей застосування податкового законодавства при заключені цих договорів; визначення підстав, умов та порядку нарахування податку в процесі їх нотаріального оформлення, а також виокремлення шляхів удосконалення законодавства.
ABSTRACT
In the article the comparative description of legal regulation of the contract of life maintenance and inheritance contract; clarify the reasons, conditions and procedure of concluding agreements; to study the characteristics
of the tax legislation in the conclusions of these agreements; determining grounds conditions and procedures for
tax assessment in the process of notarization and isolating ways of improving legislation.
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Актуальність теми статті. У статті 48 Конституції України зазначено, що кожен має право на
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло [1]. Своє
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї
сім’ї, громадяни втілюють отримуючи платню за
роботу, в разі, якщо не працюють за різних обставин - отримуючи різні соціальні виплати, в разі непрацездатності за віком – отримуючи пенсії. Але,
нажаль, наша держава не взмозі забезпечити
певним категоріям населення достатній прожитковий рівень, і тоді, гідним життям, особи мають забезпечити себе самостійно, використовуючи свої
особисті немайнові та майнові права, які закріплені

та регулюються Цивільним кодексом України (далі
ЦКУ). Так, ч.1 ст.1 ЦКУ регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини),
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [2]. Ці
відносини закріплені у нормах цивільного законодавства, які регулюють особливості заключення договору довічного утримання та спадковго договору.
Дані відносини були предметом дослідення багатьох вчених, зокрема: В. Васильченко, О. Дзера,
С. Мазуренко, Р. Майданик, О. Підопригора, Є. Харитонов, В. Чуйкова, Н. Шама, та інших. Однак
предмет їх дослідження зводився до вичення правової природи даних догоговорів, їх заключення та
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порядку реалізації. Разом з тим правовідносини, що
виникають з приводу заключення та реалізації договорів довічного утримання та спадкового договору виходять за межі предмету правового регулювання цивільно-правової науки, зокрема стосовно
питань встановлення ставок та порядку оподаткування під час їх нотаріального заключення, які не
мали належного наукового аналізу та дослідження.
З огляду на це, актуальним та своєчасним вбачається дослідження особливостей застосування
податкового законодавства при заключені договору
довічного утримання та спадкового договору, що і
складає предмет дослідження в межах даної наукової статті.
Виходячи з предмету дослідження його завданнями в межах даної статті є: з’ясування підстав,
умов та порядку заключення договору довічного
утримання та спадкового договору; визначення
підстав, умов та порядку нарахування податку в
процесі їх нотаріального оформлення, а також виокремлення шляхів удосконалення законодавства.
Викладення основнх положень. На наш погляд, робити порівняльний аналіз цих договорів
необхідно не лише з точки зору цивільного законодавства, а і з позиції інших законів та підзаконних
актів, що регулюють ці договори.
Статтею 744 ЦК У зазначено, що за договором
довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину,
інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має
значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується
забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно [2].
Відповідно до статті 1302 ЦКУ, за спадковим
договором одна сторона (набувач) зобов'язується
виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності
на майно відчужувача.
Одже ми вважаємо за необхідне розглянути
оподаткування договору довічного утримання та
спадкового договору, щоб розуміти спільність і різницю між ними в оподаткуванні.
На офіційному порталі державної фіскальної
служби України існує інформація – роз’яснення
щодо сплати податку з доходів, одержуваних відчужувачем від набувача за договором довічного утримання (догляду) у вигляді вартості утримання (догляду), а саме: - «При отриманні від фізичної особи
доходу у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених
у договорі довічного утримання, відчужувач зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати
податкову декларацію за наслідками звітного податкового року (по строку до 1 травня року, що настає
за звітним) і сплатити (по строку до 1 серпня року,
наступного за звітним) із вказаних доходівподаток
на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % і військовий збір за ставкою 1,5 %.»[3].
Аналогічна інормація існує на офіційному порталі територіального органу ДФС у м. Києві.[4]
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Окремі юристи, які займаються практикою, даючи розяснення, посилаються на Закон України
"Про податок з доходів фізичних осіб" від
22.05.2003 р. № 889 (далі - Закон) [5], зазначаючи,
що «пунктом 1.2 ст. 1 встановлено, що дохід - це
сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, одержаних платником податку у власність
або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел
як на території України, так і за її межами.
Відповідно до п 2.1 ст. 2 Закону платниками податку є, зокрема, резиденти які отримують доходи
з джерелом їх походження з території України.
Згідно із підпунктом 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону платник податку, що отримує доходи, нараховані особою, яка не є податковим агентом, зокрема, фізичною особою, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, зобов'язаний включити суму
таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з
цього податку.
Враховуючи викладене, вони приходять до
висновку, що дохід, одержаний платником податку
- набувачем від відчужувача, за договором довічного утримання (догляду) у вигляді вартості нерухомого майна включається до складу загального
річного оподатковуваного доходу відчужувача і
оподатковується за ставкою податку з доходів
фізичних осіб, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону, 15% на підставі річної податкової декларації. На їх
думку доходи, одержувані відчужувачем від набувача за договором довічного утримання (догляду) у
вигляді вартості утримання (догляду), включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу відчужувача і оподатковуються за
ставкою податку з доходів фізичних осіб, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону, - 15% на підставі річної
податкової декларації» [6].
На нашу думку, ця позиція є вкрай невірною.
Розглядаючи норму договору довічного утримання,
приходимо до висновку що за своєю правовою природою, цей договір є відчуженням нерухомого або
рухомого майна, що передається у власність другій
стороні. Відповідно до ст. 334 ЦКУ, права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації,
виникають з дня такої реєстрації.
Відповідно до п. 172.8 ст. 172 та п. 173.8 ст. 173
Податкового кодексу України від 2 грудня 2010
року № 2755-VI (далі – ПКУ), будь – який перехід
права власності на об’єкти нерухомого або рухомого майна, крім їх успадкування та дарування,
вважаються продажем [7].
Виходячи з вищевикладеного, приходимо до
висновку, що договір довічного утримання є відчуженням нерухомого або рухомого майна, що передається у власність другій стороні і для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб, податковим законодавством розглядається як продаж
такого майна.
Відповідно до п. 162.1 ст. 162 ПКУ, платником
податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела
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їх походження в Україні. Згідно з ст. 164 ПКУ до
загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включаються: частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173 ПКУ.
У п. 172.1. ст. 172 ПКУ зазначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не
частіше одного разу протягом звітного податкового
року житлового будинку, квартири або їх частини,
кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи
земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти,
а також господарсько-побутові споруди та будівлі,
розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного
кодексу України [8] залежно від її призначення, та
за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується
[7].
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником
у спадщину.
Дохід від відчуження господарсько-побутових
споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються
разом з ним, для цілей оподаткування окремо не
визначається.
П. 172.2. ст. 172 ПКУ зазначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом
звітного податкового року більш як одного з
об'єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї
статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2
статті 167 цього Кодексу, а саме ставка податку становить 5 %.
Також існують обов’язкові платежі за відчуження майна. Так, відповідно до пункту «а», статті
3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», за посвідчення договорів відчуження
житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових
будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження – 1 % від суми
договору, але не менше одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян. Відповідно до пункту
«г» цієї ж статті: за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, одному з подружжя, батькам – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; іншим особам – 5 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян [9].
Розглянувши також зміни до ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України» 31 липня 2014 року № 1621-VII, якими зокрема, ПКУ доповнено п. 16-1 Підрозділу 10 Перехідних положень, що передбачає тимчасове, встановлення військового збору, платниками якого є особи,
визначені пунктом 162.1 статті 162 ПКУ, де ставка
збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування.
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Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ, зокрема: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати,
надання); іноземні доходи - доходи (прибуток),
отримані з джерел за межами України, який мав
справлятись до 01.01.2015р.[10]
Але, прикінцевими положеннями Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року
№71-VIII, внесено зміни до п. 16-1 Підрозділу 10
Перехідних положень ПКУ, що продовжили дію
для військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України [11].
Також, на нашу думку, особа - відчужувач
майна за договором довічного утримання, яка в подальшому, згідно цього договору, одержує утримання, у тому числі матеріальне, та (або) догляд довічно, не має сплачувати з цього доходу жодного
податку.
Виходячи з вищезазначенного, ми вважаємо
що договір довічного утримання це своєрідний договір купівлі – продажу з розстрочкою платежу,
оскільки відчужувач відчужує своє майно і за нього
систематично отримує певне благо, сумму коштів,
тощо, згідно договору. Законодавець чітко прописав у п. 162.1 ст. 162 ПКУ що платником податку на
доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, а також у п.172.1 ст.172 ПКУ, що
податок має сплачувати особа, яка отримала дохід
від відчуження майна [7].
У п. 172.4. ст. 172 ПКУ чітко зазначено, що під
час проведення операцій з продажу (обміну)
об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності
оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною
(сторонами) договору (відповідно до п. 172.5. сума
податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи:а) особою, яка продає або
обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, до нотаріального посвідчення договору купівліпродажу, міни;) та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної
нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір,
включаючи інформацію про його вартість та суму
сплаченого податку в порядку, встановленому цим
розділом для податкового розрахунку. Нагадаю, що
відчуження за договіром довічного утримання
відповідно до ПКУ вважається продажем.
Щодо сплати податків за спадковим договором, проаналізувавши законодавство ми дійшли такого висновку.
За спадковим договором право власності на
майно залишається за відчужувачем, і набувач отримає право власності на зазначене майно лише
після смерті відчужувача, тоб-то успадкує його.
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У ст. 1216 ЦКУ зазначається, що - спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від
фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) [2].
Відповідно до положень глави 89 ЦКУ, якою
визначено порядок оформлення права на спадщину,
спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої
є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на
спадщину на нерухоме майно і зареєструвати право
на таку спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна, оскільки
право власності на таке майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації. Свідоцтво
про право на спадщину видається спадкоємцям
після закінчення шести місяців з часу відкриття
спадщини.
Оподаткування доходу, отриманого платником податку, зокрема, внаслідок прийняття ним у
спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових
прав, регламентується ст. 174 розділу IV ПКУ [8].
Враховуючи вищевикладене, необхідність
сплатити податок виникає у фізичної особи в момент прийняття ним об’єкта спадщини, який зазначений в спадковому договорі.
Одже, при укладанні спадкового договору
сплачується тільки держмито в розмірі 1% від вартості угоди, на тих самих засадах, як і при укладені
договору довічного утримання. Податок на прибуток, сплачується вже після смерті відчужувача,
тобто після переходу права власності. Якщо набувач є спадкоємцем першої черги, то застосовується
нульова ставка прибуткового податку, якщо ж набувач - спадкоємець 2-ї черги і більше, або стороння людина, ставка податку становитиме 5%.
Щодо військового збору, то 3аконом України
вiд 28 гpудня 2014 № 71-VIІI «Пpо внесення змiн до
Податкового кoдексу України тa деяких iнших законодавчих aктів України», у розділі ХХ підрозділі
10 пункті 16-1 підпункті 1.2. зазначено, що
об’єктом оподаткування військовм збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ, тобто, як ми вже
зазначали, - об'єктoм оподаткування резидента є,
зoкрема загальний мiсячний (річний) оподатковуваний дoхід до якoго, відповідно дo пп. 164.2.10 cт.
164 Kодексу включається дoхід у виглядi вартості
успадкованого чи oтриманого у дарунок майна. У
підпункті 1.3. зазначена ставка військового збору,
яка становить 1,5 % від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту [11].
Відповідно до підпункту 1.7. Звільняються від
оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у
підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ [11].
Порядок оподаткування дoходу, отриманого
плaтником податку в pезультаті прийняття ним y
спадщину чи дарунок кoштів, майна, майнових чи
немайнових пpав, регулюється IV розділом, cт. 174
КПУ[3].
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Так зa нульовою cтавкою податку нa доходи
фiзичних осіб оподатковуються oб'єкти спадщини,
якi перелічені y пп. 174.2.1 cт. 174 ПКУ, а саме: а)
вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення; б)
вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б",
"ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом; в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного
банку СРСР та державного страхування СРСР, що
діяли на території України, а також у державні цінні
папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 19921994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.
Проаналізувавши викладене вище доходимо
висновку, що на момент посвідчення договору довічного утримання у нотаріуса, особа відчужувач,
вже має сплатити податок за отриманий дохід від
відчуження, при цьому сам дохід ця особа ще не
отримала і лише буде отримувати під час виконання набувачем своїх обов’язків за договором довічного утримання.
Одже, ми вважаємо, що обов’язок платника податку щодо сплати податку за отриманий дохід від
договору відчуження є виконаним.
За спадковим договором, в разі, коли набувачем є фізична особа, яка згідно ПКУ звільняється
від оподаткування, то при укладенні спадкового договору сплачується лише державне мито в розмірі 1
%.
В разі, якщо набувач не підпадає за законом під
котегорію осіб, які звільняються від оподаткування
за спадок, наприклад спадкоємець 2-ї і більше
черги, або стороння людина, ставка податку становитиме 5 % і до нього ще сплачується військовий
збір в розмірі 1,5 %.
Щодо розпорядження, яке має виконати отримувач за спадковим договором, то якщо воно не носить прибудкового характеру, то і податок за нього
сплачувати не потрібно, в іншому випадку, на нашу
думку, підлягає загальному оподаткуванню. Але це
є дискусійним питання, яке підлягає детальному розгляду в інших працях.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості припинення трудового договору внаслідок смерті працівника або
роботодавця – фізичної особи за законодавством України та Польщі. Визначено практичні проблеми припинення трудового договору за зазначеною підставою. Внесені пропозиції щодо вдосконалення порядку
припинення трудового внаслідок смерті працівника або роботодавця – фізичної особи у проекті Трудового
кодексу України.
ABSTRACT
In the article, the features of termination of employment contract as a result of death of the employee or
employer – physical person under the laws of Ukraine and Poland are researched. Practical problems of termination
under that basis are determined. Ways for improving the procedure for termination of employment as a result of
death of the employee or employer – physical person in the draft Labor Code of Ukraine were offered.
Ключові слова: трудові відносини, трудовий договір, припинення трудового договору, працівник,
роботодавець.
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Постановка проблеми. Однією з поширених
підстав припинення трудового договору внаслідок
обставин, що не залежать від волі сторін, є смерть
працівника або смерть роботодавця – фізичної
особи. Чинний Кодекс законів про працю України
[5] (далі – КЗпП України) не передбачає, ані смерть
працівника, ані смерть роботодавця фізичної особи
у якості самостійної підстави припинення трудового договору, хоча зрозумілим є те, що трудові відносини припиняються, оскільки відсутній один із
суб’єктів за відсутності яких трудові відносини
тривати не можуть.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемам припинення трудового договору, прис-

вячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених серед яких: М. Д. Бойко, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов, С. М. Глазько, Ю. М. Гришина, А. К. Довгань,
І. В. Зуб, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, Є. В. Краснов, Д. В. Могила, К. М. Плесньов, С. М. Прилипко,
П. Д. Пилипенко, Б. А. Римар, М.І. Саєнко, Я. В.
Свічкарьова, С. В. Селезень, Я. В. Сімутіна, Б. С.
Стичинський, С. О. Турчин, Н. М. Хуторян, Ф. А.
Цесарський, О. С. Щукін, О. М. Ярошенко, О. А.
Яковлєв та ін.
Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, правові аспекти припинення трудового
договору у випадку смерті працівника або роботодавця – фізичної особи все ж залишаються недостатньо дослідженими.
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Метою статті є визначення особливостей припинення трудового договору у випадку смерті працівника або роботодавця – фізичної особи за законодавством України та Польщі, а також внесення
пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства України та проекту Трудового
кодексу України в цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Через індивідуальний характер трудових відносин
не представляється можливою заміна померлого
працівника або роботодавця – фізичної особи як
суб’єкта таких правовідносин його правонаступниками, наприклад, його спадкоємцями. Тому трудові
відносини припиняються, а та виникає обов’язок
щодо документального оформлення припинення
трудового договору та здійснення пов’язаних з цим
усіх необхідних дії.
Єдиний послідовний порядок припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника або
роботодавця – фізичної особи у законодавстві залишається невизначеним. Окремі питання врегульовані актами цивільного законодавства, підзаконними нормативно-правовими актами, роз’ясненнями Міністерства соціальної політики.
Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників [9] у разі
смерті працівника трудова книжка під підпис видається його найближчим родичам, або ж на їх вимогу
надсилається поштою. У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу»
працівником кадрової служби підприємства робиться запис: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю».
Проте виникає питання, який документ слід
вважати достатньою підставою для припинення
трудового договору у разі смерті працівника.
Відповідно до ч. 2 ст. 49 Цивільного кодексу
України [10] (далі – ЦК України) актами цивільного
стану є народження фізичної особи, встановлення її
походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного
віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення,
позбавлення та поновлення батьківських прав,
зміна імені, інвалідність, смерть тощо.
Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» [7] державна реєстрація актів цивільного стану проводиться
з метою забезпечення реалізації прав фізичної
особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені,
смерті.
Частиною 1 ст. 18 зазначеного Закону передбачено, що про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів
цивільного стану видається відповідне свідоцтво.
Таким чином, трудовий договір у разі смерті
працівника припиняється винятково на підставі свідоцтва про смерть, виданого в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивіль-
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ного стану, або виконавчим органом сільської, місцевої або міської ради як підтвердження факту смерті особи. Медичне свідоцтво про смерть (форма №
106/о) підставою для видачі наказу про звільнення
у зв’язку із смертю не може бути, оскільки такий
документ слугує лише підставою для видачі свідоцтва про смерть.
Мінсоцполітики у листі від 10.06.2015 р. №
230/06/186-15 дотримується схожої позиції та вказує, що підставою для оформлення наказу про припинення трудового договору є копія свідоцтва про
смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів [13].
Згідно з листом Мінсоцполітики від 31.12.2010
р. № 284/06/186-10 – датою припинення трудового
договору, яку слід зазначити у графі 2 трудової книжки, вважається дата смерті працівника, незалежно
від того працював у цей день померлий чи ні [11].
Відповідно до ст. 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомога
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за
життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.
Також ч. 6 ст. 83 КЗпП України передбачено,
що в разі смерті працівника грошова компенсація за
невикористані ним дні щорічних відпусток, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей,
виплачується спадкоємцям.
Проблемним питанням є також визначення
кола осіб, яких слід вважати близькими родичами
померлого працівника, оскільки ані ЦК України,
ані СК України не закріплює перелік таких осіб.
Відповідно до ст. 631 Трудового кодексу
Польщі [3] трудові відносини припиняються на
дату смерті працівника.
Формулювання «припинення трудових відносин на дату смерті працівника», показує, що трудові
відносини закінчуються в день смерті працівника.
Дата смерті працівника визначається на підставі свідоцтва про смерть. Відповідно до ч. 2 ст. 83
Закону «Про акти цивільного стану» роботодавець,
який не отримав копію свідоцтва про смерть працівника, має право звернутися в офіс реєстратора з
метою отримання копії такого свідоцтва [4].
На прохання члена сім'ї померлого працівника
або будь-якої іншої особи, яка є спадкоємцем працівника, роботодавець зобов'язаний видати свідоцтво про зайнятість.
Існуючі положення Трудового кодексу Польщі
не містять обов’язку щодо видачі свідоцтва про роботу у зв'язку зі смертю працівника. Важко вважати
вичерпними правила, що містяться в § 1 ст. 97 цього
Кодексу, відповідно до якого у разі закінчення
строку дії трудових відносин роботодавець зобов'язаний негайно видати працівнику свідоцтво про роботу.
Хоча законодавство безпосередньо не зобов'язує роботодавця інформувати членів сім'ї померлого працівника про їх права, або надавати інфор-
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мацію про припинення трудових відносин, але багато роботодавців все ж практикують передачу такої інформації найближчим родичам померлого.
Відповідно до § 2 ст. 631 Трудового кодексу
Польщі право на отримання належних померлому
працівникові коштів від трудових відносин мають в
рівних частинах чоловік або дружина померлого
працівника та інші особи, які мають право на отримання пенсії у зв'язку із втратою годувальника. У
разі відсутності таких осіб належні померлому працівникові кошти від трудових відносин включаються до складу спадщини.
Також у разі закінчення трудових відносин у
випадку смерті працівника виплачується посмертна
вихідна допомога (§ 1 ст. 93 Трудового кодексу), на
яку мають право чоловік або дружина померлого та
інші члени сім'ї, які відповідають умовам, необхідним для отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника відповідно до вимог законодавства про
пенсії з Фонду соціального страхування (§ 4 ст. 93
Трудового кодексу).
Відповідно до § 2 ст. 93 Трудового кодексу
сума посмертної вихідної допомоги залежить від
періоду зайнятості працівника та становить:
у розмірі 1-місячної заробітної плати, якщо
працівник пропрацював менше 10 років,
у розмірі 3-місячної заробітної плати, якщо
працівник був прийнятий на роботу протягом принаймні 10 років,
у розмірі 6-місячної заробітної плати, якщо
працівник був прийнятий на роботу протягом принаймні 15 років.
Посмертна вихідна допомога ділиться на рівні
частини між усіма членами сім'ї, які мають право на
її одержання. Якщо у померлого працівника залишився тільки один з членів сім'ї, які мають право на
отримання такої допомоги, остання виплачується у
розмірі, що дорівнює половині відповідної суми (§
6 ст. 93 Трудового кодексу).
Верховний Суд Польщі у рішенні від
29.12.1977 р. зазначив, що у разі, коли працівник
працює одночасно у декількох роботодавців, посмертну вихідну допомогу повинен виплатити кожен з них.
При розрахунку стажу працівника, що дає
право на отримання посмертної вихідної допомоги,
від якого залежить визначення розміру такої вихідної допомоги, не включається стаж роботи на додаткових робочих місцях, і відповідно додаткова зайнятість не може бути додана до стажу роботи за
основним місцем роботи [2].
Ст. 103 проекту Трудового кодексу України [6]
(далі – ТК України) визначає порядок припинення
трудових відносин у разі смерті працівника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Хоча законодавцем і визначено у проекті ТК
України смерть працівника як підставу припинення
трудових відносин, проте порядок такого припинення залишається не достатньо врегульованим, а
існуючі проблеми у правовому регулюванні припинення трудового договору за даною підставою залишаються не вирішеними.
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У проекті ТК відсутня вказівка на дату з якої
припиняються трудові відносини у випадку смерті
працівника, не зазначається на підставі яких документів роботодавець має право припинити трудові
відносини, не визначається коло осіб, які мають
право на отримання сум виплат, які належать працівникові.
Таким чином, виникає необхідність внесення
змін до ст. 103 проекту ТК України шляхом конкретизації її положень із використанням позитивного досвіду Польщі в регулюванні припинення
трудового договору за даною підставою.
У зв’язку з цим ст. 103 проекту ТК України
слід доповнити та викласти у такій редакції:
1. Трудові відносини припиняються в разі смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим з дня смерті або
дня набрання законної сили рішенням суду.
2. Підставою припинення трудових відносин є
свідоцтво про смерть працівника, видане в установленому порядку відповідним органом реєстрації
актів цивільного стану або відповідне рішення
суду, на підставі якого працівника визнано безвісно
відсутнім або оголошено померлим.
3. У випадку, якщо роботодавцю родичі померлого працівника відмовляються надати належним
чином засвідчену копію свідоцтва про смерть працівника або рішення суду, роботодавець надсилає
письмовий запит розпоряднику Єдиного державного демографічного реєстру щодо підтвердження
інформації про працівника та надання реквізитів
документів, що підтверджують смерть особи або
визнання особи померлою чи безвісно відсутньою.
4. Наказ про припинення трудових відносин з
працівником видається роботодавцем у день отримання належним чином засвідченої копії свідоцтва
про смерть працівника, рішення суду або відповіді
на запит щодо отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру. Днем звільнення
вважається день смерті працівника, визнання його
судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.
5. Вимоги щодо заробітної плати, гарантійних
і компенсаційних виплат, що належали працівникові, виплачуються роботодавцем в рівних частинах чоловікові або дружині померлого працівника
та іншим особам, які у встановленому порядку мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника після спливу 6-місячного строку з дня смерті
працівника.
У разі відсутності таких осіб належні померлому працівникові суми заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат включаються до
складу спадщини».
В чинному КЗпП України механізм припинення трудового договору у разі смерті роботодавця – фізичної особи не передбачений, що, в свою
чергу, на практиці викликає ряд правових проблем
щодо порядку оформлення припинення трудового
договору.
Окремі роз'яснення з цього питання були надані листом Мінпраці від 05.03.2003 р. № 06/2-2/51
[12].
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У вказаному листі звертається увага, що необхідність припинення трудового договору, укладеного між працівником і роботодавцем-фізичною
особою, не викликає сумніву, оскільки у разі смерті
однієї із сторін трудові відносини між сторонами
припиняються достроково. Відповідно, трудовий
договір припиняється на підставі документів, що
підтверджують його смерть.
Смерть роботодавця – фізичної особи відповідно до ст. 49 ЦК України є актом цивільного
стану. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про
державну реєстрацію актів цивільного стану» акти
цивільного стану – це події та дії, які нерозривно
пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість
бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.
Згідно з ч. 6 ст. 17 зазначеного Закону державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я,
де настала смерть, та інших осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 вказаного Закону повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію
актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і
консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи,
щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, представника закладу
охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого
закладу, де постійно перебуває дитина, органу
опіки та піклування.
Законодавчо не передбачено можливості отримання працівником документа, що підтверджує реєстрацію смерті роботодавця – фізичної особи, а також визначено виключний перелік осіб, які можуть
звертатись за повторною видачею свідоцтва про
державну реєстрацію актів цивільного стану. Враховуючи роз’яснення надані в листі Мінпраці від
05.03.2003 р. № 06/2-2/51, відсутність документів,
що підтверджують смерть роботодавця – фізичної
особи, унеможливлює припинення трудового договору з працівником та створює для нього додаткові
проблеми при реєстрації факту припинення трудових відносин.
Щодо внесення запису до трудової книжки
працівника у зазначеному випадку, то, зі змісту листа Мінпраці від 05.03.2003 р. № 06/2-2/51 випливає, що враховуючи відсутність сторони, яка повинна провадити запис про звільнення працівника,
посадова особа служби зайнятості може внести до
трудової книжки працівника запис про припинення
відповідного трудового договору у зв'язку зі смертю роботодавця-фізичної особи і засвідчувати
його в установленому порядку.
Проте зазначена норма носить рекомендаційний характер та не містить імперативної вказівки на
обов’язок посадової особи служби зайнятості внести до трудової книжки працівника запис про припинення відповідного трудового договору у зв'язку
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зі смертю роботодавця-фізичної особи та засвідчити його в установленому порядку. Тому працівникові може бути надано відмову, оскільки в Положенні про Державну службу зайнятості [8] також не
міститься обов’язку посадових осіб вносити такі записи.
Крім того, відповідно до п. 2.3. Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній
відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт
закону, а тому внесення запису до трудової книжки
про припинення трудового договору у зв’язку зі
смертю роботодавця без вказівки на відповідну
статтю та пункт закону є порушенням чинного законодавства.
Трудовий кодекс Польщі у § 1 ст. 632 до подій,
що зумовлюють закінчення строку дії трудового
договору також відносить смерть роботодавця.
Відповідно до положень законодавства про
працю Польщі смерть роботодавця не в будь-якому
випадку зумовлює припинення трудових відносин.
У разі, якщо після смерті роботодавця установа або
її частина переходить до іншої особи, така особа
стає учасником існуючих трудових відносин (ст. 23
1
Трудового кодексу).
Придбання компанії померлого роботодавця
на практиці означає, що існуючі трудові відносини
тривають і новий роботодавець є особою, відповідальною за зобов'язання, що виникають з цих відносин.
У зв'язку із закінченням строку трудового договору в разі смерті роботодавця, працівники мають право на отримання компенсації в розмірі винагороди за період повідомлення (ст. 63 2 § 2 Трудового кодексу).
Обов’язок щодо виплати працівникові компенсації в розмірі винагороди за період повідомлення
покладається на спадкоємців померлого, які вступають в права і обов'язки померлого роботодавця
(постанова Верховного суду Польщі від 22.02.1994
р.) [1].
У ст. 102 проекту ТК України вперше передбачено підставу припинення трудових відносин –
смерть роботодавця - фізичної особи.
Зазначеною статтею проекту ТК України встановлено, що трудові відносини припиняються в разі
смерті роботодавця – фізичної особи або набрання
законної сили рішенням суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення
її померлою. Вимоги щодо заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат, що належали працівникові, пред’являються спадкоємцям роботодавця в порядку, передбаченому цивільним законодавством, а в ч. 3 ст. 310 проекту ТК України
визначено, що у випадках, передбачених ст. 102
цього Кодексу, працівник має право звернутися до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції або його територіальних органів
для зняття з реєстрації трудового договору та внесення відповідного запису до трудової книжки.
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Проте, ряд вищезазначених правових проблем,
які виникають при припиненні трудового договору
у разі смерті роботодавця – фізичної особи, все ж
залишаються не вирішеними. Тому необхідно внести зміни до проекту ТК України та визначити процедуру припинення трудового договору в зазначеному випадку, зокрема ч. 3 ст. 310 проекту ТК виключити, а ст. 102 змінити та викласти у такій
редакції:
«У разі смерті роботодавця – фізичної особи
або набрання законної сили рішенням суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи про
оголошення її померлою працівник може звернутись із письмовою заявою до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції або
його територіальних органів для зняття з реєстрації
трудового договору та внесення відповідного запису до трудової книжки.
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції або його
територіальних органів зобов’язані перевірити обставини, які є підставою припинення трудових відносин, що викладені у заяві, шляхом надсилання відповідного запиту розпоряднику Єдиного державного демографічного реєстру .
У разі підтвердження відомостей наданих працівником у заяві посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції або його територіальних органів зобов’язана
здійснити зняття з реєстрації трудового договору та
внести відповідний запис до трудової книжки працівника.
Днем припинення трудових відносин є день
смерті роботодавця – фізичної особи або день набрання законної сили рішенням суду про визнання
фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.
Вимоги щодо заробітної плати, гарантійних і
компенсаційних виплат, що належали працівникові, пред’являються спадкоємцям роботодавця в
порядку, передбаченому цивільним законодавством.
У разі виникнення спорів щодо розміру заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат,
що належали працівникові, такі спори вирішуються
у судовому порядку за встановленими правила підсудності та підвідомчості».
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АНОТАЦІЯ
В роботі наведено досвід викладання на кафедрі акушерства та гінекології № 1 ОНМедУ по кредитномодульній системі, передбачений згідно із загальноєвропейською системою вищої освіти, у англомовних
студентів медичного університету. Освітлені дидактичні особливості учбового матеріалу згідно з кредитно-модульною системою, представлений зміст модулів даної дисципліни і способи оцінки отриманих
знань і практичних навичок. Показані переваги і недоліки викладання матеріалу по даній дисципліні. Проаналізована зацікавленість іноземних студентів у вивченні даної дисципліни, з урахуванням вживання різних сучасних симуляційних технологій навчання.
ABSTRACT
The experience of teaching at the obstetrics and gynaecology department by the credit-module system is
provided according to the requirements of European Higher Education amongst english-speaking students of the
Medical University. Didactic features educational material are specified according to credit-module system, shows
the contents of the modules of this discipline and methods for evaluating the knowledge and practical skills. The
advantages and disadvantages of presenting the material in this discipline are demonstrated. The interest of foreign
students in the study of this discipline is analyzed, according to use modern virtual simulators for training.
Ключові слова: акушерство та гінекологія, іноземні студенти, сучасні симуляційни технології.
Keywords: obstetriсs and gynаecology, foreign students, modern virtual simulators.
Вступ.
Протягом декількох років здійснюється випуск
фахівців з вищою медичною освітою, викладання в
яких здійснювалося за умов кредитно-модульній
системі [1]. Якісна професійна підготовка студентів
з використанням різноманітних видів навчання є запорукою успішного професійного розвитку майбутніх кваліфікованих медичних фахівців. Сучасні темпи розвитку науки і техніки вимагають необхідність безперервного навчання лікаря протягом
всього його життя [5].
На сьогоднішній день сучасні симуляційні технології є головним чинником в рішенні питання про
удосконалення вітчизняної системи освіти [2, 6-8].
Сучасні можливості пошуку нової інформації диктують необхідність у застосуванні самостійній роботі як англомовних так і вітчизняних студентів.
При цьому збільшується цінність практичних занять, на яких студент може безпосередньо поспілкуватися з викладачем, перейняти досвід в
спілкуванні і веденні пацієнта, висловити і обговорити свою точку зору з будь-якого як теоретичного,
так і практичного питання [3].

Мета.
Метою даної статті був аналіз особливостей
викладання акушерства та гінекології англомовним
іноземним студентам.
Основна частина.
Для викладання дисципліни на кафедрі акушерства та гінекології створена програма згідно з
підходами визначеними European Credit Transfer
System за якою навчаються англомовні студенти,
кількість яких поступово збільшується з кожним
роком. Вдосконалена програма дає можливість вивчати матеріал впродовж 4, 5 і 6 курсів навчання.
Програма кафедри включає 4 модуля (кожен з яких
розбитий на теми): модуль I передбачає вивчення
модуля гінекології на 4 курсі медичного університету; на 5 курсі протягом II модуля студенти вивчають фізіологічне акушерство, протягом III модуля
студенти вивчають також розділ акушерства та гінекології на 6 курсі медичного університету.
В даний час кафедра добре забезпечена методичними рекомендаціями і учбовими посібниками
останніх років видання. Крім текстової форми навчальної літератури широко застосовуються підручники в електронному форматі. Іноземні студенти
нерідко користуються додаткової навчальною анг-
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ломовною літературою, виданою за кордоном, однак не завжди ці інформаційні джерела достатньо
адаптовані до затвердженої типової програми з дисципліни.
З метою підвищення мотивації до засвоєння
матеріалу при викладанні акушерства та гінекології
інозецям застосовують медійні технології. Так, під
час лекцій використовується мультимедійне обладнання. В електронному архіві кафедри є велика кількість записів різноманітних хірургічних операцій
і маніпуляцій, які демонструються викладачами кафедри на практичних заняттях. Англомовні студенти мають можливість використовувати для своєї
підготовки всі можливі електронні повчальні матеріали. На нашу думку, найбільш інформативними є
мультимедійні презентації та фільми із записом
ходу операцій. Такої думки зокрема дотримуються
й деякі інші дослідники [4].
Необхідно відзначити можливість проведення
практичних занять на різних клінічних базах кафедри, що дає можливість поліпшити процес навчання за рахунок спеціалізації баз. Кожне практичне заняття протікає найефективніше, оскільки застосовуються різноманітні форми навчання: робота
з теоретичним матеріалом, співбесіда з викладачем,
тестування. Проводиться розбір різних ситуаційних
завдань по всім темам, що сприяє розвитку клінічного мислення майбутнього лікаря. Під час практичних занять студенти здійснюють курацію вагітної
(роділлі, породіллі) або гінекологічної хворої з подальшим написанням медичної історії.
За бальною системою оцінюється рівень підготовки студентів на практичних заняттях і модульних контролях. Оцінка рівня знань відбувається як
за традиційною 5-бальною шкалою так і за спеціально розробленою бальною шкалою (A, B, C, D, E)
для кожного модулю з врахуванням вимог кредитно-модульної системи.
Важливу роль грає самостійна робота студента, якій в умовах кредитно-модульної системи навчання відводиться досить багато часу. При цьому
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формується здатність у майбутнього фахівця до самонавчання, а надалі до самостійного вдосконалення впродовж всього свого життя.
Інколи, у англомовних студентів виникають
певні складнощі комунікаційного характеру при
спілкуванні з пацієнтами. Це пов’язано із мовним
бар’єром, однак наявні технології («віртуальний пацієнт») значно покращують можливості студентів
опанувати необхідними практичними навичками
збирання анамнезу та оцінки клінічних проявів захворювання.
Необхідно відзначити зацікавленість студентів
у вивченні дисципліни на різних етапах навчання,
яка тісно пов'язана з тематикою предмету. Національні та гендерні відмінності які притаманні студентам міжнародного факультету певною мірою впливають на мотивацію до вивчення предмету, на жаль
деякі іноземні студенти до кінця не усвідомлюють
важливості окремих тем для формування фахівця,
навіть якщо він не планує працювати у галузі акушерства, гінекології та репродуктології.
Наш досвід переконує, що використання інформаційних-технологій у навчанні значно покращує
результати навчання. На кафедрі розроблено і упроваджено дистанційний метод підготовки студентів
як до кожного практичного заняття, так і до тестового контролю. Використання інтернет-технологій
дозволяє контролювати процес і результат навчання кожного студента. Зокрема, у 2015 році значно (з 83,0% до 92,9%) зріс середній бал з розділу
«акушерство та гінекологія» у випускників при
складанні загальнодержавного стандартизованого
іспиту «КРОК-2».
Крім того, як показали результати комплексного практично-орієнтованого державного іспиту з
акушерства та гінекології, відсоток оцінок «добре»
значно підвищився до 62,1 % проти 37,8 % в 2014
році. Збільшення кількості оцінок «добре» відбувалося здебільшого за рахунок оцінок з градацією
С«4» (38,0 %) проти В«4» (24,1 %).

Кількість студентів для складання ДВІ

Кількість студентів, допущених до
складання ДВІ

Абс. кількість

%

Абс. кількість

%

Таблиця 1
Результати комплексного практично-орієнтованого державного іспиту з акушерства та гінекології
у 2014 та 2015 роках

111

111

36

32,4

16

14,4

26

23,4

108

108

12

11,1

26

24,1

41

38,0

Результати іспиту

Абс. кількість

Абс. успішність

Якісна успішність

Середній бал

%

Абс. кількість

С «4»

%

%

В «4»

Абс. кількість

A «5»

Незадо
вільно

Задовільно

11

9,9

-

-

111

70,3

4,03

8

7,4

-

-

10

73,1

3,8

D «3»

E «3»

F

%

Добре

Абс. кількість

Відмінно

2014 рік
22
19,8
2015 рік
21
19,4
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Визначалося також зменшення кількості
оцінок «задовільно» (з 29,7 % у 2014 році до 26,8 у
поточному навчальному році). Спостерігається
підвищення якісної успішності на 2,8 % та зниження середнього балу на 0,2.
Наведене свідчить про те, що перспективним
напрямком в навчальній роботі є залучення сучасних технології. Поряд з традиційними фантомами,
можуть застосовувати дистанційне навчання та симуляційні моделі, які вже широко впроваджені в
економічно розвинутих країнах світу.
Висновки
1. Комбіноване використання різних форм
навчання веде до підвищення якості викладання та
навчання у англомовних студентів.
2. Самостійна робота студента вимагає застосування індивідуального підходу до професійного
навчання у англомовних студентів і охоплює ширший об'єм інформації, в порівнянні з традиційною
формою навчання, що збільшує потребу у залученні медійних та інформаційних технологій.
3. При роботі з англомовними іноземцями
для підвищення рівня їх мотивації для навчання необхідно застосовувати сучасні методи наочного навчання, в тому числі мультимедійні технології
4. При впровадженні сучасних методів інформаційно-методичного забезпечення навчального
процесу досягається суттєве зростання показників
якісної та кількісної успішності.
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Діяльність сучасних навчальних закладів здійснюється в умовах високої ринкової економіки, яка
пов’язана з конкуренцією. Дослідження стверджують, що вчитель, який прагне гідного соціального
статусу та позиції у суспільстві і бажає бути конкурентоспроможним на ринку праці, має постійно навчатися новому, набуваючи інноваційних умінь та
навичок.
Головним аспектом функціонування системи
післядипломної педагогічної освіти стає питання
підготовки вчителя до роботи в принципово новій,
сучасній школі, котра постійно зазнає змін не лише
за типом, але й за змістом освіти, формами організації навчально-виховного процесу тощо.
В умовах реформування системи освіти постає
питання підготовки вчителя, який у процесі особистісно-професійного зростання, повинен бути
конкурентноздатною особистістю, володіти навичками критичного мисленням, емоційного інтелекту,
вдало використовувати на практиці перспективні
педагогічні технології, тобто, вміти бути коучом,
тренером, фасилітатором тощо.
Зазначимо, що самоосвітня діяльність є основною формою підвищення педагогічної компетентності вчителів, яка складається з удосконалення
знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої роботи над самовдосконаленням, а специфіка її полягає в тому, що у процесі самоосвіти суб’єкт і об’єкт освіти виступають в одній
особі.
Підтримувати здійснення самоосвітньої діяльності вчителів у закладі освіти покликана методична та психологічна служби. Зокрема, одним із завдань практичного психолога є створення умови
для формування та розвитку професійно важливих
якостей, умінь та навичок педагогічних працівників.
Отже, самоосвітня діяльність педагога є характерною ознакою сучасної освіти і необхідною умовою саморозвитку, зумовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти.
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні системи психологічного-педагогічного супроводу самоосвітньої діяльності фахівців у міжкурсовий період в умовах системи післядипломної педагогічної освіти.
Висвітлимо, насамперед, поняття «психологічний супровід», здійснюючи теоретичний аналіз наукових джерел.
А. Москаленко [5] у своїх працях зупиняється
на тому, що у психологічній літературі, а також в
нормативних документах використовують поняття «психологічний супровід» і «психологічне забезпечення» без їх розмежування, тобто наділяють
їх однаковим змістом.
Посилаючись на розробки М. Корольчука [4],
зазначимо, що психологічний супровід самоосвітньої діяльності педагогів ‒ це комплекс заходів практичного психолога, скерований на створення умов для

позитивного розвитку педагогів, з метою формування, підтримки та відновлення оптимальної працездатності фахівця.
Отже, психологічний супровід самоосвітньої
діяльності вчителів спрямований на формування,
збереження, підтримку та відновлення їх оптимальної працездатності.
Беручи за основу розробки науковців, спроектуємо функції психологічного забезпечення професійної діяльності на функції психологічного супроводу самоосвітньої діяльності педагогічних працівників [6], а саме:
1) психодіагностична функція (з метою професійного відбору та атестації, визначення необхідності і спрямованості психологічного консультування
та психокорекційної роботи, розвитку особистості
використовуються бесіди, спостереження в професійних ситуаціях, вивчення продуктів діяльності,
тестування та ін.);
2) корекційна (психологічний вплив на особистість з метою усунення негативних тенденцій в її
розвитку);
3) профілактична (цілеспрямована систематична робота психолога для попередження негативних явищ в колективах; дотримання психологічних
умов діяльності працівників; профілактика можливих порушень психологічного здоров’я працівників);
4) психолого-педагогічна (формування та розвиток професійно важливих якостей, умінь та навичок, необхідних для виконання професійної діяльності, спеціальна психологічна підготовка, проведення
соціально-психологічних
тренінгів,
сприяння саморозвитку, розвитку конкурентноздатності вчителів);
5) просвітницька (підвищення психологічної
культури працівників; формування потреб у персоналу організацій в самопізнанні та саморозвитку);
6) консультативна (надання конкретної психологічної допомоги за запитами педагогічних працівників);
7) інформаційно-аналітична (аналіз та оцінка
проблем та перспектив розвитку педагогічних працівників) та ін. [1].
Таким чином, для ефективності психологічного
супроводу самоосвітньої діяльності вчителів практичний психолог повинен систематично проводити
роботу та впроваджувати спеціальні програми, які
будуть стимулювати їх до саморозвитку.
На нашу думку, важливим для розгляду особливості психолого-педагогічного супроводу самоосвітньої діяльності педагогів у системі підвищення кваліфікації є розгляд її структури.
Сутність структури самоосвітньої діяльності
учителя відображено у працях дидактів (С. Ангеловської, Т. Браже, М. Заборщікової, П. Пшебільського та ін.) як сукупність стійких зв’язків між великою кількістю компонентів об’єкта, що забезпечують його цілісність і рівність самому собі.
Уявлення про структуру пропонує розгляд об’єкта
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як системи; конфігурація та характер зв’язків всередині системи є її системою, що залишається незмінною при змінах (у визначених межах) системи
[2]. Для визначення структури самоосвітньої діяльності охарактеризуємо використання алгоритмічного, андрагогічного, особисто зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів.
Так, використання алгоритмічного підходу забезпечує виконання дій, змісту операцій та їх раціональної послідовності, а евристики – переважно
інтуїтивне виконання діяльності або окремих її дій.
оскільки самопізнання здійснюється та поглиблюється одночасно з розумовим розвитком людини
основу процесу вирішення професійно-педагогічних задач вчителя музичного мистецтва становить
розумова дія, здійснення якої призводить до пізнання сутності явищ чи предметів. У свою чергу,
вважаємо, що розумові дії можна розділити на пошукові (евристичні) і репродуктивно-виконавські
(алгоритмічні) [3].
Алгоритмічний підхід у визначенні структури
самоосвітньої діяльності передбачає чітку послідовність дій у процесі вирішення професійно-педагогічних задач певного характеру, діяльність з використання дій та операцій як результат оволодіння
певними знаннями і способами, створення умов для
успішного виконання певного виду науково-пошукової діяльності. Такий підхід дозволяє описати
структуру самоосвітньої діяльності, визначити
зміст та відповідно вивчити дії та операції. Використання алгоритму у здійсненні самоосвітньої діяльності забезпечує виконання дій, змісту операцій та
їх раціональну послідовність.
Андрагогічний підхід, один із тих, які найбільш активно нині розробляється та упроваджується у андрагогіці, ґрунтуючись на вивірених з позицій різних наук принципах навчання дорослої
людини. Сучасні критерії щодо організації процесу
навчання дорослих надають можливість виявити
характеристику андрагогічного підходу, спрямованого на реалізацію інноваційного змісту навчання.
На думку В. Сєрікова, особистісно зорієнтований, діяльнісний, компетентністний підходи сприяють подоланню обмеженості традиційного підвищення
кваліфікації [8]. Ми розділяємо позицію вченого і вважаємо, що вищезазначені підходи забезпечують формування нового типу працівника, для якого потреба у самоосвітній діяльності набирає значущого характеру. Особистісно зорієнтований підхід визначається науковцями як
стратегічне направлення самоосвітньої діяльності, що дозволяє попередньо спроектувати процес досягнення вищого рівня самоосвітньої діяльності дозволить сформувати індивідуальну позицію педагогу у вирішенні
професійно-педагогічних задач.
На наш погляд, процес самоосвітньої діяльності педагогів формується на основі їхньої активної
життєвої позиції, високого рівня загальної культури людини, спрямованості до саморозвитку та
вдосконалення особистісно-професійних якостей,
здатності до педагогічної рефлексії. Безперечно,
процес самоосвітньої діяльності вчителів знаходиться в залежності від поставлених цілей, завдань,
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функцій самоосвітньої діяльності, її окреслених
компонентів.
Сутність самоосвітньої діяльності фахівців включає цілі, до яких ми відносимо: соціально-психологічну
ціль – розвиток усвідомленого позитивного відношення і
підвищення інтересу до постійної самоосвітньої діяльності, набуття потреби і здатності до самовдосконалення;
дидактичну ціль – розвиток здатності до самовизначення і самореалізації в ході самоосвітньої діяльності в
СППО; науково-методичну ціль – засвоєння нового продуктивного досвіду самоосвітньої діяльності з метою досягнення більш високого рівня професіоналізму фахівцями; адаптаційну ціль – орієнтація учителя в
умовах глобалізованих змін, вимог соціума та фаху
до педагога. Цілі самоосвітньої діяльності мають
проміжний і кінцевий результат. Для кожного вчителя мета самоосвітньої діяльності є індивідуальною, особистісно зорієнтованою, але завжди спрямована на зв’язок із основними завданнями педагогічної праці, яка є завжди творчою. Компоненти
самоосвітньої діяльності вчителя формуються на
основі активної позиції саморозвитку особистості,
високого рівня загальної культури педагога, вдосконаленні особистісно-професійних якостей, спеціальної педагогічної підготовки та вмінні рефлексувати власні результати праці. Компоненти самоосвітньої діяльності включають знання, уміння і
навички, розвиток яких здійснюється в основному
у процесі самостійної діяльності суб'єкта навчання.
На думку Т. Скоробогатової, компоненти самоосвітньої діяльності учителя є частиною професійного самовдосконалення та саморозвитку творчої індивідуальності з метою отримання теоретичних знань, обґрунтуванням власних практичних
педагогічних "знахідок" (умовиводів і гіпотез), для
стимулювання дослідницьких умінь [7].
Сутність кожного із компонентів самоосвітньої діяльності спирається на її загальну інтегральну характеристику, а саме: унікальність, самостійність, цілеспрямованість, безперервність, професійну обумовленість,
особистісну
значимість.
Показники
компонентів самоосвітньої діяльності дозволять за
допомогою методів діагностики, контролю та педагогічної рефлексії виявити рівень розвитку самоосвітньої діяльності вчителя та його динаміку в період фахової підготовки. Змістовне наповнення
компонентів самоосвітньої діяльності вчителів забезпечує можливість конструювання різних педагогічних ситуацій, характер та зміст педагогічних дій з метою подолання наявних протиріч на основі наукових принципів:
неперервності, системності, послідовності, самоорганізації, демократизації, гуманізму, співробітництва, рефлекcивності, творчості, варіативності, циклічності, адаптивного управління, відносного завершення, свободи вибору, активності, самостійності, андрагогіки, які
забезпечують здатність до самоорганізації, зміну ролей в
ході освітньої взаємодії.
У процесі самоосвітньої діяльності відбувається
професіоналізація пріоритетних якостей педагогічного працівника, зокрема самостійна пізнавальна активність, творчий склад розуму, аналітичні здібності, со-
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ціальна відповідальність, самоконтроль, самоорганізація, дисциплінованість, тактичність, толерантність та
інші педагогічні якості.
Отже, особливості психолого-педагогічного
супроводу самоосвіти учителя, на наш погляд,
спрямовані на розширення й поглиблення знань і
вмінь, підвищення рівня предметної підготовки,
постійне вдосконалення професійної діяльності з
акцентом на її соціалізацію. Тому фаховий рівень
вчителів в сучасному освітньому просторі визначається вже не стільки набутими знаннями, а сформованістю самоосвітньої діяльності, готовністю
сприймати та реалізовувати педагогічні інновації в
умовах жорсткої конкуренції на ринку праці.
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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено соціальну активність як основну рису вітчизняного есперанто-руху у першій третині ХХ століття. Автором з’ясовано, що в історії вітчизняного есперанто-руху, незважаючи на офіційну
політику уряду щодо ролі і значення досліджуваного феномену для суспільства і, відповідно, інтенсивність
його розвитку в різноманітних напрямах, основна риса, що характеризувала його в різні періоди, – соціальна активність у культурницькому, освітньо-просвітницькому, видавничому, есперкорівському та інших
напрямах діяльності есперанто-осередків.
ABSTRACT
In the article the social activity as the main feature native esperanto movement in the first third of the twentieth
century. The author found that a history of domestic esperanto movement, despite the official policy of the
government on the role and importance of the studied phenomenon for society and therefore the intensity of its
development in various areas, the main feature that characterized it in different periods – social activity in cultural,
educational and educational publishing, esperkorivskomu and other activities Esperanto cells.
Ключові слова: есперанто, есперанто-рух, соціальна активність есперантистів, культурницька, освітньо-просвітницька, есперкорівська діяльність.
Keywords: esperanto esperanto movement, social activity esperanto, cultural, educational and enlightening,
esperkorivska activities.
Вступ. Людство завжди намагалося знайти або
створити міжнародну мову. У такій якості розглядались в різні періоди грецька, латинська, французька мови. Але усі вони не могли залишитися мовами міжнародними, оскільки кожна з них тісно

пов’язана з національними особливостями, традиціями, історією народу. Поступово прийшли до
переконання, що жодній з існуючих мов не судилося бути мовою міжнародною хоч б тому, що тоді
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один народ поглинув би інші. Внаслідок цього виникла ідея створення мови штучної – так званої
нейтральної.
З-поміж інших – міжнародна мова есперанто
(есп. esperanto – «що сподівається»),, створена
польським лікарем і поліглотом Людовиком Лазарем Заменгофом в 1887 р. на основі поширених європейських мов, інтернаціональної лексики. Вживається есперанто в міжнародному спілкуванні, має
на меті створення прямих і рівних можливостей для
кожної людини в міжнародних відносинах. Своєю
багаторічною історією есперанто – і як мова, і як
рух її прихильників – підтвердив право претендувати на роль соціально-культурного феномену, універсального засобу міжкультурного діалогу і людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі.
Есперанто-рух – це об’єднана спільністю цілей, духовною і матеріальною культурою група
(поділена за місцем розташування і за регіонами),
яка спілкується міжнародною мовою есперанто.
Цим вона створює свою культурну єдність, свої норми, цінності, критерії. Есперанто-рух – це масовий
суб’єкт соціокультурного життя, члени якого об’єднані прагненням до здійснення спільних цілей і
програм [3, с. 119].
В історії вітчизняного есперанто-руху, незважаючи на офіційну політику уряду щодо ролі і значення досліджуваного феномену для суспільства і,
відповідно, інтенсивність його розвитку в різноманітних напрямах, основна риса, що характеризувала його в різні періоди, – соціальна активність у
культурницькому, освітньо-просвітницькому, видавничому, есперкорівському та інших напрямах
діяльності есперанто-осередків.
Літературний огляд. Проблема необхідності
та розвитку міжнародних планових мов як соціально-культурного, інтерлінгвістичного феномену
знайшли відображення у працях Є. Бокарєва,
Ю. Дмитрієвської-Нільсон, Б. Колкера, А. Королевича, А. Короля, С. Кузнєцова, Д. Лук’янець, Г. Махоріна, А. Мельникова та ін. Проте більшість з наукових праць тільки побічно стосуються досліджуваної теми та мають фрагментарний характер.
Мета і завдання дослідження – висвітлити
соціальну активність як основну рису вітчизняного
есперанто-руху у першій третині ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Одним із основних проявів соціальної активності прихильників
міжнародної мови стала організація та участь у різноманітних форумах есперантистів – з’їздах, конгресах та інших зібрань прихильників міжнародної
мови.
Серед з’їздів есперантистів дорадянського періоду заслуговує на увагу І Всеросійський з’їзд есперантистів, в якому брав участь і творець мови Л.
Заменгоф, відбувся в 1910 р. з ініціативи Всеросійської ліги есперантистів у Петербурзі. ІІ Всеросійський з’їзд есперантистів відбувся в Києві 4–6 серпня 1913 року та відіграв важливу роль у розвитку
вітчизняного есперанто-руху.
У радянський період розвитку вітчизняного есперанто-руху на особливу увагу заслуговують ряд
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форумів есперантистів, що проводилися як на загальносоюзному рівні, республіканському, так і регіональному. З-поміж загальносоюзних зібрань необхідно виокремити з’їзди та конгреси СЕРК. Перший
(1923) і другий (1925) відбулися в Москві, третій
(1926) – у Ленінграді, четвертий (1928) і п’ятий
(1931) – у Москві. На п’ятому з’їзді було переглянуто Статут Союзу. До його найменування додано
підзаголовок «Всесоюзная ассоциация друзей международного языка» [3, с. 139].
З метою пропаганди міжнародної мови проводилися і з часом стали традиційними культурницькі
заходи – есперанто-вечори, ранки, концерти, виставки, ярмарки, експозиції, ювілейні заходи і т.п.
12 квітня 1913 року Московське товариство есперантистів уперше в історії есперанто влаштувало
і провело вечір образотворчого мистецтва. На
цьому вечорі публіці були представлені малюнки,
злободенні карикатури і шаржі на різну есперантистську тематику, які змусили присутніх від душі посміятися. Самі організатори назвали свою виставку
«есперантистське кабаре» [7, с. 150].
1923 р. Студком Консерваторії (Київ) за
участю артистів місцевої державної опери влаштував есперанто-концерт. Усі вокальні номери виконували мовою есперанто. За словами слухачів,
«…присутні артисти були вражені благозвучністю
есперанто та її природністю для співу». Тому було
винесено резолюцію про «…бажаність вивчення
есперанто студентами Консерваторії. Політком
просив представників місцевих організацій есперантистів влаштувати лекцію про есперанто для
всіх учителів та учнів консерваторії та забезпечити
їх підручниками і літературою» [9, с. 18].
Соціальну активність виявляли есперантисти і
шляхом участі у виставках, ярмарках, експозиціях,
ювілейних заходах. Починаючи з Паризької всесвітньої виставки 1900 р. російські есперантисти, коли
могли, а після Всесвітнього есперанто-конгресу
1905 р. щорічно, брали участь в усіх міжнародних
конгресах. З 1908 р. була обов’язковою формальна
участь в усіх всеросійських виставках і ярмарках, а
з 1913 р. – фактична, що і було закріплено резолюцією ІІ Всеросійського з’їзду есперантистів [7, с.
149].
Наведемо деякі епізоди, що стосуються соціальної активності есперантистів. Напередодні виставки в Одесі в 1910 р. місцеві есперантисти скористалися випадком для пропаганди есперанто. Вони
під керівництвом пана фон Фюлера почали споруджувати «Цар-Самовар» заввишки 20 метрів. На
його вершині була влаштована спеціальна експозиція. За час дії виставки есперантистам вдалося продати всілякого «есперантажа», тобто канцелярські
й інші дрібниці з есперантською символікою, а саме:
олівців, ручок, письмового паперу, книг, газет, значків
– на суму 170 рублів. Безкоштовно було роздано
6500 пропагандистських листків [7, с. 149–150].
На початку ХХ ст. есперантисти взяли участь
у багатьох виставках, де діяли спеціальні есперанто-відділи: Сільськогосподарській виставці в Ревелі (кінець серпня 1910 р.), Західно-сибірській
сільсько-промисловій виставці (Омськ, 1911 р.),
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Всеросійському з’їзді книговидавців і книгарів
(Москва, 24–31 липня 1912 р), Костромській сільськогосподарській і фабрично-промисловій виставці (
Кострома, 1913 р.), VІІІ-му з’їзді російських природознавців і лікарів (Тифліс, 1913 р.) [7, с. 149–150].
З нагоди десятиліття діяльності науково-просвітницького журналу «Вестник Знания» 7 січня
1913 р. в Петербурзі зібралися його передплатники.
До ювілейних заходів приєдналися есперантисти з
різних мість Росії: Саратова, Лозової, Слов’янська,
Москви. Основні події розвернулися в “Спортингкилимі”, куди зібралося більше 5 тисяч передплатників журналу. Там же була влаштована виставка
видань російською мовою і есперанто. Виставку
відвідало понад 3000 осіб. Свято тривало до 19 січня, коли есперантисти організували “есперантський стіл” (щось на кшталт “шведського столу”) в
ресторації по вул. Морська, 21, куди були запрошені всі гості і місцеві есперантисти [7, с. 150].
Есперантисти отримали дозвіл на участь у Всеросійській виставці в Києві з 12 червня по 28 жовтня 1913 р. Там вони влаштували свій павільйон у
відділі друкарської справи. Публіка не лише відвідувала павільйон, де були представлені художні
твори мовою есперанто, а й охоче купувала так
звані ключі, тобто міні-підручники мови. За час роботи виставки було розпродано 320 підручників,
300 “ключів” на 150 рублів, різної художньої літератури на 175 рублів [7, с. 150].
Есперантисти Запорожжя-Каменського (Катеринославська губернія) з 15 до 20 грудня 1913 р. в
одному з приміщень Дніпровської фабрики влаштували безкоштовну експозицію есперантської літератури, періодичних видань і всього, що належить до есперанто. В експозиції було представлено
майже 400 одиниць друкарської продукції, підручники есперанто різними мовами, книги з мови есперанто, більше 100 путівників мовою есперанто містами Європи і світу, каталоги, різні афіші, альбоми,
ноти, грамофонні платівки, більше 800 поштових
листівок, отриманих есперантистами за 3 роки листування з 31 країни світу. Експозицію відвідали
1150 осіб [7, с. 150–151].
У Харкові під час III Всеросійського ветеринарного з’їзду, що пройшов з 11 до 19 січня 1914 р.,
було роздано більше 3000 екземплярів листків із
граматикою і словником есперанто [7, с. 151].
Есперантисти завжди прагнули використовувати новинки науки і техніки для популяризації
мови. Не обійшли вони увагою і кінематограф. Наприклад, 22 липня 1912 р. Київські есперантисти
для пропагандистської поїздки орендували корабель. В екскурсії брало участь 700 осіб. Під час подорожі деякі цікаві моменти з діяльності есперантистів були зняті на плівку. Ці сюжети неодноразово демонструвалися в найпрестижнішому
кінотеатрі пана Шанцера в Києві [7, с. 152].
Своєрідним виявом соціальної активності була
туристична діяльність есперантистів. Для популяризації і залучення туристів до есперанто-руху мовою есперанто були видані путівники різними міс-
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тами: Київ (1912), Котка, Москва, Горішній Волочек (1911), Петербург (1912), Ростов-на-Дону, Саратов (1911), Варшава [7, с. 152; 12].
У період з 1905 до 1915 роки поодинокі та групові поїздки есперантистів стали буденною подією.
Російські есперантисти щорічно відвідували всесвітні конгреси есперанто, що проходили в різних країнах Європи. Окрім участі в міжнародних конгресах, есперантисти розвивали і добросусідські стосунки. Так, наприклад, ревельські есперантисти
відвідували фінських есперантистів у Гельсингфорсі, румунські і болгарські есперантисти відвідували своїх одеських однодумців і т.д. [7, с. 153].
Сьогодні в Росії і країнах СНД щорічно проводяться десятки есперантських заходів за участю декількох сотень есперантистів, зокрема дуже популярними стали «Фестивалі мов» з представленням
до 40–50 мов світу. Кількість учасників таких фестивалів досягає 1000 осіб. Однак перший фестиваль
мов пройшов у Києві 22 січня 1913 року. Присутні
із задоволенням прослухали звучання 13 різних
мов, представлених есперантистами: російську
мову представив пан Лучко, польську – Підгурський, українську – Помста, староєврейську (ідиш) –
Поляк, сучасну єврейську (іврит) – Мілавський, богемську (чеську) – Юкл, шведську – Трачевський,
французьку – пані Кондрацька, німецьку – Юкл, англійську – Трачевський, італійську – Кондрацька,
латинь – Підгурський і есперанто – Поляк і пан
Арно Хайс, який прибув із Праги. Усіх учасників
вечора мов сфотографував пан Голосів [7, с. 154].
Популяризуючи мову есперанто, есперантисти
розсилали підручники мови навіть у в’язниці, не
лише політичним, а й усім освіченим і зацікавленим
особам. Для ув’язнених влаштовували курси есперанто і т.п. [7, с. 155].
Ще в дорадянський період, на етапі пропаганди есперанто набула такого поширення, що виникла потреба у створенні навіть есперантських готелів. Перший такий готель «Есперанто» було відкрито 1 січня 1910 в Телаві (Тифліська губернія,
Грузія) [7, с. 147]. З кінця 1912 року один із кращих
і престижних готелів Києва «Франсуа» («Francois»)
погодився приймати есперантистів, які приїжджають у місто. Есперантистам рекомендували хоч би
за два дні повідомляти консула з туризму пана
В. Трачевського або адміністратора готелю. У конторі «Франсуа» розуміли есперанто, а один із співробітників володів мовою [7, с. 147].
У 1912 р. київський готель «Кане» отримав
прибуток від відвідування есперантистів на суму
130 рублів. Адміністратор готелю клопотав про реєстрацію свого готелю в Універсальній есперантоасоціації як есперантського закладу. У травні 1913
року готель «Кане» було зареєстрована в Універсальній есперанто-асоціації. Есперантистам надавали
10% знижки [7, с. 147].
Крім того, для пропаганди міжнародної мови її
прихильники використовували рекламу. Наприклад, у 1903 р. на обкладинці виданих у столиці нот
торговою конторою «Есперанто» було розміщено
оголошення про доступність вивчення мови з пропозицією замовити підручники і повний мовний
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курс, підписатися на «Lingvo Internacia» та інші
подібні журнали [1, с. 83].
Про різноманітність організаційних форм та
галузей застосування есперанто дізнаємось із публікацій у періодичних виданнях різних років:
«Эсперанто и почта» (1927) [11], «Успехи международного языка» (1927) [8], «Эсперанто в науке и
технике» (1933) [11], «На Всероссийском фармацевтическом совещании» (1927) [4] та ін.
Ще один важливий напрям розвитку есперанто-руху – видавнича діяльність. Письменники, поети, лінгвісти, лексикографи, літературні критики
різних національностей зробили свій внесок у розвиток есперанто, в створення нею інтернаціональної літератури. Відкривалися книжкові магазини,
які продавали літературу та підручники і словники
есперанто. Свого роду золотим запасом і скарбницею, що гарантує кожному есперантистові безкоштовний доступ і отримання знань мови й загальноосвітніх, були бібліотеки при товариствах есперантистів.
Цікавою сторінкою в розвитку есперанто-руху
є радіомовлення міжнародною мовою, що набуло
різних форм у 20-ті – середині 30-х рр. ХХ ст.
«Союз есперанто і радіо» проіснував у СРСР майже
14 років – з 25 квітня 1923 р. до першої половини
січня 1937 р. У цей період міжнародна мова звучала
в ефірі радіостанцій більше 10 міст усіх чотирьох
союзних республік – України, Росії, Білорусії і Закавказької федерації. Радіогазети, радіоконцерти та
інші інформаційні й художні програми мовою есперанто стали гарним доповненням до «есперкорівського листування», яке в цей період набуло стрімкого розвитку.
Завдяки співпраці СЕРK із радіоцентрами, у
радянських і іноземних робкорів-есперантистів
з’явився ще один канал для поширення повідомлень, який за територіальним охопленням перевершував усі інші: друковані видання, стінгазети і виступи перед аудиторією. Радянські передачі
міжнародною мовою були важливими для популяризації та розвитку цього лінгвістичного проекту –
особливо, якщо враховувати той факт, що радіомовлення було єдиною можливістю використовувати
його в усній масовій комунікації [1, с. 161].
Відомості про те, що в 20–30-і рр. ХХ ст. в ряді
країн радіомовлення велося штучними мовами, є
одним із свідчень натхненності, яку, відчуваючи
розпочате формування світового інформаційного
простору, переживали радисти і радіоаматори того
часу. Їх прагнення до експериментів у галузі поширення інформації в глобальному масштабі, ставши
опорою бажанням прихильників есперанто ввести
цю мову в ужиток сучасного їм суспільства, спричинило появу в 20-х рр. ХХ ст. незвичайного інформаційного продукту – повідомлення допоміжною
мовою, адресованого абсолютно різнорідній і
«розпорошеній» по світу аудиторії [13]. Транслювання таких повідомлень називають одним із
найбільш значних досягнень есперантистів за всю
історію їх громадського руху.
Про популярність міжнародної мови свідчить
багато цікавих фактів. Так, назву «Есперанто» носили готелі, цукерки, друкарні, книжкові магазини,
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книговидавництва, фотосалони тощо. Назва «Есперанто» була дуже популярна. У есперантській періодиці можна знайти клички коней і собак, назву повітряної кулі. Ім’я «Есперанто» або «Есперо» носили садиби, дачі, маєтки, парки. У 1914 році в
передмісті Києва, в Олександрівській Слободі,
з’явилася вулиця Есперантська. Ініціатором був
М. Кіперман, один із трьох організаторів ІІ Всеросійського з’їзду есперантистів у Києві в 1913 році
[7, с.149]. Також одна з київських вулиць на Батиєвій горі називалася Есперантською.
Висновки. Отже, соціальну активність есперантистів як основну рису вітчизняного есперанторуху, незважаючи на підйоми і спади в його розвитку, постійно супроводжувала діяльність прихильників та ентузіастів міжнародної мови – видавнича
та есперкорівська, освітня та культурно-просвітницька тощо. Перспективи подальших досліджень
вбачаємо у висвітленні особливостей розвитку
есперанто-руху як соціально-педагогічного феномену.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
процесі вивчення іноземних мов. Підкреслюється необхідність раціонального поєднання традиційних
освітніх технологій і сучасних ІКТ. Наводяться приклади використання останніх у навчальному процесі.
ABSTRACT
The peculiarities of the information and communication technologies (ICT) usage in the process of foreign
language study are distinguished. The necessity of the balance between traditional educational technologies and
modern ICT is emphasized. The examples of the ICT usage in the educational process are given.
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Відмінними рисами сучасного суспільства є інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) з науковою і виробничою сферами, що вимагає від усіх членів інформаційного суспільства
готовності до використання ІКТ у своїй професіональної діяльності. У цьому зв'язку одним із пріоритетних напрямків інформатизації сучасного суспільства є процес інформатизації освіти, основним
напрямком якого є впровадження засобів інформаційних та комунікаційних технологій у предметні
сфери.
В якості одного з шляхів модернізації середньої та вищої освіти багато дослідників розглядають раціональне поєднання традиційних освітніх
технологій і сучасних ІКТ.
Традиційні педагогічні технології навчання
іноземним мовам обмежені в можливості змоделювати іншомовне середовище, врахувати індивідуальні відмінності учнів і створити умови для аутентичного спілкування на досліджуваній мові. Тому
педагогіка включає у навчальний процес комп'ютерну та телекомунікаційну техніку і розробляє способи її застосування. Навчання іноземній мові спирається на комплексне застосування технологій з
метою формування необхідного освітнього інформаційно-комунікативного середовища.
Використання засобів ІКТ на уроці іноземної
мови забезпечує імітацію іншомовного середовища, створює умови для аутентичного спілкування, дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів, дає можливість підвищити мотивацію
до вивчення іноземної мови та інтенсифікувати
освоєння специфічних для цієї дисципліни умінь і
навичок Інтерактивне комп'ютерне навчання іноземної мови є одним із значущих напрямків
комп’ютерного навчання.

Нині існує велика різноманітність мультимедійних навчальних програм і курсів для вивчення
іноземної мови. Робота з цими програмами дозволяє студенту краще зрозуміти запропоновані теми і
проконтролювати свої знання. Комп'ютерні програми можуть бути демонстраційними, тобто дозволяють наочно представити новий навчальний
матеріал. Інформаційно-навчальні програми використовуються для формування основних понять,
відпрацювання основних умінь і навичок шляхом їх
активного застосування в різних навчальних ситуаціях. Так звані тренажери використовуються для закріплення матеріалу та відпрацювання навичок, а
також дають можливість індивідуалізувати процес
навчання.
Засоби ІКТ дозволяють підняти на якісно новий рівень процеси, пов'язані з вимірюванням знань
тих, хто вивчають іноземну мову. Контролюючі
програми дозволяють оцінити знання і уміння кожного студента в групі, а методи тестування постійно
удосконалюються. Поточна оцінка знань дозволяє
швидко і якісно отримати об'єктивну інформацію
про рівень підготовки студента, визначити розділи,
що засвоюються слабо, і дати рекомендації щодо їх
повторному закріпленню.
Контроль знань за допомогою засобів ІКТ полегшує перевірку знань групи студентів, до того ж
автоматизований контроль відрізняється повнотою
охоплення матеріалу і виключає будь-яку суб'єктивність оцінки, тому вона не може залежати від ступеня «суворості» педагога.
Автоматизований контроль зводить до мінімуму кількість випадкових оцінок, а також звільняє
викладача від рутинної роботи. Для полегшення роботи по складанню тестів у даний час розроблені рі-
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зні системи, котрі дозволяють створювати розгалужені тести, анкети, багатоальтернативні і одноальтернативні питання, автоматично ставить оцінку
студентам, обробляти і переглядати результати
тощо.
Можливості комп'ютерної техніки в навчанні
найбільш повно реалізуються в електронних підручниках і цілісних комп'ютерних курсах, проектування і використання яких сьогодні є одним із головних напрямків оптимізації та інтенсифікації філологічної
освіти.
Як
будь-яка
навчальна
комп'ютерна програма, електронний підручник є
інтерактивним, його зміст реалізується на базі гіпертексту і мультимедіа, він може включати в себе різні підпрограми, у тому числі контролюючого або
ігрового характеру. Особливістю електронного підручника є наявність у ньому гіпертексту, звуку, анімації, відео та кінофрагментів, що полегшують засвоєння нового матеріалу. Останнім часом розроблено підручники, що дозволяють вибирати за
гіперпосиланнями рівень складності досліджуваного матеріалу. Електронний підручник орієнтований на самостійну работу учнів з інтерактивними
матеріалами на локальному комп'ютері, а також у
локальних мережах і в Інтернеті. Використання
електронного підручника в процесі навчання іноземної мови дозволяє забезпечити індивідуальність,
адаптивність та інтерактивність навчання, цілісність викладу матеріалу, візуалізацію навчальної
інформації та розвиток інтелектуального потенціалу студента. Одна з переваг використання електронних навчальних посібників полягає в тому, що
студент може знайомитися з навчальними матеріалами не тільки в передбачені розкладом години занять, а не й у зручний для нього час. Він може повертатися до необхідної теми стільки разів, скільки
йому буде потрібно. Використання електронного
підручника при самостійній підготовці студентів
полегшує варіативність та індивідуалізацію навчання, а також сприяє розвиткові їх пізнавальної активності.
За допомогою комп'ютерної технології створюється віртуальне середовище навчання, яке можна побудувати так, що в неї буде власна пам’ять
про те, що робили студенти. Користувач за допомогою ІКТ може отримувати інформацію про зміст та
режими роботи з інформаційним ресурсом, а також
ефективно може використовувати зміст цього ресурсу. Поповнення інформаційного потенціалу вищезгаданого інформаційно-комунікаційного середовища можливо за допомогою створення мультимедійних додатків у мережах освітнього призначення.
Велике значення має можливість вибору будь-якої
інформації з великого інформаційного ресурсу і різних режимів роботи. На всіх етапах навчання англійської мови можуть бути використані матеріали
ресурсів Інтернет, який відіграє особливо важливу
роль під час організації самостійної роботи студентів. Мережа Інтернет – це неосяжне джерело ресурсів для досліджуваної мови і навіть про країну мову
якої студенти вивчають. Інтернет надає величезне
інформаційне поле, що містить найрізноманітнішу
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інформацію, і, що дуже важливо, різні засоби пожвавлення сприйняття інформації: графіку, звук, відео. Крім того, Інтернет-ресурси потрібні для отримання нової, автентичної інформації, для перевірки
рівня знань учнів і, звичайно, для створення справжнього мовного середовища (в умовах міжнародних телекомунікаційних проектів, аудіо- і відеоконференцій), що сприяє виникненню природної потреби у спілкуванні іноземною мовою і відповідно,
підвищенню мотивації у вивченні іноземних мов.
При використанні Інтернет-ресурсів у процесі
навчання іноземної мови, як правило, використовують сайти, що не містять орфографічні, граматичні
та інші помилки. Але на “просунутому” етапі навчання можна використовувати і сайти, що містять
граматичні та орфографічні помилки. Наприклад,
для ознайомлення з лінгвістичним феноменом
Chinglish цілком підходять матеріали сайтів різних
компаній з описом виробів тощо.
З метою створення мовного середовища особливе місце відводиться сайтам міжнародного спілкування молоді (httр: // www.sharedtalk.com, livemocha.com тощо). Для активізації самостійної роботи
з навчальними Інтернет-ресурсами різної структури викладачеві необхідно здійснювати пошук і
відбір необхідних Інтернет-ресурсів, даючи їх точні
адреси, а також навчити працювати з вибраними Інтернет-ресурсами. При цьому необхідно оцінювати, наскільки вони будуть відповідати мовному
та загальнокультурному рівню конкретної групи
студентів. Суттєвим критерієм при відборі матеріалу є також його актуальність, ступінь новизни,
адаптація до студента і культуровідповідність підібраної інформації. Емпіричні дослідження показали, що проблематикою навчальних текстів і відповідними завданнями можна як звузити соціокультурний простір, так і розширити його. Посилання
на пошукові системи також є перевагою, оскільки
полегшують відбір потрібної інформації і допомагають заощадити час.
Раціональне використання відео- та аудіоматеріалів може суттєво сприяти навчанню сприймання
іноземної мови і підготовці його до ситуацій реального спілкування, тому важливо застосовувати виправдану тактику управління процесом, тобто правильно підібрати або розробити вправи для реалізації конкретного завдання.
Крім того, необхідно також постійно надавати
супутню підтримку у вигляді консультацій, інструктажу або тренінгу. Наприклад, при роботі з матеріалами
сайту
ВВС
(Learning
English
(www.bbk.co.uk)) потрібно пояснити, як виконувати завдання з граматики, під час роботи з навчальними текстами, які із запропонованих на сайті навчальних текстів потрібно прослуховувати тощо.
ВВС Word Service надає можливість не лише прочитати, але й прослухати новини, причому студент
може навіть вибрати для себе відповідний рівень
володіння англійською мовою. При роботі з такими
учбовими матеріалами необхідно буде самостійно
вводити в Інтернет-браузер (Internet Ехрlorer) адреси сайтів, знайомитися з інформацією сайтів, а
вже потім виконувати відповідні завдання. Для
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створення навчальних Інтернет-ресурсів за допомогою спеціального програмного забезпечення можна
використовувати Knowledge Network Ехplоrer
(КNЕ) і дотримуватися інструкцій по створенню підібраний матеріал буде автоматично розміщений в
мережі Інтернет.
Для виконання завдання студентам необхідно
буде зайти на конкретний сайт розробленого навчального матеріалу в мережі Інтернет і використовувати зазначені посилання для навігації. При використанні Інтернет-ресурсів учень отримує можливість реалізації різних видів інформаційної
взаємодії, а також можливість роботи в різних режимах Інтернет: Е-mail, Internet Relay Chat, телеконференції, відеоконференції, Push технології, World
Wide Web, віддалений доступ (Теlnet), передача
файлів (FТР) тощо.
Отже, використання засобів ІКТ при навчанні
іноземної мови дає можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії. При розробці електронних освітніх ресурсів для самостійної роботи студентів, доцільно передбачити градуювання ступенів
труднощів і складності підібраного матеріалу, наявність процедур для полегшення процесів узагальнення, наявність узагальнюючих схем, супровід теоретичних описів практичними прикладами і гіперпосиланнями на відповідні ресурси, опис зв'язку
навчального матеріалу з додатковими дидактичними ресурсами профільного освітнього порталу з
підтримки самостійної пізнавальної діяльності студентів. При самостійній роботі з іншомовної літературою можна використовувати комп'ютерні (електронні) словники, що дозволяє значно збільшити
швидкість пошуку незнайомих слів, а також почути
вимову слів як англійському, так і американському
мовленні. Наприклад, словник АВВVV Lingvo
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легко встановлюється на ПК, підходить для смартфонів і мобільних телефонів, а АВВVV Lingvo з OS
Android – для планшетів, і з допомогою тематичних
словників АВВVV Lingvo, створених викладачем
на основі програмної лексики, студенти з легкістю
можуть вивчити необхідну кількість нових слів.
Вибір навчальних програм і тематичних словників
для самостійної роботи з іноземної мови визначаються рівнем володіння іноземною мовою, інтересами і профілем підготовки студентів.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа и обобщения научно-методической литературы освещаются вопросы развития координационных способностей студентов высших учебных заведений в процессе занятий баскетболом, которая наиболее отвечает потребностям, способностям и возможностям студентов высших учебных заведений и имеет ценный педагогический потенциал для физического воспитания.
ABSTRACT
On the basis of analysis and synthesis of scientific and methodical literature highlights the issues of coordination abilities of students in higher education in the course of employment basketball that best meets the needs,
abilities and capabilities of university students and has a valuable pedagogical potential for physical education.
Ключевые слова: баскетбол, координационные способности, педагогический эксперимент, студенты.
Keywords: basketball, coordinating capabilities, pedagogical experiment, students.
Постановка научной проблемы и ее значение. Радикальные перемены в жизни нашего общества предопределили и большие изменения в мировоззрении и идеологии, в культуре и образовании.
В условиях реформирования современной Украины
особое значение приобретают вопросы укрепления
физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни, реализации человеческой индивидуальности, которые рассматриваются как критерии социального прогресса [5, с.
25-27].
Проблема совершенствования физического
воспитания в вузе уже давно является предметом
изучения многих специалистов, уделяющих все
большее внимание личности студента, спортивным
интересам и мотивам физического совершенствования студенческой молодежи, представляющей
собой значительную часть будущих специалистов
различных отраслей народного хозяйства, которым
предстоит решать обострившиеся социально-экономические проблемы [1, с. 11-26].
Наилучшие результаты развития моторики человека обеспечиваются при возможно более полном учете индивидуальных двигательных способностей, морфофункциональных характеристик, социально-психологических факторов. Спортивные
игры приносят студентам, бодрость, мышечную радость, повышает тонус нервной системы.
Высокий уровень развития координационных
способностей - основа овладения новыми, более
сложными видами двигательных действий в различных видах деятельности. Студенты, обладающие лучшей координацией, быстрее усваивают технику, активные и изобретательные во всех игровых
ситуациях. Поэтому совершенствование координационных способностей, кроме физических качеств,
у студентов - актуальная задача процесса физического воспитания.
Объект исследования. Учебный процесс физического воспитания студентов средствами баскетбола.
Цель исследования. Экспериментально проверить влияние средств и методов занятий по баскетболу на формирование координационных способностей студентов высших учебных заведений.
Задачи исследования:

- оценить уровень развития координационных способностей студентов высших учебных заведений;
- определить особенности формирования координационных способностей у студентов высших
учебных заведений под влиянием занятий по баскетболу.
Для решения этих задач использовали следующие методы: теоретический анализ и обобщение
научно-методической литературы; педагогические
наблюдения; тестирование; педагогический эксперимент; математически-статистический.
Изложение основного материала и обоснование результатов исследования. Исследования
проводились на базе Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко и
Национального педагогического университета
имени М. П. Драгоманова в два этапа. В них принимали участие 55 студентов 1-2 курсов (I контрольная группа - 22, II экспериментальная - 23).
Первая группа занималась по обычной программе физического воспитания; вторая - по программе, которая включала элементы баскетбола,
специальные и подготовительные упражнения по
баскетболу, элемент игры, упражнения с набивными мячами, предметами и др. Занятия основывалось на игровых методах и тактико-технических
действиях. В качестве показателей соревновательной деятельности мы анализировали количество
точных бросков с дистанций и штрафных бросков,
выполненных в течение соревновательного периода (табл. 1).
Эффективность соревновательной деятельности до начала педагогического эксперимента была
равнозначной у спортсменов обеих групп.
По окончании педагогического эксперимента
была проведена повторная регистрация и оценка
качества выполнения технических приемов в соревнованиях, которая позволила констатировать улучшение исследуемых параметров в обеих группах
спортсменов. В то же время, после проведения тренировок по предлагаемой методике, в экспериментальной группе выявлены более высокие темпы
прироста качества выполнения бросков (табл. 2).
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Таблица 1.
Результаты соревновательной деятельности студентов, занимающихся баскетболом, в начале педагогического эксперимента.
КГ
ЭГ
Контрольные упражнения
t
р
М±m
М±m
Количество успешных бросков за первые 5 минут,
41,2±2,2
42,5±1,8
0,457
>0,05
%
Количество успешных бросков за последние 5 ми21,5±1,6
23,4±1,6
0,840
>0,05
нут, %
Снижение точности бросков, %
-47,8±1,2
-44,9±1,4
1,559
>0,05
Количество успешных штрафных бросков за пер55,2±3,5
57,2±3,8
0,387
>0,05
вые 5 минут, %
Количество успешных штрафных бросков за по40,8±1,3
43,2±2,1
0,972
>0,05
следние 5 минут, %
Снижение точности штрафных бросков, %
-26,1±3,5
-24,5±2,0
0,645
>0,05
Таблица 2.
Результаты соревновательной деятельности студентов, занимающихся баскетболом, по окончании
педагогического эксперимента.
КГ
ЭГ
Контрольные упражнения
t
р
М±m
М±m
Количество успешных бросков за первые 5 минут,
43,8±2,6
46,7±2,2
0,851
>0,05
%
Количество успешных бросков за последние 5 ми24,3±1,5
29,6±1,2
2,759
<0,05
нут, %
Снижение точности бросков, %
-44,5±2,1
-36,6±2,5
2,421
<0,05
Количество успешных штрафных бросков за пер57,7±3,8
61,1±3,1
0,693
>0,05
вые 5 минут, %
Количество успешных штрафных бросков за по42,6±2,8
47,6±2,6
1,309
>0,05
следние 5 минут, %
Снижение точности штрафных бросков, %
-26,2±0,9
-22,1±1,1
2,867
<0,05

По окончании педагогического эксперимента
баскетболисты экспериментальной группы показали незначительно большее количество точных
бросков с дистанции и штрафных бросков и достоверно большее количество точных бросков, выполняемых в течение последних 5 минут. Кроме того,
величина снижения точности в экспериментальной
группе была значительно ниже, чем в контрольной.
За период педагогического эксперимента, в
ходе которого реализовывалась методика развития
двигательно-координационных способностей баскетболистов, количество успешных бросков с дистанции за первые 5 минут игры увеличилось на 6,3
и 9,9% у баскетболистов контрольной
и экспериментальной групп, соответственно.
Точность бросков с дистанции за последние 5
минут игры у баскетболистов контрольной и экспериментальной возросла на 13,0 и 26,5%.
Стабильностью проявления технического
навыка мы считали отношение количества точных
бросков в начале игры к количеству точных бросков в течение последних 5 минут игры. У баскетболистов контрольной группы в начале педагогического эксперимента снижение точности составило
47,8%, по окончании эксперимента - 44,5%, то есть
стабильность проявления технической подготовленности увеличилась на 3,2%.
У баскетболистов экспериментальной группы
в начале педагогического эксперимента снижение

точности составило 44,9%, по окончании эксперимента - 36,6%, то есть стабильность проявления
технической подготовленности увеличилась на
8,3%.
Динамика стабильности выполнения штрафных бросков была менее выраженной, однако и в
данном показателе отмечено преимущество баскетболистов экспериментальной группы.
Стабильность точности штрафных бросков у
спортсменов контрольной группы практически не
изменилась, а у баскетболистов экспериментальной
группы увеличилась на 2,4%.
Таким образом, анализ динамики качества выполнения технических приемов в процессе соревновательной деятельности свидетельствует о целесообразности применения разработанной методики
двигательно-координационной подготовки студентов, занимающихся баскетболом.
Результаты педагогического эксперимента показали целесообразность использования методики
двигательно-координационной подготовки в тренировочном процессе баскетболистов массовых разрядов. Постановка близлежащих и перспективных
целей, управление мотивационной сферой занимающихся, применение комплекса педагогических
воздействий, направленных на формирование потребности в спортивном совершенствовании; развитие творческих способностей в совокупности со
средствами и методами совершенствования двига-
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тельно- координационных способностей по их основным разновидностям позволили поднять уровень спортивной подготовленности на более качественную основу, что положительно сказалось на
приросте ведущей двигательной координации у
баскетболистов.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследовав влияние средств баскетбола
на уровень координационных способностей студентов высших учебных заведений, мы сделали
следующие выводы:
 включение в занятия студентов специальных задач с выраженной координационной доминантой позволяет эффективнее по сравнению с традиционной методикой, формировать у них двигательные способности, не снижая при этом общего
уровня физической подготовленности;
Перспективами дальнейших исследований: является изучение других проблем формирования координации движений у студентов высших учебных
заведений.
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MODIFIED INVERSE MATRIX METHOD IN TASKS
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ABSTRACT
The article covers elements of studying linear algebra as non-core and core disciplines for students, formulates
specific recommendations to improve their mathematical training. The article investigates ways to improve practical classes as the main source of useful knowledge and skills and suggests guidelines for training and workshops,
also drawing attention to certain aspects of information technology in the study of higher mathematics in high
school education.
Keywords: Practical classes, Inverse Matrix Method, undeterminated systems of linear equations
1. Introduction
Elite approach not may apples at anytime and anywhere. Such attempts can lead (and lead) to a sad −
the degradation of the educational process. Therefore,
such an important attention pays to the practical classes. Traditional lectures, when the aim is to present the
maximum amount of educational material for the allotted time, are purely informative nature and requires
high talents of humans. Even in the best "elite" educational institutions in each student group the number of
students, who can easily perceive of such information
boom, is few compared with the number of the members such group. The reason is that built these lectures
mainly on an activity of the lecturer, but not a students,
because learning mainly occurs at the "recognition" and
not at "play analyzed", although certain hybridization
lectures with practical classes also has a right to exist
and in addition, this hybridization can be considered as
a lecture. As we know, only classes, with sufficient activity of students enables to study a large amount of educational material, establish feedback from students
and achieve acceptable results of studying.
In ancient times, scientific truth found strolling the
famous Olive Grove, where according to legend, buried
Athenian hero of the "Akademos". This method of

knowledge could be available a few. The reason was
not in the class stratification of society. It was long
thought that for education person should have the talent, the majority of the people not been able to study
because there was no effective methods of learning.
Why one person smarter than the other? By the time
this issue, to give an exact answer no man. Modern
"technology" obtaining mathematical education eliminated mathematical "illiteracy." Today the issue of education is a matter of persistence and organization of
work. The set selected through evolution of mathematics learnings methods is modern and will remain so for
a long time, that does not preclude further evolutionary
change in some methods of mathematical employment.
Significant place in the training of specialists occupy
practical class. Their main task − consolidation and
transfer into long-term memory of person theoretical
knowledge, acquirement the skills of certain methods
of research.
2. Main Results
Practical classes (lat. "praktikos" − "active") −
form of instruction in which scientific staff member arranges for students analyze individual theoretical positions discipline and the skills and abilities of their prac-
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tical application through individual performance of various tasks. Although the practical classes out from
themes, which read lecturers, it is wise for these classes,
that small theoretical part preceded before practical. It
makes students on a scientific approach to the practical
work, improves their quality. Thus, in the first three
classes taught mathematical concepts: matrix, determinant, rank of matrices and their properties. This form of
classes can conduct as in regular classrooms as in computer depending on the specialty in which students
learn. This form of classes can be conducted both in
regular classrooms and in of computer depending on
the specialty in which students learn. In next two classes are exploring methods for solving systems of linear
equations usually are the Inverse Matrix Method,
Gaussian Method and Cramer’s Rule. Gauss Method
can retrieve only solution if the system of linear equations (SLE) is determinated and compatible; infinite
number of solutions if SLE is undeterminated and is
compatible; establish incompatibility SLE, i.e. the lack
of solutions. In other two methods, usually everybody
only gets a unique solution, that is, in the case of undeterminated SLE. A characteristic feature of this stage of
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education is that at this time students ends the process
of full adaptation to the educational process and accumulated some fatigue, or as it called "burnout." This is
not surprising, because the level of abstraction high
enough, and is known by rational activity related abstract class is more complex than the activity related
with specific objects. Characteristic feature of this stage
is part demotivation arising from the same reasons: a
lot of effort is applied and concrete results are not yet
visible. Attempts to reduce the workload led only to reducing the depth of learning and sufficient useful effect
do not. This reduction requirement in practice does not
solve motivational problems or problems "burnout."
The general pedagogical methods say that a workload
gives results only with the gradual increase of demands.
The only way of pedagogical behavior is study simple
models using SLE. Consider this example.
Example 1. With some sheets must cut out 100
pieces of type P1, 190 − such as P2, and 210 − type P3.
This is three ways cutting. Number of pieces obtained
from each sheet at different ways of cutting we may see
in table 1.

Table 1
Type of piece
P1
P2
P3

W1
3
1
4

Calculate how many sheets of each form we must
cut out to get the specified number of pieces.
This formulation of the task leads to SLE:
3x1  2 x2  x3  100,

 x1  6 x2  2 x3  190,
4 x  x  5x  210
3
 1 2
with the   67 determinant of the matrix of coefficients and the solutions x1  10, x2  20, x3  30
are obtained by the standard methodic.
Type of piece
P1
P2
P3

W1
3
1
4

Calculate how many sheets of each form we must
cut out to get the specified number of pieces.
This formulation of the task leads to SLE:

3x1  2 x2  3x3  30,

 x1  6 x2  x3  10,
4 x  x  4 x  40
2
3
 1
with the   0 determinant of the matrix of coefficients. The formula for finding solutions by inverse
matrix is:

Ways of cutting
W2
2
6
1

W3
1
2
5

If a SLE is undeterminated, then according to the
standard methodic, a solution of SLE executes only by
Gaussian Method. We will show that the Inverse Matrix Method is able to cope with such task. To achieve
this, we will modify of the standard method of inverse
matrix.
Example 2. With some sheets must cut out 30
pieces of type P1, 10 − such as P2, and 40 − type P3.
This is three ways cutting. Number of pieces obtained
from each sheet at different ways of cutting we may see
in table 2.
Table 2
Ways of cutting
W2
W3
2
1
6
2
1
5
 23  5  16 
 30 

 .
1~
~ 
X  AB, де  0, A   0
0
0 , B   10 

  23 5
 40 
16 

 

It is not true to say because determinant is zero
then there solutions not exist. Because the solution

x1  10, x2  0, x3  0 is obviously suitable. It is
easy to verify that the formal recording method of inverse matrix is:
 1 
 0
1~
1   1  
X  AB     2     0  .

   0  
 3 
 0

The scientific heritage No 11 (11),2017

55

Fig. 1. Solving the task in Excel
By Kronecker-Capelli Theorem there are many reducing the estimated student workload (see fig. 1).
solutions SLR because for main and for extended ma- This substantial improvement of learning we may obtrixes of coefficients both ranks are equal to 2: tain using VBA (Visual Basic for Applications), built
  1  2  3  0 . Therefore, we make modifica- into Excel, and including such tasks to homework.
3. Conclusions. The Inverse Matrix Method was
tion of Inverse Matrix Method. First, we select any nonmodified,
which allows introduce effective changes in
zero element of matrix algebraic additions, for example
methodology practical classes. The structure of this
A11  23  0 . If Aji  0 then remove i -th equation
modified method allows reliably consolidate
and choose t  x j free variable, so we get:
knowledge on topic “System of linear equations”.
6 x 2  x3  10  t ,

 x 2  4 x3  40  4t.

So, we execute reduction of SLE. Again, we apply
the Inverse Matrix Method:
x  1 ~
1  4  1  10  t   0 
 
X   2   AB  
  

x

23
  1 6   40  4t  10  t 
 3

.We have a solution for SLE x1  t , x2  0,

x3  10  t . We execute checks:
3  t  2  0  310  t   30,

t  6  0  10  t   10,
4  t  0  4  10  t   40.

Finally, given that the solutions must be integers
and not negative numbers, we get the final 11 solutions
of the task
x1  t ,
x2  0,
x3  10  t ,
t  0, 1, 2, , 10. Finally, we note that all the above
operations can be performed on the computer in Excel,
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АНОТАЦІЯ
У статті зазначено, що з позицій сьогодення у вищій школі сформувалася така освітня парадигма, з
позицій якої якість професійної підготовки майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації визначатиметься тим,
наскільки у випускників сформувалася їх професійна компетентність. Автори вказують на відсутність загально прийнятих визначень понять “професійна компетентність” та “фітнес”.
ABSTRACT
The article pointed out that today in the higher school formed education paradigms, from the standpoint that
the quality of training of future experts in fitness and recreation will be determined by how the graduates formed
their professional competence. The authors are focus on the characteristic features of formation of professional
competence of the future experts in fitness and recreation in the higher education institutions. The authors are
points to the lack of a common accepted definition of the concepts of “professional competence” and “fitness”.
Ключові слова: формування професійної компетентності, майбутні фахівці з фітнесу та рекреації,
вищі навчальні заклади.
Keywords: formation of professional competence of the future experts in fitness and recreation, higher education institutions.
Introduction. The formation of professional competence of the future experts in fitness and recreation in
the conditions of active reform of the higher sports education in the higher educational institutions are more
and more important issue. In the system of higher education from the standpoint of today, the problem of personnel policy is very important. For modern professionals in fitness and recreation is insufficient awareness of
the need of self-adaptation to changing socio-economic
conditions, in connection with the implementation of
the requirements of new standards and other regulatory
documents. Much more important are the questions
connected with realization of himself as an actor in the
complex process of transformation. To this end, future
experts in fitness and recreation must have the ability
to active restructuring of attitudes, self-development
and self-realization in recreational activities activities.

Reviews of recent publications. The problem of
formation of a competent professional is very important
and relevant for higher education. The “process of formation of professional competence should be subordinate to the end result – the formation of the specialist
able to compete effectively in the labor market”, according to L. S. Vasina [2, p. 50]. Issues relating to the
training of the future professionals capable of working
in the field of fitness are thoroughly considered by
M. V. Dutchak, M. M. Vasylenko, O. V. Zavalnyuk, O.
K. Kornosenko, O. V. Korkh-Cherba, A. V. Pryma, O.
H. Saykina and others.
Considerable attention is paid to the preparation of
the future fitness trainers in higher education institutions in the modern period. O. O. Berest considers the
preparation of of future the fitness trainers in recreation
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and fitness activities, M. M. Vasylenko – modern requirements of employers to the formation of readiness
of the future fitness trainers to professional activity,
O. K. Kornosenko – specificity and functions of professional activities of a fitness trainer, O. V. KorkhCherba – the main lines of the system approach in the
professional work of the future fitness trainers,
D. V. Pyatnytska – analysis of the forms of organization of educational process for th efuture fitness trainers, A. V. Pryma – implementation of competencebased approach in the formation of professional competence of the future fitness trainers to professional
work in the fitness industry, and others.
The aim of the article is a description of features
of formation of the professional competence of the future experts in fitness and recreation in the higher education institutions.
Material and methods: analysis of the scholarly
publications; a survey of the university students.
Recent findings. Theoretical analysis of the
scholarly publications are shows the lack of universally
accepted definition of “professional competence”. It is
interpreted: as an integral characteristic, which determines the ability and willingness to solve professional
issues and professional problems arising in real situations of professional work, using knowledge, skills,
abilities, professional and life experience, values and
culture (Ye. O. Budarin); as a combination of mental
and personal (human) qualities both mental and personal condition, which allows to act independently and
responsibly, as the ability and skill to perform certain
job functions (V. I. Volynkin); as the integration of the
individual characteristics of the specialist, which includes knowledge, skills and personal qualities to ensure the successful implementation of the professional
activity (O. V. Haynulyna); as “integrative quality of
the person, which includes the willingness and ability
of a person to carry out the professional activities on
the basis of existing knowledge, skills and personal
qualities of a professional” (T. V. Mala); as “the practical implementation of professional skills and business
qualities of the employee in their synergies and interdependence” (O. F. Prylipko); as “the integral property of
the personality of a modern specialist as a set of integrated fundamental knowledge, generic skills and abilities that are personally and professionally significant
qualities, which reflects the level of culture, humanistic
orientation, adaptability and skill, a creative approach
to the organization of teaching, willingness for continuous improvement” (O. V. Skibina); as “qualitative
characteristic of the degree of ownership of their work
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by experts and includes: an understanding of the business, assessment of personal qualities, professional development of its regulation, self-improvement and selfeducation” (V. H. Chornobay); as an expert ability to
solve professional problems of various kinds, the problem on the basis of lessons learned, knowledge and values (M. A. Choshanov).
In research we use a concept of “professional competence” in the sense which delivers V. T. Lozovetska
[4, p. 722]. Professional competence as “integrative
characteristic of business and personal qualities of the
specialist, reflecting the level of knowledge, skills, and
experience necessary to achieve results with a certain
type of professional activity, as well as the moral position of a specialist”, so, the scientist treats the concept
[4, p. 722]. Fitness experts, “needs to be fully prepared
for the creative professional-pedagogical, health and
fitness, advocacy with various social groups, to have
the basic knowledge of the social, humanitarian, psychological, pedagogical, medical and biological, special-pedagogical sciences, knowledge of the anatomico-physiological and psychological peculiarities of the
health status of different age groups”, indicates
O. V. Korkh-Cherba, [3, p. 194].
Nowadays, in the field of fitness often employed
workers who have completed short-term training
courses for instructors (aerobics, aqua aerobics, bodybuilding, etc.), but their professional skills does not
meet the modern requirements of the fitness industry
[3]. “The pace of renovation of health technologies,
quality sports equipment and equipment of famous foreign fitness companies (International Association of
wellness, tennis and sports clubs – IHRSA, “Planet Fitness”, etc.) allow them to deploy a system of the preparation of the specialists in fitness, which exceeds the
quality of similar training of specialists in state higher
sports educational institutions”, so says O. V. KorkhCherba [3, p. 194].
Based on the analysis of the definitions of “fitness” concept of M. M. Vasylenko it states that fitness
is used in different ways, which can be conditionally
designate four groups with different levels of meaning.
The first level – is the best physical condition and
readiness.
The second level – is a set of forms, means and
methods to achieve fitness goals.
The third level – is a social phenomenon that includes philosophical, social and psychological aspects.
A sector of the economy is the fourth level [1, p. 6].
We are sharing this opinion of the scientist.
The definition of “fitness” are presented in the Table 1.
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Table 1
The definition of “fitness”
Definition
Fitness – is an “optimal physical condition, including a certain level of the progress towards the Tests of Motor and Physical Abilities and the low risk of developing health problems”.
Fitness – is a “general (not just physical) human readiness to exit from the “flow
of life” and provide effective natural to act in situations that require the mobilization of the physical and spiritual strength; state of psychological and physical
readiness for success in a specific task”;
“As a health component, which provides a high quality of life”; “How effectively the current set of means of selective effects that on a number of fundamental circumstances is responsible classification level, of the bio-social, conceptual, probable, summative-integrated and of the complex system”.
Fitness – is a specific sector of the economy that reflects the socio-economic,
legal and institutional basis for its operation and development (the fitness industry) or as the provision of material and socio-cultural services that meets the
physical needs of the population.
Fitness – it is a system of physical exercises and recreational field (excluding
sports forms of fitness), with quite a wide range of diverse and affordable motor
task components individually standardized programs, personally motivated and
functionally determined (consistent with the regulatory framework).
Fitness – it is an innovative form of the physical culture, which combines a set
of innovative types, forms, equipment and technologies of sports activities and
the availability of comfortable social and cultural conditions, which is the process of “consumption” of the product, which is defined as “fitness services”.
Fitness – it’s physical fitness (from the “to be fit for” be suitable for anything,
be healthy).

Recreation is treated as the expanded reproduction
of human forces (physical, intellectual and emotional)
any game or entertainment, which are used to restore
physical and mental strength; segment of the leisure industry, coupled with the participation of the population
in the active outdoor recreation falls mainly on the
weekend; alteration of an organism and human populations, allows active activity under various conditions,
and changes in the nature of the environment [5, p. 77].
Recreation entirely relates to leisure activities and
is within the discretionary (free) time, aimed at the restoring vitality of the body. Part of the recreational activities carried out outside the usual environment. As a
result, travel, recreation and leisure at the resort are important components that define this form of recreation
that relates to tourism and the resort business. Recreation is a subsystem of free time, including recreation,
related and unrelated to the exit of the permanent human residence mark I. Yu. Sevryukov & E. N. Taskaev

[5, p.77].
To identify the current state of the formation of the
professional competence of the future experts in fitness
and recreation, we conducted a survey of students of
higher education institutions, which was attended by
318 people.
Were are the 68 students of Lviv State University
of Physical Culture respondents, the 69 students of National Pedagogical Dragomanov University, the 50 students of National University of Physical Education and
Sport of Ukraine, the 131 students Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University.
Questioning of the students results show that
17,92% of the respondents have knowledge about the
aims and problems of the theory and methods of wellness physical culture, 38,84% of the respondents have
a part of this knowledge, 33,61% of the respondents
lack this knowledge in general, and 9,63% of the respondents could not answer the question (Figure 1).
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Yes, I own
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No, I do not own

It is difficult to
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Fig. 1. Distribution of answers of the students possess the knowledge of the aims and problems of the theory and
methods of wellness physical culture,%
Not a significant part of the interviewed students,
only 17, 21%, thoroughly knowledgeable of the areas
of physical culture, partially possess these knowledge
− 31,79%, do not possess this knowledge − 42,15% of
the students surveyed, the answer is “cannot say” was
chosen 8,85% of respondents (Figure 2).
Conclusions. Thus, in terms of active reform of
the higher sports education actualized questions of the
formation of professional competence of the future ex-

perts in fitness and recreation in higher education in recent years.
In connection with the implementation of the requirements of a new standards and other normative
documents for today’s experts in fitness and recreation
is not enough awareness of the need for self-adaptation
to changing socio-economic conditions are much more
important issues related to the implementation of the
self as a subject in the complex process of transformation.

8,85%

17,21%

42,15%

31,79%
Yes, I own

Partially proficient

No, I do not own

It is difficult to answer

Fig. 2. Distribution of the students’ answers possess knowledge of the areas of improving physical training, %
Achieving a high level of professional competence
of the future experts in the fitness and recreation, requires the analysis of the problems and contradictions
of the higher sports education in the way of education
of the person, a competitive labor market, the ability to
change and improve society, independently set and
achieve goals, think creatively, consciously analyze

their own recreation and fitness activities and take appropriate decisions.
Prospects for the further research the authors
are sees in the development and theoretical basis of
model of formation of professional competence of the
future experts in fitness and recreation with the use of
information and communication technologies.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається питання про те, що застосування інноваційних технологій навчання є необхідною умовою ефективної роботи студентів в умовах вищого навчального закладу. З’ясовується сутність
поняття «компетенція» і «компетентність». Обговорюються питання застосування інноваційних технологій у навчальному процесі у вищих медичних навчальних закладах.
ABSTRACT
The article discusses the problem of the use of innovative learning technologies as an essential method in
terms of higher education. The relevance and feasibility of implementing competence-based approach as a means
of modernizing the content of higher medical education are also analyzed. It is also crucial to understand the
meaning of "competence", "competency approach" in improving vocational and educational training of teachers
and in preparing of students of medical institutions for professional work. The authors consider the use of innovative technologies in the educational process in higher educational institution.
The specifics of competent training is not in getting “ready” knowledge offered by someone, but rather in the
necessity to learn how to solve problems. In this approach educational training becomes an object of education
itself, acquiring practical and transformative features. Nature of competence is that it is a result of learning, It’s
rather the result of individual self-training, his self-growth, resulting in generalization of its activities and selfexperience.
Ключові слова: інноваційні технології, компетенція, професійні компетентності, медична освіта,
компетентнісний підхід.
Keywords: innovative technology, competence, professional competence, medical education, competence
approach.
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The main objective of high school is to develop
well-trained specialists, with solid theoretical base,
who are able to apply knowledge in practice, are able
to self-improvement and self-control. This is especially
important in the medical field, where human life depends on the adoption of timely and appropriate decision. In modern society education does not stop with
graduation from university. Currently possession of
professionals requires not only expertise as the ability
to seek out information, but the ability to absorb new
technologies for learning, lifelong mobility and flexibility.
The introduction of new methods of teaching and
learning in Higher Educational Establishment of
Ukraine "Bukovinian State Medical University" with
the use of modular control contributes to development
of physician specialist who masters high competence
and will be able to work effectively in practical health
care institutions. In order to develop professional competencies in higher medical education teachers engaged
in clinical medical departments, which can be interpreted as knowledge, skills, attitudes that enable a person to perform a work purposefully, systematically organized in a professional environment, self-evaluate
their results in future.
Traditionally students’ academic achievements
are expressed through the mastery of knowledge and
skills. Knowledge and skills required for successful
professional activity, described the end result of training. The quality of education in post-Soviet countries
were considered in the prism of this result. At the late
20th century on the pages of educational literature the
term "competence" increasingly appears to describe the
end result of training.
The article aims to clarify the essence of competence approach in higher medical education.
The word "competent" has been used for a long
time, along with the words "qualified", "skillful",
"able", "knowing." They are used to characterize personality traits associated with the presence of
knowledge and professional experience of the individual in a particular area. Based on the foregoing, a person is competent when he takes possession of the necessary knowledge, practical skills, that have practical
experience with their knowledge. In practice, the results of professional medical education is required not
in the form that the graduate knows, but as its practical
preparedness activities in both typical and unusual situations.
As part of the Bologna process, our country has
committed to join the basic principles of the common
educational space, including the presentation of results
of vocational training in competency format. The implementation of this idea is to ensure the growth of professional mobility between countries through the use of
currency in the form of professional competence. Despite numerous studies, still no unified definitions of
competence model describe the professional graduate.
In our opinion, the reason behind it was the fact that
during this period foreign psychological and educational literature dominated. The fact is that the English
word «competence» has several meanings: compe-
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tence, ability, skill, good physical condition. After adaptation in our language of the term «competence» became widely used.
Derived from French, competent means empowered. In Latin competence is suitable. The dictionary of
foreign words interprets the word "competent" as one
that has jurisdiction which are the terms of the powers
granted by law, ordinance or other act of a particular
agency or official; knowledge and experience in a particular area. Competencies are different from
knowledge and skills. Unlike knowledge, competence
is an activity, not just the information about it. From
abilities - that competence can be used to solve various
problems. From skills - that they understood and a manual that allows a person to act not only in typical situations, but also out of the box. Competent usually means
the one who aquires thorough knowledge in a particular
area; clever; which has certain powers; sovereign.
In their studies many researchers distinguish a
couple of types of professional competence:
- A special competence is a possession of one’s
profession at high level, the ability to design their future
professional development;
- Social competence is common engagement (cooperative group) in professional activities, cooperation
and adoption of professional communication techniques in a particular field; social responsibility for the
results of their professional work;
- Personal competence is knowledge of methods
of personal self-expression and self-development, mass
opposition to professional deformations of personality;
- Individual competence is knowledge of methods
of self-identity within profession, commitment to professional development, the ability of the individual professional development, the ability to organize one’s
work efficiently.
To analyze real situation in school and to predict
its further activity allows tracking of key competencies
in the program of monitoring the quality of education,
which provides phased activity:
Stage 1. Diagnostic and prognostic (the study of
problems of formation of competences assessment of
teaching and teaching capabilities in each subject for
their formation);
Stage 2. Simulation system implementation and
tracking (specific action plans, monitoring and evaluation of performance at different stages);
Stage 3. Definition of efficiency (evaluation of the
system implementation and tracking quality of the final
result).
To form the stated general competence in innovative technology education should involve communicative component of modern educational process. In other
words, transmission, storage and playback of educational information via the Internet create the possibility
of establishing a new theory and practice of quality education. Means of communication technologies release
teachers from many routine functions. A teacher can
control the learning process, creating an optimal, flexible study programs, visual course available in time and
space, individually appropriate for each student. This
helps a student to develop communication skills with
the help of computer; there is the experience of using
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modern information technology, raised as communicative and social interactivity. Educational activity becomes of higher quality, more efficient, visually oriented, accessible and interesting.
The task of the teacher is not only to prepare necessary professional teaching material and the training
of students of independent activity, but also to develop
creative attitude toward received tasks, independent
thinking and analytic work. The standard approach to
the workshops makes results much more modest as
more advanced way of mastering information. The
most commonly used method of practical seminars is a
conversation on a pre-prepared plan; in this case, students tend to occupy the position of the listener. Frequently it is shaped in terms of hearing a response, or
report with subsequent discussion, review, critical remarks. The effectiveness of this method depends on
how the group is included in the work. But usually,
there are the same students who are more prepared and
have a deeper knowledge. Given the standard approach
(survey, explanation, evaluation), usually some students are not involved in the discussion of topics in
class they take a passive position. The most productive
on our observations are reactive seminars, practical or
laboratory work: debates, discussions, role playing,
press conferences, solving situational problems etc. If
you put the goal of high learning, the ability to apply
theoretical knowledge in practice, to defend their point
of view, backed by fundamental knowledge, develop
logical thinking in students, the use of standard forms
of teaching material to some extent loses its relevance.
When there is a choice of technology classes, then it
gets a much higher level of learning. The use of different forms of presentation, survey and settlement solution of situational tasks makes it possible to involve the
active work of all those present. In this process various
forms of training activities should be widely used
(frontal, group, individual). They are common and can
be used in different types of schools.
The main elements of professional teaching competencies are:
- A special competence is a deep knowledge of the
subjects taught, acquired qualifications, experience;
- Methodical competence is built up knowledge
and skills, the use of various methods of learning;
- Psycho-pedagogical competence is knowledge
of educational assessment, knowledge of psychology,
psychology of interpersonal communication and teaching;
- Differential-psychological competence is expressed in motives, abilities, orientation of students, the
ability to identify personal characteristics, identify and
take into account the emotional state of people, the ability to correctly build relationships;
- Auto-psychological competence is the ability of
students to understand the level of their own activities,
their abilities, the ability to see the reasons for the shortcomings in their work, self-improvement.
Obtaining a positive final outcome in training involves periodic monitoring its achievements at certain
stages of the process. Regulatory result of formation of
student competencies also provides control over the se-
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quence of its formation with the definition of requirements for the formation of student competence at each
stage of the educational process. It is important to identify and define a range of practical knowledge that
makes up the range of competence. To speak of a competent person is to speak about the successful criteria of
specified task. On the other hand talking about competence is judged on the criteria of mechanical performance.
An important element of training in high school is
to develop additional qualities of graduate, which include: possession of modern information technology,
ability to self-development, mobility, competitiveness
in the labor market etc. Therefore, the development of
modern programs for individual subjects and educational technology training are necessary to provide the
formation of not only professional competence but also
general competencies. It is important not only to formulate the necessary competence of future specialist,
but to offer him educational technology and control his
development. Therefore, each university should established its internal quality system for each educational
program that includes the following main criteria of
quality education: forming core competencies in visual
area; formation of general competencies of graduates;
account of the relationship of the material being studied, with other visual areas within the curriculum; introduction of progressive forms of the educational process; the use of new information technologies; line
teaching materials modern international standards; the
use of active learning methods and control.
The concept of competence and expertise relate to
the credit system that allows connecting with those aspects of the learning process as a multi-level training,
development of educational programs, taking into account respect for the principles of differentiation and
individualization, fixing the results of learning by accumulating points.
Competence is the sphere of relationships that exist between knowledge and actions in practice. Higher
education institutions have a clear idea of what is taught
to students, but there is no clear understanding of what
is necessary for effective professional work. The priorities chosen at work are: self-learning, self-development, self-control; critical thinking; ability to apply innovative methods and new technologies to achieve
these goals; flexibility in relation to changing surrounding circumstances; ability to make thoughtful decisions; ability to cooperate; communication skills.
Ways to implement competency approach in education:
1. Delivering lectures in medical schools (lectures
should give systematic foundations of scientific
knowledge in the discipline, disclose state and prospects of development of the area of science and technology, directing students to focus on the most complex
key issues, encourage their active cognitive activity and
promote creative thinking).
2. Seminar as a form of teaching in higher school
(often the continuation of a seminar lecture learning
serves for reflection and deeper study of theoretical
problems and developing skills of gaining new
knowledge. Students must learn to act as reporters and
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opponents, have skills, formulate and solve intellectual
problems and challenges, use evidence and rebuttal defending their point of view, demonstrate the achieved
level of theoretical knowledge).
3. Problem-oriented learning (self-extracting provides students with the necessary knowledge in the solution of specific production situation, real or imaginary, with mandatory implementation of all phases of
full action).
4. Education case-by (refers to students studying
the subject by examining a large number of situations
or tasks in certain combinations. Such training future
doctors in developing understanding of the structure of
professional medical practice, it can accumulate valuesemantic experience in solving problems they encounter in professional activity).
5. The educational discussion (is purposeful and
systematic exchange of ideas, judgments, opinions in
the group for the search for truth, each of the participants in their own organizations takes part in this exchange of ideas).
6. Development of critical thinking (the formation
of such skills as the ability to produce their own opinions, to understand the experience to come to certain
conclusions, it is logical to build a chain of evidence,
express themselves clearly and confidently).
7. Use their quests (specially organized views of
independent research, for which the students seek information on the Internet).
8. Game technology (educational games in medical education should become the integral method of
training and supervision, which in close to reality, objective student's ability to detect real specific professional activity).
9. Organization of student’s self study.
Conclusion. Thus, to date there is no universally
accepted definition of "competence", but it is explained
only in terms of semantic field of the concept of com-
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petence, which includes understanding of what competence is: refers to the individual student; not limited to
knowledge and skills, though manifest in them; can be
diagnosed in the training of students. So important areas of learning management should direct the development and implementation of interactive technologies in
the learning process and strengthen peer review in
terms of formation of key competencies. It is essential
to activate the system and Sociological Research (surveys, questionnaires, tests are open for students).
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АНОТАЦІЯ
У роботі розглядаються питання розвитку освіти у зв'язку зі змінами потреб суспільства, обговорюються проблеми, пов'язані із застосуванням Smart- технологій в освітньому процесі вищих навчальних закладів.
ABSTRACT
The paper deals with the development of education in relation to the changing needs of society, discusses the
problems associated with the use Smart- technologies in the educational process of higher education.
Ключові слова: Розумне навчання, Smart-суспільство, Smart- технології, електронне навчання, дистанційне навчання.
Keywords: Smarteducation, Smart-society, Smart- technologies, e-learning, distance learning.
Сьогоденний потужний потік інформації, яку
викладач повинен донести до студентів у рамках
обмеженого академічного часу, вимагає шукати
нові і більш ефективні методи навчання, використовуючи сучасні інноваційні технології.
В основу таких пошуків покладено залучення
різноманітних електронних засобів. Швидкі темпи
розвитку комп’ютерних технологій, які все більш
проникають у наше повсякдення та усі сфери діяльності, поступово стають також і невід’ємною частиною професійної діяльності викладача. Завдяки
комп’ютерним досягненням аудиторні заняття стають більш інформативно наповненими, а самостійна робота студентів – більш творчою та оригінальнішою, що знаходить своє відображення у підвищенні якості освіти. Тому робота викладача
повинна передбачати залучення комп’ютерних засобів у навчальний процес.
Smarteducation, або розумне навчання, - це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту зі всього світу, що знаходиться у вільному доступі. Ключ до розуміння
smarteducation- широка доступність знань у блогах,
відкритих освітніх ресурсах. Тільки явивши якусь
інформацію людям, можна притягнути їх увагу, викликати на дискусію і тим самим побачити різноманітність підходів до тієї або іншої проблеми. Активне використання нових знань стане основою формування філософії smarteducation. Smarteducation нова стратегія розвитку освіти, саме вона забезпечить максимально високий рівень освіти, що відповідає завданням і можливостям сьогоднішнього
світу, перехід від книжкового контенту до активного, а також дозволить молодим людям адаптуватися в умовах середовища, яке швидко змінюється.
«Класична» освіта виникла, розвивалася і обслуговувала потреби індустріального суспільства,
яке ґрунтувалося на розвиненій промисловості, для
якої характерні, зокрема, розподіл праці і зростання
її продуктивності, широкий розвиток засобів масової комунікації, високий рівень урбанізації і зростання якості життя. Ще декілька років тому єдиним
джерелом знань для студента були аудиторні заняття з викладачем і підручники, які рекомендував
викладач. Освіта була масовою, стабільною та, як
правило, завершеною. Результатом класичної
освіти, можна вважати, знання і отримання конкретної професії.
Сьогодення ж характеризується тим, що у інформаційному суспільстві значно зростає значення
інформації і знань, збільшується кількість людей,
зайнятих застосуванням інформаційних технологій

і виробництвом інформаційних послуг. Динамічна
зміна суспільства, пов'язана із застосуванням інформаційних технологій в усіх сферах вимагає від
членів суспільства готовності до безперервного навчання, орієнтації на самоосвіту. Головне, члени
суспільства повинні мати мотивацію до поповнення знань і бути готовими до перекваліфікації залежно від потреб ринку праці. У новій економіці базовим ресурсом стає не підприємство, не технології, а людина з її здібностями до творчості й
самореалізації.
Завданням освіти в інформаційному суспільстві стає формування у фахівця загальнокультурних
і професійних компетенцій та формування потреб у
безперервній самоосвіті. Досягти цих цілей допомагають інформаційні технології, застосування
яких призвело до використання в освіті дистанційних технологій і електронного навчання (elearning). Розвитком дистанційного навчання є електронне навчання (e - learning), яке реалізується в
різних організаційних формах: в традиційному очному і заочному навчанні, в дистанційному навчанні, на курсах підвищення кваліфікації, в корпоративному навчанні. Застосування електронного
навчання припускає використання розвинених сучасних педагогічних технологій на базі інформаційного освітнього середовища. Це дуже часто тягне
організаційні і кадрові зміни, вдосконалення нормативно-методичної бази усього освітнього процесу.
У майбутньому дистанційна освіта і електронне навчання започаткують нове загальносвітове
явище –smarteducation. І мова вже піде не стільки
про технології, скільки про нову філософію освіти.
Застосування технологій і сервісів Інтернету
дозволяє отримати нові ефекти : соціальні, економічні і інші переваги для поліпшення життя людей.
Ефект інтеграції за допомогою Інтернету в якомунебудь об'єкті елементів, що раніше не сполучалися, призводить до створення Smart- суспільства,
в якому " розумна" робота утворена " розумним"
життям, державою і бізнесом, ґрунтується на " розумній" інфраструктурі і " розумних" громадянах,
які грають центральну роль в створенні smart- культури. Це означає, що у суспільстві будуть затребувані творчі фахівці, які мають практичні навички
роботи в соціальних мережах, з електронними джерелами та вміють складати особисті бази знань.
Популярність електронного навчання, а також
розвиток і впровадження технологій Web 2.0 в освітній процес дозволяє сформувати принципи і філо-
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софію розумного навчання (smarteducation). Сьогодні під " розумним" навчанням розуміється гнучке
і доступне навчання з використанням активного контенту зі всього світу, що припускає об'єднання
університетів і викладацького складу з метою здійснення учбового процесу.
Smart- освіта припускає тісний взаємозв'язок
працедавців і учбових закладів; можливість застосування індивідуального графіку для кожного студента. Причому результативність навчання повинна вимірюватися рівнем зміни компетенцій. З
цієї точки зору зміст освіти повинен динамічно змінюватися на основі оновлюваних компетенцій.
Smart- освіта ставить нові завдання перед викладачами. Окрім хороших знань у своїй професійній області, вони повинні володіти та вміти використовувати різні інформаційні технології для роботи із
студентами. При цьому Smart- освіта припускає можливість персоніфікації учбового курсу залежно
від потреб і компетенцій слухача.
У зв'язку з висуненою концепцією «розумного» навчання виникають наступні питання.
1. Хто і що об'єднуватиме учбові заклади і викладацький склад "для здійснення спільної освітньої діяльності". Спільне використання контенту
можливе тільки при відкритому проекті з використанням хмарних технологій. Хто визначатиме зміст
і якість учбового контенту і як бути з авторським
правом на викладений матеріал?
2. Передбачається, що робота над учбовим контентом носитиме ітераційний характер, здійснюватиметься спільно з тими, що навчаються. Чи буде
коли-небудь ця робота вважатися завершеною і хто
визначить умови її закінчення? 3. У матеріалах III
Міжнародного форуму стверджується, що "збереження системи освіти, орієнтованої на книги, призведе до стагнації суспільства менш ніж за одне десятиліття". Можна погодитися з тим, що учбовий
матеріал в мережі Інтернет значно ширший, багатіший і різноманітніший, ніж той, який викладається
в книгах і підручниках. Проте, на наш погляд, інформація, викладена в мережі, страждає ненадійністю, суб'єктивністю підходу до викладу матеріалу.
Будь-який підручник рецензується, матеріал є перевіреним і зваженим. Книга припускає вдумливе вивчення, електронні ресурси - швидке отримання інформації.
4. Концепція гнучкого навчання припускає
право студента вільно вибирати програми навчання
та предмети, які вивчаються. Українське законодавство позбавляє студента відстрочення від армії при
переході з ВДНЗ у ВДНЗ. Чи не приведе така концепція до появи " вічних" студентів? Проте для тих,
хто підвищує і розширює свої професійні компетенції, ця концепція надає ширші можливості вибору
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траєкторії навчання, оскільки дозволяє вивчати
тільки дійсно необхідні предмети.
5. Як контролюватимуться знання студента і
чи будуть вони контролюватися взагалі? Чи буде
визначений для студента базовий навчальний заклад або він зможе переходити з одного ВДНЗ в інший? Якщо так, то хто видаватиме документ про
освіту і отриману кваліфікацію? Ймовірно, знайдеться ще багато аргументів як " за", так і " проти"
все більшого застосування нових інформаційних
технологій в освіті, але, звичайно, цю тенденцію
вже не зупинити. Тому необхідна Державна регламентація і стандарти, які повинні визначати загальні правила і технології Smarteducation.
Розумна освіта - це перехід від пасивного контенту до активного, інтерактивного, онлайнового.
Класична освіта з її орієнтацією на книги здатна давати зовсім незначний обсяг знань у порівнянні з
тим, що сьогодні розміщене на інтернет-ресурсах і
мультимедіа каналах. Значна частина контенту, у
тому числі освітнього, розташованого на web-ресурсах, взагалі ніколи не потрапить до книг. Оперуючи тільки твердими копіями, викладач обкрадає і
себе і студента. Smarteducation - це об'єднання
знань зі всього світу. На мій погляд, саме в цьому
запорука розвитку інтелектуального потенціалу
майбутнього.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема вхождения лексических заимствований в русский язык, на
примере экономических периодических изданий. Автор подробно рассматривает способы введения иноязычной лексики в русский язык (транскрибирование, транслитерирование, калькирование, трансформирование и трансплантирование), подходы к изучению иноязычной лексики.
ABSTRACT
This article covers the problem of English borrowings importation in the Russian language. Economic magazines are used to provide example of loan words usage. The author examines the ways of importation such as
transcription, transliteration, transformation and transplantation and the ways to studying of foreign-language borrowings.
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Изменения, обусловленные языковыми контактами, есть в истории каждого языка. Не существует генетически «чистых» языков, свободных от
заимствований, которые бы тысячелетия развивались без какого-либо влияния окружающей языковой среды. В контексте межъязыкового контакта и
межсистемного взаимодействия языков также изучаются и заимствования.
Л. В. Щерба, изучая процесс смешения языков,
объясняет использование большого количества заимствованной лексики в речи тем, что для поиска
подходящего русского эквивалента требуется
больше мыслительных затрат. «Если вы хотим избежать иностранного языка, вы должны вернуться
вспять и перестроить свою мысль, а это раздражает.
Вот почему язык наших газет кишит ненужными
варваризмами, проистекающими от спешки, от недостатка вкуса, филологического образования в
настоящем смысле этого слова и усидчивости в работе. Но мы часто склонны вплетать в нашу речь
иностранные слова и по другим мотивам: то слово
кажется нам особенно выразительным, то красивым, то лишенным неприятных ассоциаций (например, для неприличных вещей) и т. д. и т. д.» [11, эл.
ресурс].
Тенденция к употреблению слов, пришедших
из английского языка, вместо русских со схожей, а
порой и идентичной семантикой, начала прояв-

ляться с 50-х годов XX века и была названа В.В. Виноградовым "американобесием". [4, с.63] Особенно
она усилилась в 1980-90-х годах и продолжается до
сегодняшнего дня.
Сейчас активизация заимствований иностранной лексики в русскую речь тесно связана с изменениями в политической, экономической и культурной жизни нашего общества. Наиболее подверженные влиянию тематики – экономика, политика,
культура, быт, молодежный слег, техника, информационные технологии и т.д. Лексические заимствования могут появляться в языке в качестве
названий, терминов, новых реалий, появляющихся
в языке. Либо же заимствованные слова переходят
в язык, чтобы использоваться как синонимы уже существующих понятий, явлений. Таким образом,
второй тип заимствований создает лексическую избыточность, мешая пониманию смысла. Дублетность со временем устраняется вследствие появления коннотативных значений, разграничения
сферы употребления слов, либо изъятия какоголибо из слов из использования.
В данной статье будет рассматриваться проблема использования заимствований из английского языке в экономической периодике. Материалом исследования послужат 160 заимствований из
английского языка тематики экономика и деловые
отношения. Тематическое поле экономики активно
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наполняется заимствованными словами ввиду расширяющихся деловых контактов, появления и перенятия новых понятий. Примеры отобраны из периодического издания «Бизнес журнал» №1 за 2015
год. Данный журнал входит в тройку ведущих деловых журналов России по размеру аудитории.
Аудиторию данного периодического издания составляют
предприниматели,
топ-менеджеры,
управляющие компаний и предприниматели. Главные темы издания – практические аспекты предпринимательства, эффективные управленческие
технологии, инновации в бизнесе и бизнес на инновациях.
Изучение процесса заимствований и самих заимствований началось со второй половины 18 века,
когда русские деятели, задействованные в различных сферах, интересовались вхождением и функционированием заимствований в русском языке, высказывая свои предположения о принятии или непринятии языковых единиц.
В период с конца 19 века – начало 21 проблемой заимствований занимались такие ученые как Э.
Рихтер, Г. Пауль, Л. Блумфильд, Ч. Хоккет, Э. Хауген, У. Вайнрах, Л. В. Щерба, В. М. Аристова, Л. П.
Крысин, А. И. Дьяков, Я. Матрас, М. Хаспельмат,
О. Э. Бондарец.
Первоначально термин “заимствование” не
имел достаточно четкого определения, и, так как
основным объектом исследования было заимствованное слово, термин понимался только как заимствование на лексическом уровне. Начиная со второй половины 20 века термин “заимствование”
начал рассматриваться как перемещение слов или
отдельных элементов из одного языка в другой.
Вследствие этого круг исследуемых проблем расширился, в связи с чем, заимствование стало пониматься как глубокое структурное взаимодействие
разных языков.
Г. Пауль, Л. Блумфильд и Л. В. Щерба рассматривают заимствования с позиции смешения языков,
отмечая, что включение заимствований в язык чаще
всего является результатом определенной потребности. В связи с этим язык более восприимчив к тем
понятиям и явлениям, для которых не имеется обозначений.
В отличие от Г. Пауля, Л. Блумфильда и Л. В.
Щербы, Э. Хауген останавливается более подробно
на процессе заимствования, указывая, что «внедрение элементов одного языка в другой происходит
не из-за смешения языка, а вследствие преобладания одного языка над другим, так как при смешении
должно получиться совершенно новое слово» [12,
с.162]. Автор выделяет три типа заимствований: заимствование слова, заимствование морфемы и заимствование значения. В данной работе будут рассматриваться только заимствование слова.
Л. П. Крысин, рассматривая заимствование как
процесс перемещения элементов из одного языка в
другой, показывает возможность взаимодействия
языков не только на лексическом уровне, но также
и на фонетическом, морфологическом и т. д [9].
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О. Э. Бондарец, опираясь на степень воспроизводимости и характер семантического освоения заимствований, указывает, что время заимствования
имеет значение для процесса освоения заимствованного слова, но данный фактор не является решающим [3, c.65].
Рассматривая интеграцию заимствованных
слов и их способность к словообразованию, А. И.
Дьяков приходит к выводу о том, что словообразовательный потенциал заимствованных слов зависит
от внешней формы слова, их принадлежности к части речи, а также от того, насколько предмет актуален [6, c.138].
Отсюда следует вывод, что освоение и дальнейшее развитие заимствования в языке зависит от
его способа введения в язык.
В лингвистической литературе различными авторами выделяются способы введения заимствований. Рассмотрим, к примеру, классификацию, данную А.И. Дьяковым. Автор выделяет транскрибированные
англицизмы,
транслитерированные
англицизмы, трансформированные англицизмы,
калькированные англицизмы, трансплантированные англицизмы и комбинированные англицизмы.
Для анализа заимствований в данном исследовании
будет использоваться данная классификация, в
связи с тем, что в ней наиболее полно рассматриваются формы вхождения заимствований из английского языка наряду с возможными изменениями
структурных форм заимствованных слов.
Рассмотрим некоторые особенности заимствованных слов экономической тематики в соответствии с классификацией, приведенной А.И. Дьяковым.
Транскрибированные заимствования. При
транскрибировании происходит условная передача
звучания слова, его фонемного состава. Транскрипция является наиболее распространенным типом
передачи заимствованного слово в языке-реципиенте. В отобранных заимствованиях присутствуют
следующие транскрибированные заимствования:
ритейл, шеринг, фриланс, бизнесмен, дискаунтер,
бокс-офис, аутсортинг и др. В процентном соотношение количество заимствований данного типа составляет 28%. Это связано с тем, что введение иностранного слова чаще всего происходит в устной
форме, когда билингв слово наиболее точно пытается передать средствами языка-реципиента. При
этом следует отметить, что устная передача слова
может рознится, так как понимание того, как точнее
передать слова средствами языка-реципиента у билингвов может отличается.
Транслитерированные
англицизмы.
При
транслитерации происходит перевод букв одной
языковой системы в другую. Предполагается, что
графическая форма передается без учета фонетической составляющей слова. Заимствований данного
типа существенно ниже, чем транскрибированных,
что в соотношении составляет 21%. Такие слова как
карпулинг, сенатор, стриминг, маркетинг, экспорт,
импорт, репост, ребрендинг, вендор, прототип –
введены в язык посредством транслитерации.
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Трансформированные англицизмы. В данном
типе заимствования происходит переделка для уподобления, имитации русского слова. Замена английских букв или звуков происходит на другие более «смешные» русские буквы или же изъятия некоторых букв из уже освоенного английского
заимствования. Среди анализируемого материала
заимствований данного типа обнаружено не было
ввиду того, что в бизнес тематике нет места комизму. Участники экономических отношений –
компании, которые могут вне зависимости от размеров могут осуществлять международную деятельность, а также иметь отношения с правительством. В бизнесе задействованы денежные операции и при наличии «комизма» или же
многозначности понятия компания может понести
убытки.
Калькированные англицизмы. При калькировании перенимается лишь значение и структура
слова. Отношение к калькированным заимствованиям у ученых неоднозначное в связи с разными
точками зрения на данный вопрос. Сюда входят
черная пятница, большие данные и департамент,
которые были найдены в исследуемом номере. В
процентном соотношении – 2%.
Трансплантированные англицизмы. Данный
тип заимствований предстает в тексте в своей оригинальной графической форме. Данный термин используется вместо терминов «варваризм» и «иноязычное вкрапление». В номере 1 анализируемого
периодического издания количество трансплантированных англицизмов составляет 45%, что, по
сути, почти половина исследуемых заимствований.
В бизнес журналах трансплантированные заимствования чаще всего встречаются в названиях
компаний, организаций, мероприятий в связи с тем,
что и российские компании используют иностранные слова для того, чтобы давать названия своим
предприятиям, или же в тексте представляется
взгляд на международное состояние проблемы, что
требует упоминания определенных зарубежных
фирм: IKEA, Samsung, Volkswagen, American
Engineering, Lada Granta, Nevosoft и др.
Помимо этого, в иноязычной графике могут
использоваться названия различных стратегий, новых процессов или моделей развиттия: ROI (англ.
return on investment — коэффициент возврата на инвестированные средства), event, ID, «pay-per-use»,
growth hacking и многие другие.
Использование трансплантированных заимствований может затруднять понимание текста, так
как читателю, не знакомому с иностранным языком, сложно читать текст с такого рода вкраплениями, при условии, что слова только вводятся в язык.
Хотелось бы также отметить, если названия компаний и экономические стратегии и процессы являются общеизвестными, то трудностей не возникает.
Комбинированные заимствования. К данному
типу относятся заимствования, в которых используется несколько вышеперечисленных форм вхождения заимствования. В текстах статей к данному
типу заимствований относятся следующие слова:
корпорация, визуализация, инновация, мотивация,
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коммерциализация, адаптация, консолидация – где
корень транслитерируется, а суффикс – калькируется, заменяясь русскоязычным вариантом. В процентном соотношении этот тип составляет 4%.
Рассмотрев количественное отношения типов
заимствований, сложно сказать, является ли количество в 160 лексических заимствований большим.
Заимствования рассматриваются без учета повторений в текстах статей. Для рассмотрения количества
заимствований на номер журнала следовало бы
взять несколько разных журналов, а затем сравнить. Но данный вопрос требует отдельного исследования.
Наиболее интересным представляется вопрос
о тематическом разнообразии, следует отметить,
что исследуемые заимствования можно поделить
на следующие категории: участники экономической деятельности (дилер, брокер, трейдер, лидер,
топ-менеджер, инвестор, рекрутер, копиист, франчайзер и др.), объединения экономической направленности (стартап, офис, колл-центр, концерн, холдинг, шоп), экономическая деятельность и процессы (факторинг, лизинг, листинг, бартерная
сделка, аутсортинг, краудфандинг и др.), технические термины (софт, девайс, гаджет,трекер), слова,
связанные с денежными отношениями различного
рода (банкнота, грант, прайс-лист, бокс-офис, тендер), бизнес-лексика (брендбук, дедлайн, инсайд,
пилотный, рейтинг, шоу-рум, квест и др.).
Разделение лексики показывает те сферы экономики, которые, во-первых, наиболее снабжаются
лексикой, во-вторых, в которых присутствует большинство лакун, в-третьих, сферы экономической
деятельности, в которых происходит развитие.
Анализ позволил прийти к следующим выводам, которые показывают, что почти половина заимствований переняты путем трансплантации. По
нашему мнению, данное явление объясняется тем,
что иностранный язык и лексика считаются более
престижными в сфере экономики и бизнеса, что
приводит иногда к излишним заимствованиям.
Процентное соотношение указывает, что количество заимствований в латинской графике в русском
языке составляет 45%, что составляет немалую
часть заимствований в целом. Тенденция называть
компании иностранными словами, с одной стороны, может показывать эрудированность владельца, а с другой – желание выйти на международный рынок. Количество транслитерированных и
транскрибированных заимствований примерно
одинаково, в связи с тем, что данный тип заимствования схож по принципу образования, и является
наиболее простыми.
Анализ семантической составляющей показал,
что наиболее распространенными тематическими
объединениями для заимствований являются экономическая деятельность и процессы, а также
участники экономической деятельности. Данный
результат говорит о том, что указанные тематики
мало разработаны семантически в русском языке.
Это может быть связано с тем, что страна была закрытой территорией, или же с тем, что новые понятия появляются настолько быстро, что язык не
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успевает адаптироваться к растущему количеству
заимствованной лексики.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається космологічні аспекти філософсько-антропологічного дискурсу в сучасній гуманітарно-науковій парадигмі. Утверджуються новітні науково-філософські тлумачення ролі та місця людини у Всесвіті. Аналізується взаємозв’язок наукових, релігійних та етичних людиновимірних концепцій
в науковій картині світу. Відзначається розвиток науково-філософських ідей, які своєрідно тлумачать антропологічний складник.
ABSTRACT
In the article deals with the cosmological and anthropological aspects of philosophical discourse in modern
humanitarian and scientific paradigm. Nowadays there are creating new scientific and philosophical interpretation
of the role and place of human in the Universe. In our research we analyze the relationship of scientific, religious
and ethical concepts human dimension in the scientific world picture. There is the development of scientific and
philosophical ideas that originally interpreted an anthropological component.
Ключові слова: філософія, антропологія, космоцентризм, антропоцентризм, антропний принцип, наукова картина світу, парадигма.
Keywords: philosophy, anthropology, cosmocentrism, anthropocentrism, anthropic principle, the scientific
world paradigm.
Постановка проблеми. Новітні тенденції розвитку науки, пов´язані з осмисленням антропного
принципу, процесів самоорганізації складних нелінійних систем найрізноманітнішої природи, вклю-

чаючи об´єктивну та суб´єктивну реальність, природу, людину, культуру тощо, так само свідчать про
важливість аналізу людиномірності наукового
знання. Актуальність означеної проблеми зумовлена
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сучасною соціокультурною ситуацією у світі, що дістала назву планетарної антропологічної катастрофи.
Глибинну антропологічну кризу, про яку вже багато
сказано й написано, неможливо розв´язати чи хоча б
мінімізувати її негативні наслідки, не з´ясувавши антропологічні виміри науки і техніки, які не тільки зумовили стрімкий розвиток сучасної цивілізації, а й містять у собі значний евристичний потенціал, який можна реалізувати в процесі виходу із зазначеної кризи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Загальне тлумачення антропологічного складника в
космологічній тематиці зародилося ще в космоцентричних ідеях Стародавнього світу (філософськорелігійні погляди давньоіндійської, давньокитайської та інших стародавніх цивілізацій; філософськонаукові пошуки античних мислителів).
Епоха Ренесансу та Нового часу започаткувала
формування та утвердження космологічної парадигми завдяки ідеям Дж.Бруно, Н.Коперніка, Г.Галілея, Н.Кузанського та інших видатних тогочасних
філософів та вчених.
Окремі аспекти співіснування антропоцентристської концепції з комологічними парадигмами сучасної наукової картини світу досліджували П.Девіс, Б.Картер, Г.Гівішвілі, В.Казютинський, Г.Ідліс,
розробивши ідеї антропного принципу.
Зазначимо, що наявність значних наукових досягнень у дослідженні космосу все ж не вирішує
проблему потенціалу людиновимірності в сучасній
науковій картині світу.
Мета нашої розвідки полягає в осмисленні феноменів антропоцентризму, людиномірності наукового знання та їх особливостей у космологічних парадигмах сучасної наукової картини світу. Відповідно до поставленої мети визначено головне
завдання, яке полягає в розробці гносеологічних та
аксіологічних орієнтирів розширення антропологічного складника в космологічних концепціях сучасності.
Важливим у нашій розвідці є питання щодо
взаємозв’язку систем людина – Земля – Всесвіт. Земля є однією зі сфер визначених параметрів, у яких
можливе виникнення життя, оскільки місце, яке
займає наша Галактика (одна з мільярдних спіральних галактик) у Всесвіті нічим не виділене. Хоча й
у цьому випадку існує гіпотеза “Унікальної Землі”,
яка визначає малоймовірність існування ще одного
об’єкта в Усесвіті, в якому могло б зародитися та
розвиватися життя.
Найяскравішим виявом якісно нового тлумачення антропоцетричної концепції стали ідеї антропного принципу в постнекласичній методології.
Антропний принцип суперечить класично-науковому принципу Коперніка-Бруно та заперечує неможливість людини займати привілейоване центральне місце у Всесвіті. Один з авторів антропного
принципу Б.Картер вважає його певною реакцією
на надмірне сліпе наслідування “принципу Коперніка”. Згідно з ученням Коперніка, ми не повинні,
не маючи на те підстав, припускати, що займаємо
привілейоване центральне місце у Всесвіті. На
жаль, виникла тенденція розширити цей принцип
до дуже сумнівної догми, суть якої полягає в тому,

The scientific heritage No 11 (11),2017
що наше становище не може бути привілейованим
у жодному значенні [6]. Проте ця догма, згідно з Картером, недієва за таких чинників: умовою нашого
існування є спеціально сприятливі чинники (температура, хімічний склад довкілля тощо); Всесвіт еволюціонує та не є просторово однорідним. Звідси випливає, що хоча наше місце не обов’язково є центральним, воно неминуче привілейоване [7].
Наукова історія антропного принципу містить
три етапи, які можна умовно позначити так: дорелятивістський, макроскопічно-релятивістський та
сучасний. Перший етап започаткувався ще у працях
А.Уоллеса, в яких ми знаходимо рідкісну для епохи
класичного природознавства спробу відродження
телеології та цілком аристотелівського за духом антропоцентризму. Аналізуючи розвиток концепції
множинності населених світів, він справедливо відзначив, що вона не підкріплюється конкретними
доказами. Уоллес прагнув обґрунтувати концепцію
астрономічного антропоцентризму, знехтувану коперніканською революцією, знайти конкретні аргументи, керуючись аналізом тогочасної природничонаукової картини світу.
Уоллес завершує свої міркування висновком, у
якому легко вгадується основна ідея антропного
принципу. Людина – вінець свідомого органічного
життя, могла розвиватися на Землі лише за наявності всього цього масштабного матеріального Всесвіту, що нас оточує. Далі висловлюються думки, що
передбачають сучасні дискусії щодо антропного
принципу – ідею випадкового Всесвіту та похідні
телеологічні аргументи. Коли буде доведено, що існує єдиний та вищий продукт цього великого Всесвіту – людина, варто зробити лише один крок, щоб
переконатись у призначенні Всесвіту заради цієї
мети. Отже, Уоллес чітко розрізнив природничонауковий зміст своєї ідеї про доцільність для появи
людини величезного за масштабом Усесвіту зі
складною структурою та чітко визначеним набором
взаємозв’язаних властивостей [8].
Р.Дікке відкинув ідею мінливості констант, але
спробував зрозуміти особливість космологічної
епохи, для якої характерний вказаний збіг. Виконавши відповідні розрахунки (повний цикл синтезу
важких елементів), Дікке отримав рівність, яка пояснювала збіг “великих чисел” і дійшов висновку,
що за відсутності цієї рівності у Всесвіті просто не
існувало б фізиків, здатних розмірковувати над
цими проблемами. Аргументи Дікке (хоча не лише
вони) спонукали Картера ввести два канонічні формулювання антропного принципу. Слабкий антропний принцип: “Наше місце у Всесвіті є привілейованим у значенні, що воно має бути сумісним з нашим існуванням як спостерігачів... Сильний
антропний принцип: “Всесвіт (як і всі фундаментальні параметри, від яких він залежить) має бути таким, щоб у ньому на певному етапі еволюції допускалося існування спостерігачів” [7]. Відтак, слабкий антропний принцип передбачає синхронізацію
існування людини як спостерігача з її місцем у Всесвіті, а сильний антропний принцип тлумачить існування людини як визначальний чинник світоіснування.
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Ще однією течією є антропний космологічний
принцип участі, який вказує, що спостерігачі та
привілейоване місце людини є умовою для виникнення Всесвіту. Продовженням цієї думки є фіналістське формулювання антропного принципу, що
передбачає потребу виникнення у Всесвіті розумної обробки інформації, та неперервності цього
процесу. Людина покликана цей процес розпочати
і контролювати [8].
Антропний принцип прагне дати відповідь на
запитання: чому Всесвіт такий, яким ми його спостерігаємо? Два останні десятиліття цей принцип
перебуває у фокусі світоглядних дискусій. Він викликає в сучасній космології справжній “антропологічний бум”, який розглядається як антикоперніканский за своєю суттю феномен. Варто відзначити, що небагато з наукових принципів викликали
настільки гострі суперечки з таким широким спектром оцінок. Дискусії, викликані ідеями антропного принципу, можна порівняти за емоційним напруженням хіба що з проблемою причиновості в
квантовій механіці [3]. Антропний принцип – це
єдина систематична спроба науково пояснити структуру фізичного світу. Наголошується, що це не фізичний, а людиномірний принцип.
Антропний принцип намагається розв’язати
проблеми взаємозв’язку між глибинною структурою нашого еволюціонуючого Всесвіту та існуванням у ньому людини (суб’єкта, що пізнає – спостерігача). Такий підхід дуже незвичайний для космології. Ще донедавна включення людини до
контексту космологічних міркувань вважалось егоцентризмом і підлягало найрішучішому засудженню. Принцип Коперніка, згідно з яким у Всесвіті немає ніяких точок, виділених у просторі й часі,
примушував вважати наше місце у Всесвіті рядовим, нічим не виділеним. Але методологія антропного принципу виявляється діаметрально протилежною [6].
Важко сказати, чи знайдеться в історії філософії судження, яке б спростовували з більшим завзяттям, ніж максима Протагора про те, що людина
є мірою всіх речей. Мабуть, лише тепер приходить
розуміння істинного смислу сказаного ним, оскільки зараз починає усвідомлюватися ключова роль
людини в природі. Вона визначається надсильним
антропним принципом, що стверджує: “Процесами
народження й загибелі нестаціонарних усесвітів
управляє людина” [2]. Під людиною тут розуміється будь-яка мисляча істота, чи то земної, чи позаземної цивілізації; під нестаціонарними всесвітами – незліченна кількість довершених у просторі
та часі малих усесвітів, подібних до нашого, з яких
складається стаціонарний, нескінченний великий
Всесвіт або Природа.
Аналізуючи антропокосмічні виміри знання,
Г.Гівішвілі стверджує, що сучасний стан науки дозволяє побачити панування в нашому космосі гармонії взаємозв’язків усіх без винятку його складників – від елементарних часток до культурних феноменів. Це відкриття породило формулювання вже
згаданого слабкого антропного принципу, згідно з
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яким світ влаштований так, що появу в певний момент його еволюції мислячої субстанції – людини –
було фактично зумовлене. Креаціоністи обгрунтували цей загальний зв’язок речей на свій лад, приписавши його волі творця (сильний антропний
принцип). Це означає, згідно з принципом доповнюваності Бора, що не лише людина залежить від
природи, а й навпаки. Звідси ж випливає, що поява
людини була не лише закономірною, а й, що важливіше, умовою існування нашого Всесвіту [2].
Нас цікавить відповідь на питання про те, яка
ж роль відводиться людині в цьому процесі. Зважаючи на те, що наш Усесвіт розширюється з прискоренням, він приречений на абсолютну загибель.
Відтак, єдиною силою, здатною впливати на природний хід подій є розум людини.
Принцип доповнюваності Н.Бора, який утверджує відкритий статус процесів антропологізації
філософії та методології науки мав істотне значення для розвитку ідей антропного принципу.
І.Ардашкін стверджує, що саме антропологізація
дозволила Картеру обгрунтувати ідеї антропного
принципу [1]. Справді, принцип доповнюваності
передбачає, що протилежність не має характеру суперечності. Для нього характерний комплементарний характер. Це дозволяє уникнути класичної механістичної дихотомії мікро – макросвіт. Сам принцип доповнюваності став одним із найважливіших
методів визначення місця людини в процесі пізнання.
Це означає, що не лише фізичний Всесвіт має
бути Всесвітом певного типу, тобто сумісним, використовуючи термінологію Дікке, з існуванням
фізиків, а й історія людства (еволюція людської раціональності) мала допустити існування такого
шляху, який привів би до появи такого типу раціональності, в межах якого антропний принцип є
осмисленим. Отже, в антропному космологічному
принципі певною мірою є антропний історичний
принцип, що накладає обмеження на людську історію, припускаючи її розгортання в чітко визначеному напрямі. Корінь проблем, які розглядаються в
ньому, полягає не в збігу Великих Чисел і (чи) причині такого збігу – а в антропоцентризмі та перспективізмі. Факт фізико-хімічної подібності властивостей спостерігача та властивостей Всесвіту є тривіальним, так само як і якісна подібність частини
організму з його цілим. Отже, питання не в тому,
що наука (фізика, космологія) в XX столітті раптом
наново відкрила для себе цю подібність, а в тому, з
якої позиції ця подібність отримує своє пояснення.
Позиція маловідомого для фізиків космологічного
принципу Платона, який трансформувався у сучасний аналог у вигляді постулату про корелятивність
властивостей, відповідає космологічній моделі.
Якщо ж ми розглянемо цей аспект виходячи з принципу Піко, який специфічно прищеплений до європейської раціональності як домінуючий світоглядний стрижень, то простежуємо чітку людиноцентричну визначеність [8].
Усе це вказує на те, що прагнення до пізнання,
закладене в нас природою, спрямоване не лише на
тамування власної цікавості, притаманної людині.
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За ним приховується щось більше, ніж навіть егоїстичне прагнення схилити собі на служіння сили
природи. Можливо, це інтуїтивне визнання того,
що рано чи пізно, але саме від глибини нашого пізнання законів природи залежатиме наша здатність
впливати на її майбутнє. Можливо, ми – єдине її
творіння, здатне бути інструментом її самопізнання. Лише за людського посередництва може відбуватися передача естафети життя від одного до
іншого скінченного всесвіту [2].
Проте аналіз історії космології, виконаний
Т.Ідлісом, вказує на те, що загальна еволюція наукового знання від античності до наших днів має визначений напрям – від подолання теоцентризму до
подолання антропоцентризму (егоцентризму). Програма побудови новоєвропейської науки припускала абсолютно відмінний від античності та середньовіччя підхід: закони фізики й фундаментальні
властивості світу мають бути інваріантні стосовно
системи відліку і тим паче стосовно спостерігача.
Таку незалежність властивостей світу від людини
постулював принцип Коперніка. У такому разі виникає запитання: чому ж науці (космології, астрономії, фізиці), що очистилася від будь-якого антропоцентризму, знадобився антропний принцип? Він
постав як доповнення до характерного для космології повного усунення будь-якого егоцентризму
[4].
У цьому контексті, перспективами подальших
досліджень постає цілком закономірне запитання:
чому наука не знівелювала антропоцентричну модель завдяки власним зусиллям (законам, формулам, дослідам, експериментам), а залучила для гармонійності власної системи людиномірний складник (антропний принцип)?
Висновки. Важливий складник вияву процесу
антропологізації в сучасній науковій картині світу
– це позиціонування людини в межах не лише земного життя, а й космічного простору. Досліджуючи
людиноцентризм, для початку важливо вказати, де
саме перебуває центр (людина) з позиції наукового
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світогляду. Впродовж історичного розвитку філософської думки людина посідала центральне місце
на Землі. Сучасна постнекласична наука володіє
потужним арсеналом ідей щодо місця людини на
Землі (як біологічного виду) та у Всесвіті (як мікрокосму). Наразі висувається значна кількість суджень: починаючи з принципу Коперніка-Бруно,
який заперечував унікальність людини у Космосі –
завершуючи сучасними космологічними теоріями,
які наголошують на привілейованому становищі
людини на Землі та у Всесвіті.
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АННОТАЦИЯ
Обосновывается необходимость правового образования как механизма социализации личности с целью формирования её конструктивной заинтересованности в политико-правовой сфере государства, непосредственного или опосредованного участия в социально-политических процессах, воспитании уважения
к правилам, норм общественной жизни и их выполнение. Аргументируется важность правового образования в обеспечении подготовки личности к жизни в социуме, необходимости представлять свою гражданскую позицию, знания и компетентность в политической, правовой и экономической сферах как личность
и гражданин. Показано, что в соотношении между правами и обязанностями наблюдается абсолютизация
осознания прав и игнорирование или частичное игнорирование. В условном выполнении своих обязанностей, проявляется тенденция к деградации функционирования правовых отношений и формируется соответствующая модель правового сознания, адаптирующая личность к таким условиям, когда утверждается
неприятие правовых норм как императивов; ощущение безнаказанности; искаженное понимание свободы,
как возможность не соблюдать нормы и правила общественной жизни.
ABSTRACT
The need of legal education as a mechanism of the socialization of an individual is substantiated with the aim
of forming its constructive interest in the political and legal sphere of the state, direct or indirect participation in
socio-political processes, education of respect for the rules, norms of public life and their implementation. The
importance of legal education in ensuring of the person's training for life in society, the need to represent his civic
position, knowledge and competence in the political, legal and economic spheres as a person and a citizen is
argued. It is shown that in the correlation between rights and obligations, there is an absolute recognition of rights
and ignoring or partially ignoring. In the conditional fulfillment of their duties, there is a tendency to degradation
of the functioning of legal relations and an appropriate model of legal consciousness is formed, adapting a person
to such conditions when the rejection of legal norms as imperatives is asserted; sense of impunity; distorted understanding of freedom, as an opportunity not to comply with the norms and rules of public life.
Ключевые слова: правовое образование, социализация личности, гражданское общество, социальноправовая система, десоциализация, деадаптация, правовой нигилизм, правовой цинизм, права и свободы.
Keywords: legal education, socialization of an individual, civil society, social and legal system, desocialization, deadaptation, legal nihilism, legal cynicism, rights and freedoms.
Правовое образование в современном информационном обществе является важным элементом
формирования правового сознания и правовой
культуры личности. Будучи составной частью института образования, оно играет ведущую роль в
процессе правовой социализации личности, цель
которой заключается в приобретении необходимого объема правовых знаний, мотивации, готовности к активным действиям, формирование навыков
участия в общественной жизни в рамках норм и
правил, установленных в обществе, а также жизненных ценностей и приоритетов.
Понятие «гражданское образование» заимствованное из опыта западных стран и обозначает
комплекс учебной и воспитательной работы, основанной на сочетании положений и принципов правового и этического образования для предоставления знаний о праве, формирование правовой культуры
личности.
Гражданское
образование
интегрирует знания, ценности, умения, навыки

гражданина, которые являются принципиально
важными для правовой социализации личности.
Субъектами правового образования являются непосредственно учебные заведения различных типов,
ориентирующихся преимущественно на молодежь.
Правовое образование, с одной стороны, обеспечивает подготовку личности к жизни в демократических условиях, «учит демократии», с другой – обеспечивает функционирование и развитие системы
образования на основе демократической организации всех её институтов; является определенным
«ключом» для защиты, поддержки и развития демократических достижений в трансформирующихся
обществах [3].
Личность адаптируется и усваивает правовые
нормы, определенные социально-ролевые функции, включаясь в социально-правовое пространство. Нормативно-регулирующая функция правового образования способствует согласованию социальных интересов, обеспечивает устойчивое,
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согласованное и динамическое функционирование
социально-правовой системы. В условиях социально-экономической трансформации исследовательское внимание направляется на выявления взаимосвязи между правовой социализацией и адаптацией, определение и анализ факторов и механизмов
взаимодействия определенных феноменов. Среди
таких факторов важную роль играет социальноправовой и ряд противоречий и сложностей его
проявлений в обществе. Особенности кризисного
состояния общества, усиление опасности жизни,
рост количества правонарушений и преступлений в
обществе, в том числе и среди молодежи, побуждают к анализу причин и последствий правовой десоциализации и дезадаптации, опираясь и интегрируя методологию образовательно-правового сектора.
Осмысление взаимообусловленности правовых факторов в процессе социализации / десоциализации и адаптации / дезадаптации личности целесообразно выстраивать через призму соотношения
становления и развития правового государства и
гражданского общества. Концепция гражданского
общества разработана таким учеными как Дж.
Александер, Э. Арато, Э. Геллнер, Дж. Кин, Ж. Керман, Дж. Л. Коэн, Д. Коген, Ч. Тейлор, Г. Фассеер,
И. Шапиро, Ф. Шмиттер и др. Следует отметить достаточно широкий спектр толкований гражданского общества, а также подходов, исследующих
его взаимодействие с государством. Это обусловлено различными культурно-историческими традициями, которые определяют основы концептуальных подходов, раскрывающих природу и проблемы
формирования взаимосвязанности государства и
гражданского общества: индивидуально-личностный; корпоративно-групповой; индивидуальногрупповой [4, с.70]. Индивидуально-личностный
подход представленный в работах И. Берлина, Р.
Дарендорфа и Й. Шумпетера. Согласно этому подходу гражданское общество никто и нигде не
строит, оно развивается самостоятельно, а задача
государства состоит в том, чтобы создать для этого
необходимые условия. В рамках индивидуальноличностного подхода гражданское общество определено носителем интереса человека, частного интереса, источником содержания и ценности жизни
личности, которое противостоит государству как
олицетворению общего интереса. Гражданское общество является самодостаточной структурой способной к саморегулированию. Задачами гражданского общества является образование между личностью и государством ряда защитных структур,
обеспечивающих индивидуальные права и свободы
(рынок, частная собственность, конкуренция и др.).
Свобода защищает личность от внешнего вмешательства государства и ограничивает влияния её институтов на сферу гражданского общества. В основе корпоративно-группового подхода, который
представлен работами Э. Блэка, Д. Гэлбрейта, Ж.
Донзело, К. Леша, заложена идея единства и взаимодействия государства и гражданского общества.
Характер их взаимодействия отличает сложность,
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ведь она связана с волей каждой из сторон, участвующей в совместной выработке государственных
решений. Причем не всегда принятие и реализация
государственных решений обуславливается внешним воздействием групп интересов или балансом
сил. Слабость корпоративного подхода оппоненты
связывают с недостаточной способностью государственных институтов способствовать демократизации и конструктивности гражданского общества.
Последнее раскрывается в постепенном оформлении в институтах государства интересов более
мощных групп, бюрократизации государственных
органов, а также усиление вмешательства государства в сферу интересов гражданского общества. Отрицательным моментом этого подхода было признано и отсутствие реальной альтернативы по
уменьшению влияния государства на различные
сферы общественной жизни. В результате синтеза
индивидуально-личностного и корпоративно-группового, сформировался индивидуально-групповой,
представители которого А. Арато, Р. Вайнер, М.
Волзер, А. Макинтай, А. Селигмен, И. Шапиро и
другие. Его основное положение - единство личностных и государственных интересов, которые
взаимообуславливают и уравновешивают друг
друга. Внимание ученых направлено на чёткость
определения влияния государства и гражданского
общества, поиск механизмов достижения компромисса между интересами личности, группы и общим интересом государства. М. Волзер ориентируется на сочетание индивидуально-личностного варианта с либерально-демократической традицией
развития общества, а И.Шапиро склоняется к интеграции корпоративно-группового и социал-демократического вариантов формирования отношений
между гражданским обществом и государством.
Методологически обоснованным, представляется
подход согласно которому принципы демократии
положены в основу функционирования государственных органов власти, а также наполняют содержание и определяют значимость гражданского
общества, которое является обществом зрелых
граждан с уже сформированной духовной, экономической, политической, правовой и информационной культурой, которое взаимодействует на основе правовых отношений с государством. В таком
контексте сущность правового государства раскрывается через обеспечение ряда прав и свобод человека политических, экономических, социальных,
гражданских, культурных, информационных, экологических и других. Таким образом, условиями
становления и развития социально зрелой личности
является правовое, социальное, демократическое
государство [1]. Процессы трансформации общества, реальное воплощение задекларированных и
конституционно-закрепленных целей правового
развития требуют современного научно-теоретического осмысления, отказа от практики метода проб
и ошибок, и соответствия имеющимся условиям и
особенностям развития системы образования.
Среди приоритетов должен быть глубокий и всесторонний анализ, построенный на научном про-
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гнозировании процессов и продуманность организации практического воплощения идей и реформ
системы образования. Следует учитывать глобализационное, информационно-технологическое развитие социума, что безусловно сказывается на качестве жизни и мировоззрении личности. Кроме
того, усиление актуальности социальной функции
упорядочения общественных отношений требует
четкого и понятного правового регулирования этих
отношений. Современное правопонимание истины
правовой действительности, требует юридических
знаний, значимости юриспруденции, в целом правовой системы в обосновании путей и методов формирования развитого гражданского общества и
правового государства. Нельзя отрицать влияние
экономической сферы на характер общественных и
политических процессов. В то же время, реальная
действительность свидетельствует о весомости и
других факторов - политических, социальных,
культурных, духовных и морально-психологических. Научное осмысление процессов трансформации и прогнозировании тенденций правовой социализации личности требует сочетания политологии,
правоведения, социальной философии и других
наук, подчеркивает значимость междисциплинарного подхода и использования методологических
основ в современных исследованиях по философии
образования. На этих принципах, то есть осмыслении действия комплекса различных факторов,
должна происходить и правовая реформа в стране,
демократическая трансформация правовой системы и её составляющих, в частности системы
права и законодательства. Политический, социально-экономический и политико-юридический аспекты системного кризиса указывают на глубокое
противоречие между потребностью перехода к демократическим принципам организации жизни и
невозможностью, и несоответствием действующего механизма правового регулирования обостряют необходимость проведения ряда реформ,
среди которых неотложными является реформирование правовой сферы. В частности, механизм правового регулирования отношений должен соответствовать следующим принципам: 1)основываться
на собственном социокультурном базисе; 2)задевать все многообразие общественных отношений;
3)выступать как цель и предпосылка трансформации других общественных сфер и способствовать
функционированию общества как целостности;
4)признание человека как системообразующего
элемента правовых общественных отношений; - показателем демократического преобразования механизма правового регулирования общественных отношений является человеческое измерение, степень обеспечения и защиты прав и свобод человека.
Следует подчеркнуть, что игнорирование человеческого измерения и социально правовой, гражданской ценности человека, его прав и свобод часто
приводит к принятию недостаточно взвешенных
или непродуманных политических и правовых решений, что отрицательно сказывается и на юридической практике, решение которой влияют и опре-
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деляют судьбу человека. Именно осмысление ценности человека является основой стратегии правового развития общества, определяющей тактику
процесса создания правовой системы государства.
Другим приоритетом современной системы права
является соответствие потребностям и рискам экономической системы с имеющимися государственным и негосударственным сферами рыночных отношений. Следует отметить, что в современную
эпоху имеют место переоценки и переосмысления
содержания многих правовых ценностей, и одновременно их практическая реализация в конкретных системах. Контекст системного кризиса и переосмысления последствий предыдущей юридической теории и практики обостряет проблему
нахождения и формирования новой ценностной
шкалы. «Поиск и формирование новой системы духовных ценностей, ориентиров общественного сознания не менее, а возможно, и более сложное дело,
чем перестройка экономико-хозяйственных и политико-властных механизмов» [2]. Ухудшение социальных и экономических условий жизни населения,
деформация содержания правовых ценностей способствуют углублению поляризации населения,
кризис и деструкции правовой системы общества,
обостряя противоречивый характер взаимодействия различных её составляющих, в целом дестабилизируют правовой порядок в обществе. Это актуализирует использование плюралистического методологического
принципа
в
осмыслении
проблемы правового поля государства, понимании
сущности этого принципа как единства в многообразии. Это позволяет рассматривать правовую систему, систему права, юридических институтов и
правовых норм во взаимодействии, изучении и использовании её преимуществ и возможностей, касающихся в частности, таких явлений, как преемственность в праве, связь прошлого, настоящего и
будущего в правовом развитии, конструктивнокритическое осмысление унаследованных и полученных новых знаний и опыта, а не механическое
их отрицание или использования и т.д.» [2]. Современное состояние теоретического правового мышления позволяет сделать вывод о том, что «любая
правовая теория, доктрина не способны четко описать свой объект исследования как интегративной
целостность, как систему, как абсолютную истину,
не используя при этом возможность дополнительных альтернативных методологических и теоретических подходов. В современных условиях усложнения и дифференциации образовательно-правовой
сферы, наблюдается сложная взаимосвязь, взаимодополнения и переплетение явлений, безусловно
наталкивает исследователей искать истину, опираясь на сочетание различных методов и подходов исследования.
Обратной стороной правовой социализации
личности является правовой нигилизм, обозначающий негативное отношение человека к правовым
нормам. Традиционно это явление воспринимается
как деструктивное, социально вредное, принимающее разрушительные формы. В крайних своих проявлениях нигилизм связывается с анархизмом,
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лево- и право-радикальными настроениями, максимализмом, политическим экстремизмом. Нигилизм
с высоким уровнем интенсивности, категоричности
и бескомпромиссности, связывается с антиобщественным поведением, нарушением моральных и
правовых норм. Активизация нигилистических
настроений, как правило, сопровождаясь негативизмом, переоценкой, осуждением и отвержением
всего старого. Правовой нигилизм часто проявляется в форме неприятия проводимых реформ, недовольством изменений; недовольством теми или
иными политическими решениями; недоверие,
даже враждебное отношение к государственным
институтам и структурам власти, их лидерами; отрицанием «чужих» образцов поведения, нравственных ориентиров; противодействие официальным
лозунгам и установкам. На процесс правовой социализации личности нигилизм негативно влияет,
ослабляя духовные и нравственные основы общества, утверждая меркантилизм и культ потребления. Соответственно меняются критерии престижа
личности, её социальной роли. Нигилизм в политико-правовой сфере имеет следующие проявления: негативное, пренебрежительное (иногда просто индифферентное) отношение к власти, политическим институтам и политической системе в
целом; практика «двойных стандартов», коррупция; массовое пренебрежение юридическими предписаниями, когда граждане, должностные лица,
государственные органы, политические партии, общественные организации стараются не соотносить
свое поведение с требованиями правовых и политических норм, стремятся жить по «своим правилам»;
принятия противоречивых решений, борьба за
большую легитимность и влиятельность при принятии и реализации решений между ветвями власти;
подмена законности политической, прагматичной
целесообразностью (местного, регионального, партийного, личного значения); конфронтация представительных и исполнительных структур власти
на всех уровнях, что в конечном итоге приводит к
кризису власти; нарушения прав человека, в частности на жизнь, достоинство, жилище, имущество,
безопасность; оппозиционная и популистская
направленность сочетается с правовым, нравственным, научным, религиозным нигилизмом, что в
комплексе создаёт большой деструктивный потенциал. Разочарование в демократических ценностях,
в обещаниях политических лидеров и государственных деятелей вызывает возражения существующих порядков, усиливает беспомощность, ощущение собственной ненужности, отрицательные
тенденции вызывают и углубляют десоциализацию
личности в условиях трансформационных изменений. С другой стороны, нигилизм возникает и тогда, когда ценности не были осознаны, поэтому их
отрицание или недооценка не вызывают больших
трудностей (неэффективная адаптация личности).
Нигилизм может сформировать цинизм, который
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по своей сути является протестом против всякой социальной несправедливости, безапелляционным
нигилизмом относительно господствующих ценностей общества, в котором социально незащищенные или слабо защищенные слои населения испытывают давление. Цинизм может проявляться в
прямом отрицании и критицизме, разоблачении
скрытых аспектов социальной несправедливости.
Выделяются несколько уровней цинизма: «этажный» цинизм - преимущественно сознательное, часто, безосновательное высмеивание общепринятых
норм морали, хулиганство и тому подобное. Правовой цинизм - это бунт против рудиментов прошлого, которые, продолжая свое существование в
условиях современности, подавляют личностные
стремления, препятствуют нормальной жизни социально незащищенных людей. Предпосылкой возникновения цинизма как явления и как соответствующей философии жизни становится кризис,
общий хозяйственный, моральный и культурный
упадок, неверие и глубокое разочарование в ценностях. В современном обществе политико-правовая
сфера часто воспринимается как «срежисированый
спектакль», где и демократии и нормы права является лишь имитацией, что и формирует недоверие к
власти, к праву, пренебрежительное отношение,
разочарование, что и порождает политический и
правовой цинизм. В этих условиях возрастает вес
знания и соблюдение законов и правовых норм, политическое и правовое образование, а также формирования правовой культуры. Нормативно-правовым фундаментом становления и развития общественных отношений необходимо рассматривать в
первую очередь конституционное закрепление правовых норм. Прогрессивное правовое развитие
должно иметь системный характер и человеческое
измерение актуальных проблем политической,
юридической и социально-философской науки, а их
решение предполагает приоритетное развитие таких её научных направлений, как: общая теория
права, философия и социология права, где предметом исследования должны быть человек в праве и
право для человека.
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АННОТАЦИЯ
XXI век – время одиночек. Одиночество – феномен характерный для всех возрастных категорий населения: от детей и молодежи до пожилых людей. В статье представлены результаты исследования отношения к феномену одиночества в современном российском обществе.
ABSTRACT
XXI century is the time of the singles. Loneliness is a phenomenon which is common to all age groups: from
children and the young people to the elderly ones. The article presents the results of a survey of attitudes to the
phenomenon of loneliness in the modern Russian society.
Ключевые слова: одиночество, отчуждение, культ индивида, страх одиночества, психо-эмоциональные факторы одиночества, социальные факторы одиночества, способы избегания одиночества.
Keywords: loneliness, estrangement, cult of the individual, fear of loneliness, psychoemotional factors of
loneliness, social factors of loneliness, ways to avoid loneliness.
XXI век – время одиночек. Это новая, все более
многочисленная и все более требующая внимания
общественная группа.
Одной из актуальных социальных проблем современного общества является проблема одиночества. Проблема одиночества стоит в одном ряду с
такими человеческими проблемами, как смысл существования и цель бытия. В настоящее время интерес к проблеме отчуждения и одиночества представляется вполне естественным. Это связано с характером
социальной
ситуации,
которой
свойственны неопределенность и нестабильность.
Изменения в политической, экономической, культурной сферах жизнедеятельности общества активно влияют на структуру межличностных отношений и самосознание человека. Сегодняшняя социальная
ситуация
требует
от
человека
привлечения дополнительных ресурсов для формирования адекватных адаптивных возможностей к
изменяющей реальности. Однако не всякий человек
готов принять новые условия существования. Многие люди переживают разрыв старых значимых связей, невозможность приобрести новые, одновременно испытывая в них потребность. Недостаток
значимых отношений вызывает острые негативные
переживания одиночества. Одинокий человек - это

субъект, переживающий трудности в социальном
взаимодействии, глубокие эмоциональные переживания, которые способны исказить восприятие, понятие времени и характер социальных действий.
Одиночество - это разрыв связей, в то время
как наши ожидания ориентированы на сохранение
этих связей. Одинокий человек чувствует отрыв от
прошлого, а также свою ненужность в будущем.
Одиночество - это переживание, вызывающее комплексное и острое чувство, которое выражает определённую форму самосознания и показывает раскол основной, реальной сети отношений и связей
внутреннего мира личности [2, с. 12-13].
Одиночество – феномен характерный для всех
возрастных категорий населения: от детей и молодежи до пожилых людей.
По мнению американского социолога Э. Кляйненберга в последние полвека человечество приступило к осуществлению уникального социального эксперимента, в рамках которого значительное число людей начали жить одиночками [1, с. 10].
Причиной этому стал культ индивида, охарактеризованный в свое время еще Э. Дюркгеймом. Масштабы распространения культа индивида в современном мире поистине огромные. Во второй половине ХХ века под воздействием массовой
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урбанизации, увеличением продолжительности
жизни, усилением роли женщин, а особенно революции в средствах коммуникации культ индивида
достигает своего расцвета.
Массы людей решились на этот социальный
эксперимент потому, что, в их представлении, такая
жизнь соответствует ключевым ценностям, которые важны и дороги многим с подросткового возраста. Жизнь в одиночестве дает возможность делать то, что они хотят, когда они этого хотят и на
условиях, которые сами устанавливают. Такое существование освобождает их от необходимости
учитывать требования и желания партнера, позволяет сконцентрироваться на том, что важно для них
самих. В эпоху цифровых СМИ и растущих, как на
дрожжах, соцсетей жизнь в одиночестве дает дополнительные преимущества, в первую очередь –
время и пространство для отдыха и восстановления
сил. Кроме того, когда человек живет один, у него
больше шансов понять, кто он такой на самом деле
и в чем смысл его жизни. [1, с. 24].
Живущие в одиночестве люди компенсируют
свое состояние повышенной социальной активностью. Э. Кляйненберг не отрицает необходимости
изыскивать новые пути оказания помощи для тех
людей, которые страдают от социальной изоляции,
но вместе с тем не считает увеличение числа одиноких людей закатом цивилизации. Он предлагает
рационализировать для общества и человека жизнь
в одиночестве.
С целью выявления отношения к феномену
одиночества в современном российском обществе
было проведено социологическое исследование.
Для сбора эмпирических данных использовался анкетный опрос через социальные сети.
Численность выборочной совокупности составила 200 человек, из которых 113 человек женщины
и 87 мужчин. Возраст респондентов от 18 лет до 35
лет. Все респонденты проживают на территории
РФ.
Данные, полученные в процессе исследования,
говорят о том, что 100% респондентов, испытывали
одиночество ранее, но на вопрос «Испытываете ли
вы чувство одиночества сейчас», ответили положительно только 5% опрошенных. Это говорит о том,
что проблема одиночества знакома всем, но актуальна на данный момент она не для многих, а 51%
респондентов боятся одиночества. Причём среди
женщин процент ощущающих своё одиночество
существенно выше - 58%, чем среди мужчин - 44%.
Интересно, что чем старше респонденты, тем
меньше они боятся быть одинокими: если среди респондентов в возрасте 18-29 лет на вопрос «Боитесь
ли Вы одиночества?» ответ «скорее да» дали 38%
опрошенных, то среди тех, кому 30-35 лет, таких
уже 32%.
Страх одиночества взаимосвязан с семейным
положением. Так, состоящие в браке мужчины менее подвержены боязни одиночества (58% среди
женатых и 59% среди имеющих детей мужчин не
испытывают подобного страха). Для женщин наличие семьи далеко не всегда избавляет от подобных
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переживаний: боятся одиночества 22% замужних и
19% не имеющих семей женщин.
Страх перед одиночеством - это удел преимущественно женский. Мужчины же чаще сетуют на
то, что у них нет возможности побыть наедине с собой: «С удовольствием бы удалился в глухомань на
неопределённое время, чтобы понять себя» - комментирует свой ответ мужчина, у которого, по его
словам, есть «жена, дети и общение».
На вопрос: «Считаете ли Вы себя одиноким человеком?» – 83% ответили отрицательно. Доля одиноких мужчин и женщин практически одинакова:
одинокими себя назвали 17% мужчин и 18% женщин.
Одиночество может «свести с ума», «это
словно конец жизни, когда ты никому не нужен и
тебе никто не нужен», – так считают те, кого пугает
одиночество. В свою очередь респонденты, которых перспектива остаться наедине с самими собой
не страшит, убеждены, что одиночество, наоборот,
очень полезно, так как «позволяет задуматься о
смысле жизни, разобраться в себе», да и вообще –
«одиночества нет, а есть уединённость». По мнению же верующих людей, «тот, кто с Богом, никогда не бывает одинок».
На вопрос «Что может спасти от одиночества»
64% респондентов ответили, что семья может спасти от одиночества. «Я думаю, только близкие и
родные люди смогут поддержать и пожелать добра,
но для этого надо иметь с ними доверительные отношения. Друзья же могут предать в сложной ситуации, с чем я уже столкнулась»; «Семья в первую
очередь, конечно. Чужим людям, как показывают
жизненные наблюдения, не нужны одинокие люди,
да и вообще никому не интересны чужие проблемы», «Народ, к сожалению, сейчас чёрствый», –
комментируют респонденты. Закономерно, что эту
точку зрения намного чаще разделяют семейные
респонденты (71% против 59% среди не состоящих
в браке).
На второе место респонденты ставят общительность и умение быть интересным собеседником. По мнению 23% опрошенных, люди, обладающие этими качествами, сумеют избежать одиночества.
Широкий круг общения спасением от одиночества чаще считают женщины (25% против 20%
среди мужчин), а также, не состоящие в браке люди
(26% против 18% среди семейных).
Богатство, как показывают результаты исследования, - слабое утешение на склоне лет: только
1% опрошенных считают, что большие деньги способны уберечь человека от одиночества.
Другие способы избежать одиночества предложили 3% респондентов, по мнению которых, чтобы
не быть одиночестве, в первую очередь нужно
«иметь активную жизненную позицию», «общаться», «думать не только о себе», «иметь в своем
сердце любовь и веру».
По отношению к частоте переживания чувства
одиночества респонденты разделились следующим
образом: «одинокие» - испытывающие чувство
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одиночества постоянно и часто - 16%, «не одинокие» - испытывающие чувство одиночества редко и
никогда - 53,3%.
Анализ полученных данных показал, что «одинокие» люди склонны переживать чувство одиночества гораздо тяжелее, чем «не одинокие». Так у
«одиноких» респондентов чувство одиночества сопровождается в большей степени: сочувствием к
себе 16%, беззащитностью 18%, страхом 10%, скукой 19%, отчаянием 6%, депрессией 4%, ранимостью 5%, внутренней опустошённостью 12%, отчуждённостью от людей 6%, отчуждённостью от
себя - «внутренней дисгармонией», чувством собственной непривлекательности 9%, изолированностью 13%, ненужностью, желанием перемены места 32%, паникой 13%, беспомощностью 18%, гневом, злостью, и они в большей степени будут
чувствовать себя «одинокими». «Одинокий» человек, не только чаще испытывает одиночество, но и
острее переживает при этом различные негативные
эмоции.
Сравнив особенности переживания чувства
одиночества у мужчин и женщин. Оказалось, что
женщины, в отличие от мужчин, при одиночестве
сильнее чувствуют свою беззащитность, среднее
значение соответственно 10% и 26%. Женщины более ранимы, чем мужчины: 25% у женщин и 20% у
мужчин.
При помощи факторного анализа были распределены эмоции, связанные с одиночеством, по четырем группам:
Фактор 1. Беззащитность и ранимость. Беззащитность, страх, сочувствие к себе, душевный упадок, ранимость, скука, депрессия, отчаяние, внутренняя опустошенность.
Фактор 2. Отчуждение от мира и людей.
Ненужность, изолированность, отчуждение от людей, отчуждение от мира, непривлекательность,
чувство одиночества.
Фактор 3. Паника и отчуждение от себя. Беспомощность, паника, отчуждение от себя, гнев,
злость.
Фактор 4. Тоска по конкретному человеку.
Мне не нравится быть одному, тоска по конкретному человеку, желание перемены места, смирение.
Чувство одиночества может быть связано или
с чувством беззащитности и страха, или с чувствами отчуждения от себя или от людей, или же с
тоской по конкретному человеку.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- «одинокие» люди тяжелее переносят состояние одиночества, чем «не одинокие»;

79
- с чувством одиночества связанны четыре
группы эмоций: беззащитность и ранимость, внешнее отчуждение, внутреннее отчуждение, тоска по
конкретному человеку;
- «одинокие» респонденты при наличии чувства одиночества хуже себя чувствуют и испытывают более плохое настроение, их активность значительно ниже, чем у «не одиноких» респондентов;
- женщины при наличии чувства одиночества,
в отличие от мужчин, в большей степени склонны
переживать сочувствие к себе и ранимость, а также
чувствуют себя хуже и их настроение ниже.
Эмоциональные состояния одинокого человека - отчаяние, жалость к себе, скука, ощущение
собственной непривлекательности, застенчивость.
Одинокий человек как бы говорит: «Я беспомощен
и несчастен, полюбите меня, обратите на меня внимание…».
Проведенное исследование позволяет сказать,
что одиночество проникло во все группы общества
не зависимо от возраста и пола. Одиночество создает трудности на пути полноценного функционирования и самореализации личности. Одиночество
результат реального или потенциального разрыва и
утраты социальных связей. Если говорить о гендерных аспектах, то женщины подвержены одиночеству чаще, чем мужчины. Более негативные эмоции
переживают не семейные, чем семейные люди.
Причин одиночества в российском обществе
огромное множество: кризис культуры (охватывает
все сферы бытия политическую, нравственную, духовную); разрушение норм общественной жизни,
ощущение людьми чувства страха, бессмысленности и бесперспективности их деятельности; рост отчужденности и изолированности человека в обществе, виртуализация общения взамен живому человеческому общению и взаимодействию. Утрата
чувства близости и общности в социальных отношениях воспринимается российским обществом
болезненно, что приводит к разрыву социальных
связей и нарастанию одиночества.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены концептуальные аспекты анализа домашнего насилия как проблемы современного общества. В ней приведено понятие, выделена специфика домашнего насилия, охарактеризованы виды, фазы цикла, предпосылки и последствия домашнего насилия.
ABSTRACT
This article contains an analysis of the conceptual aspects of the analysis of domestic violence as a problem
of modern society. This article provides a concept, identifies the specifics of domestic violence, describes the
types, phases of the cycle, the prerequisites and consequences of domestic violence.
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Проблема насилия, в большей или меньшей
степени, касается любого современного человека.
Каждый сталкивался с ним хотя бы раз в жизни. На
протяжении всей жизни женщина, не зависимо от
возраста и социального статуса, подвержена риску
насилия. Насилие является разрушительной силой,
которая унижает, принуждает, подавляет и эксплуатирует.
Феномен насилия в семье отражает дисгармонию во общественных взаимоотношениях. Её
острота свидетельствует о масштабах аномии в современном обществе. Люди привыкли видеть в
средствах массовой информации и в кино разного
рода насилие. Стали относится к нему толерантно.
Последствия семейного насилия тяжелы и накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь
жертвы. Особенно если ей некуда обратиться и получить своевременную квалифицированную поддержку. Насилие может вызывать различные нарушения, такие как расстройства аппетита, сна, злоупотребление
наркотиками,
алкоголизм,
непроизвольное воспроизведение травматических
действий в поведении, а также соматические нарушения.
Так, в России в результате бытовых бытовых
ссор ежегодно погибает 14 тыс. женщин. Эта цифра
сопоставима с количеством погибших мужчин за 10
лет войны в Афганистане. Еще 3 тыс. россиянок, не
выдерживая истязаний, сами убивают мучителей.
При этом, по данным МВД России, из 4 млн. человек, совершавших насилие в семье, только 205 тыс.
являются людьми с неустойчивой нервной системой, 400 тысяч — алкоголиками, 40 тыс. — психически больными, а подавляющая часть — 3,35 млн
— это «нормальные, уважаемые люди». И это означает, что бытовое насилие в российском обществе
уже стало нормой, принятой с молчаливого согласия большинства [13].

Таким образом, насилие в той или иной форме
наблюдается почти в каждой четвертой российской
семье. Поводы совершения бытовых преступлений
различны - это и ссоры, и скандалы, неприязненные
взаимоотношения на почве семейных неурядиц и
жилищно-бытовых конфликтов, которые зачастую
носят продолжительный характер, а порой длятся
годами и чуть ли не десятилетиями. Около 13 тысяч
женщин погибает от рук мужей или других близких
и три тысячи женщин убивают своих мужей или
партнеров, причем в подавляющем большинстве
случаев женщина подвергалась систематическим
избиениям и насилию. Ежегодно в семьях России
около двух миллионов детей подвергаются самым
разнообразным формам насилия. Кроме того, криминологические исследования МВД подтверждают, что значительная часть нынешних преступников подвергалось в детстве жестокому обращению в семье.
По статистике, преступления, совершаемые на
бытовой почве (хулиганство, побои, изнасилование, убийство), составляют 60-70 процентов от общего числа всех преступлений. Бороться с ними
очень сложно, поскольку более половины бытовых
преступлений происходит в нетрезвом состоянии,
когда человек с трудом контролирует свои эмоции
и не думает о последствиях. Казалось бы, простой
семейный дебош или ссора приводят порой к самым катастрофическим исходам [10].
Однако насилие в семье стало осознаваться
как серьезная проблема, которая порождает множество других проблем, только в последние десятилетия. Впервые в мире насилие в семье было признано социальной проблемой национального масштаба в США. Кроме того, в США находятся
центры по разработке теоретической базы, методологии и инструментария для изучения домашнего
насилия. Первые исследования были проведены Л.
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Шерманом и Р. Берксом в 1984 г. Они послужили
базой законов обязательного ареста и судопроизводства. Начиная со второй половины 80-х, стали
активно проводиться исследования в отношении
семейного насилия.
Термин «насилие», согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, может быть истолкован как: «1) принуждение, притеснение, давление,
нажим, применение физической силы; 2) принудительное воздействие на кого-либо; 3) притеснение,
беззаконие» [11].
Насилие в отношении домочадцев — социальный феномен, который оказывает влияние на
различные аспекты личной и общественной
жизни, оно является частью всевозможных патриархальных, правовых или культурных структур.
Это результат сложившегося в ходе истории неравного соотношения сил между мужчиной и женщиной, в которых в большинстве случаев общество оправдывает мужчин, противозаконно злоупотребляющих своей властью и силой.
Домашнее насилие является одной из самых
сложных, противоречивых и латентных проблем в
большинстве современных обществ, включая Россию. Мнение о том, что семейное насилие - явление новое, рожденное экономическими и общественными переменами, убыстряющимся темпом
жизни и новыми стрессами, является мифом. Явление это зародилось в глубокой древности рода
человеческого одновременно с зарождением института семьи.
Ошибочны и представления о том, что насилие
имеет место только в социально неблагополучных
семьях. Домашнее насилие происходит в любых
слоях и категориях населения, независимо от классовых, расовых, культурных, религиозных, социально-экономических аспектов.
Для обозначения жестокого обращения в семейно-бытовой сфере используются термины домашнее насилие, бытовое насилие, семейное насилие, гендерное насилие. Семейное насилие, по
определению Т. А. Забелиной, - это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического,
сексуального, словесного, эмоционального и экономического оскорбления по отношению к своим
близким с целью обретения над ними власти и контроля [5, с. 54]. По мнению Е. П. Агапова насилие в
семье, или домашнее насилие, - это умышленное
нанесение физического и/или психологического
ущерба и страдания членам семьи, включая угрозы
совершения таких актов, принуждения, лишение
личной свободы [1, с. 185]. Таким образом, насилие
- это действие, посредством которого добиваются
неограниченной власти над человеком, полного
контроля над поведением, мыслями, чувствами
другого человека. Р. Г. Петрова под семейным
насилием понимает агрессивные и враждебные
действия в отношении членов семьи, в результате
которых объекту насилия могут быть причинены
вред, травма, унижение или смерть. Семейное насилие - это эмоциональное или физическое оскорбление или угроза физического оскорбления, существующая внутри семьи, которая включает в себя
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супругов, бывших супругов, родителей, детей, внуков и др. [12, с. 108].
Е.Р. Ярская-Смирнова выделяет следующие
отличительные особенности семейного насилия в
отношении женщин: оно представляет собой повторяющиеся во времени инциденты (паттерны) множественных видов насилия (физического, сексуального, психологического и экономического). Наличие паттерна - важный индикатор домашнего
насилия от просто конфликтной ситуации в семье.
Для того, чтобы семейный конфликт мог попасть в
категорию домашнего насилия, необходимо, чтобы
это повторилось хотя бы дважды. Если конфликт
имеет локальный изолированный характер, то насилие имеет системную основу и состоит из инцидентов, следующих друг за другом. Конфликт обычно
имеет в своей основе некую конкретную проблему,
которую можно разрешить. В «хронической» ситуации насилия в семье один человек постоянно контролирует или пытается контролировать и управлять поведением и чувствами другого, в результате
чего подвергшийся насилию человек может получить физические, психологические, сексуальные,
экономические или социальные вред, ущерб или
травму.
Второе принципиальное отличие семейного
насилия от других агрессивных актов заключается
в специфике отношений между объектом и субъектом насильственных действий. В отличие от преступления, совершенного на улице незнакомцем,
домашнее насилие происходит в отношениях
между близкими людьми, состоящими в интимных
отношения.
Третья особенность семейного насилия состоит в том, что, домашнее насилие имеет очертания гендерной проблемы. Так, чаще всего жертвами этого вида насилия становятся именно женщины. Женщина прибегает к насилию в основном
после того, как сама продолжительное время неоднократно оказывалась в положении жертвы своего
мужа или партнера. Нередко женщины применяют
насилие в отношении мужчин как средство самозащиты или в целях прекращения насилия мужчин в
отношении их самих. Лишь немногие женщины систематически применяют насилие, чтобы властвовать над мужем; редкая женщина обладает необходимой для этого физической силой. К тому же женщины, в отличие от мужчин, лишены культурного
одобрения применения силы.
Четвертая особенность состоит в том, что, не
только женщина страдает в ситуации насилия.
Необходимо учитывать, что даже если насильственные действия направлены только против одного человека, то остальные члены семьи оказываются созависимыми. Имеет место вторичная виктимизация, которая заключается в переживании
свидетелями насилия тех же психологических последствий, что испытывает жертва. Особенно тяжелые переживания испытывают дети, наблюдающие
за тем, как отец издевается над матерью [4, с. 388].
Члены семьи могут подвергаться разнообразным видам насилия: физическому, сексуальному,
психологическму и экономическому. При этом,
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практики различных видов насилия могут чередоваться и сочетаться.
Физическое насилие как умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи побоев, вреда здоровью, умышленное лишение свободы, жилья, пищи, одежды и иных нормальных
условий жизни одним членом семьи другого члена
семьи, что может привести последнего к смерти,
причинить вред его физическому или психическому здоровью, физическую боль, нанести ущерб
чести и достоинству личности. Физическое насилие
разрушительно влияет на физическое и психическое состояние жертвы (депрессия, тревожность,
чувство изолированности, низкая самооценка).
Психологическое насилие есть умышленное
унижение чести и достоинства одним членом семьи
другого члена семьи или принуждение его посредством угроз, оскорблений, шантажа к совершению
им правонарушений или деяний, представляющих
опасность для жизни или здоровья. В этих целях
применяются различные приемы, подрывающие
веру жертвы насилия в себя: насмешки, оскорбления, унизительные сравнения, грубость, угрозы,
проявление ревности. Все эти приемы причиняют
обиду, душевную боль, вызывают страх, психологический надлом и эмоциональную неустойчивость.
Сексуальное насилие - деяние одного члена семьи, посягающее на половую неприкосновенность
или половую свободу другого члена семьи. Сексуальное насилие представляет собой половой контакт вопреки желанию и может иметь различные
формы: от навязчивых сексуальных прикосновений
до изнасилования.
Экономическое насилие проявляется в виде
материального давления, запрета женщине устроиться на работу, лишение или угрозы лишения финансовой поддержки, полного контроля за расходами. Женщины вынуждены регулярно просить
деньги у мужа, отчитываться за все или большую
часть произведенных расходов. Они не имеют, в отличие от мужей денег, которые могут потратить на
себя. Часто экономическое насилие проявляется,
как запрет со стороны мужа учиться и делать карьеру, угрозы оставить без средств к существованию,
отрицательные отзывы о работе жены, отказ в деньгах из-за поведения жены. Данная форма насилия
не попадает под определение преступления и очень
опасна. Она создает предпосылки к безнаказанному
совершению психологического, физического и сексуального насилия, так как у женщины прослеживается зависимость от мужа. Экономическая зависимость делает женщину особенно уязвимой и повышает
вероятность
домашнего
насилия.
Примечательно, что жертвами экономического
насилия также становятся женщины, чей доход значительно превышает доход мужа. Муж забирает
зарплату жены и распоряжается всеми средствами
[2, с. 60].
Домашнее насилие имеет свои законы, принципы и динамику развития. Так, домашнее насилие
развивается циклично и состоит из трех фаз: напряжения, острого насилия и медового месяца. Фаза

The scientific heritage No 11 (11),2017
напряжения характеризуется отдельными вспышками оскорблений, которые могут быть словесными или эмоциональными. Эти вспышки немного
отличаются по интенсивности от привычных и
ожидаемых от партнера. Реакция женщины при
этом может быть спокойной или защитной. Оба
партнера в этот момент могут пытаться оправдать
поведения обидчика, ища объяснения его срывам в
стрессах из-за работы, денег и т.д. Часто женщины
верят в то, что их «правильное» поведение в этот
момент может удержать ситуацию под контролем
или смягчит ее. Но это работает лишь какое-то
время. Продолжительность этой фазы для различных отношений может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако, с ростом
напряженности, способности женщины к регулированию ситуации утрачивают свою эффективность
[9, с. 47].
Фаза острого насилия, характеризуется интенсивной разрядкой, разрушительными действиями и
крайними эмоциональными выплесками в их самой
негативной форме. Припадки гнева настолько
сильны, что обидчик уже не может отрицать их существование, а женщина не может не признать, что
они оказывают на нее сильное влияние. В такой ситуации женщина может даже пытаться ускорить
акт насилия для снятия постоянно нарастающего
напряжения, поскольку выдержать его больше, нет
сил. Однако обычно острый момент насилия в
форме агрессивного акта осуществляется только
потому, что сам мужчина выбирает насильственный способ выяснения отношений. Это самая короткая фаза, которая может продолжаться от 2 до
24 часов. После этого обычно наступает некоторое
отрезвление и отрицание серьезности случившегося [6].
Во время фазы медового месяца мужчина может преобразиться и стать очень любящим, демонстрировать раскаяние в содеянном. Он может стать
замечательным отцом и мужем, и обещать, что такого больше не повторится. Или, наоборот, обвинять женщину в том, что она спровоцировала насилие, «довела его» и также обещать, впредь этого не
делать. Но механизмы насилия продолжают работать. В этот период велика вероятность того, что
мужчина может продолжать применять другие
виды насилия, чтобы поддерживать свой контроль
во время этой фазы.
Для женщины эта фаза может воспроизвести
многое из того, что она ожидала от отношений со
своим партнером. Мужчина обещает ей, что изменится, и она верит, она убеждает себя, что теперь
отношения навсегда останутся в этой фазе. Но однажды случившись, насилие, скорее всего, будет
продолжаться с периодическим усилением. Напряжение в семье будет вновь возрастать, и учащающиеся срывы будут свидетельствовать о наступлении уже знакомой первой фазы насилия.
Условия, провоцирующие насилие в семье,
пытаются объяснить многие существующие в
настоящее время теории.
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Одна из них базируется на социокультурном
подходе. Она связывает проблему домашнего насилия с комплексом социальных структур, культурных норм и систем ценностей, который продуцирует определенный тип социальной чувствительности общества, толерантный к семейному насилию,
или же поощряющий его [12, с. 106]. Ключевое положение заключается в том, что в некоторых ситуациях насилие в отношении другого человека считается оправданным в обществе и даже поощряется
в качестве приемлемой формы культурного поведения. Как следствие, насилие в семье имеет свои истоки в терпимом отношении общества к виктимизации отдельных, чаще всего слабых и уязвимых,
членов общества.
Одним из существенных факторов насилия в
семье является существование в современной культуре патриархальных верований и убеждений, согласно которым мужчины могут владеть большей
властью и привилегиями в социальной иерархии,
чем женщины. В своём крайнем проявлении это в
буквальном смысле даёт мужчинам право доминировать и контролировать поведение женщин и детей.
Таким образом, с позиции культурных теорий
насилие в семье является результатом широко распространенного в культуре социального одобрения
насилия, особенно когда оно применяется в отношении детей и женщин (феминистические теории
насилия) или внутри определенных групп (теории
субкультуры насилия).
Другая точка зрения основана на самой структуре семьи. Так называемая теория семейных систем рассматривает проблему домашнего насилия
сквозь призму коммуникационных стратегий, существующих внутри семейного круга. Факт насилия в рамках данной теории трактуется как следствие трагической ошибки, сделанной при формировании
внутрисемейного
пространства
и
приводящей к нарушению коммуникационного
процесса и возникновению конфликтов. На этой
теории, например, базируется практика совместного консультирования супругов [12, с. 106].
В рамках теорий семейного стресса исследователи рассматривают действие факторов, заключающихся в структурных особенностях организации
самой семьи. Наиболее значимыми из них являются
неравное распределение власти в семье как между
супругами, так между родителями и детьми, что
неизбежно приводит к борьбе за власть и, как следствие, к насилию в семье. Другие факторы насилия
в семье заключаются в таких особенностях организации семейной жизни, как действие стрессовых
ситуационных факторов, связанных с фазами развития семейной жизни (например, рождение ребенка, развод и т.д.), интенсивность и глубина эмоциональных межличностных отношений внутри семьи, а также приватность семейной жизни, что
затрудняет вмешательство в семью извне.
Основное положение теории структурных средовых факторов заключается в том, что фрустрация
и испытанное напряжение, возникающие чаще
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всего в результате действия социальных структурных факторов, трансформируются в агрессивные
действия по отношению к тем, кто ближе, а именно
к супругам и детям. Как следствие, более высокий
уровень насилия в семье характерен для семей из
низшего социально-экономического класса, где социальная депривация вместе с неизбежными стрессорами, ассоциируемыми в основном с бедностью
(например, беспокойство по поводу финансового
положения, плохое здоровье, скученность), приводят к высокому уровню фрустрации и, как следствие, к насилию. При этом социальная поддержка
выступает важным фактором, снижающим негативное воздействие социальной среды на взаимоотношения членов семьи [7, с. 105].
Третий подход к анализу проблемы домашнего
насилия основан на психологических теориях. В
рамках данного подхода причины агрессивного поведения мужчины и упорного моделирования им
ситуации террора внутри семьи представляются
как последствия психологических травм, которые
он вынес из своего детства, отразившихся в зрелом
возрасте в идее посттравматического стресса, депрессивных состояний, низкой самооценки и вместе с теми нарциссизма, расстройств личности. Во
многом этот подход подкрепляет первую точку зрения на семью как транслятор тех культурных норм,
которые продуцируются обществом [12, с. 106].
Сторонники теорий социализации и социального научения объясняют возникновение насилия в
семье научением или усвоением насильственных
форм поведения посредством ряда механизмов, основными среди которых являются моделирование и
косвенное научение. Причем усвоение насильственных форм поведения может происходить как
«прямым» путем (например, моделированием поведения значимого другого), так и «непрямым» или
косвенным путем через усвоение философии воспитания родителей, поощряющих жестокость и
насилие.
Также исследователи пытаются найти корни
домашнего насилия в индивидуальных особенностях совершающих насилие лиц (и иногда жертв),
обращаясь к теориям психопатологии, психологических черт и биологическим теориям.
Вместе с тем, причины возникновения насилия
над женщиной условно разделяются на три группы:
причины, вызванные особенностями личности
мужчины и историей его жизни; причины, вызванные историей жизни женщины и ее личностными
особенностями и причины, обусловленные особенностями супружеских отношений. Каждая из них
может стать определяющей, однако, как правило, к
внутрисемейному насилию приводит комплекс
причин.
К наиболее типичным причинам семейного
насилия, связанным с личностью мужчины, относятся: родительский сценарий, в котором отец бил
мать; мужчина в детстве сам был жертвой домашнего насилия; наличие жесткого традиционного
взгляда на положение мужчины и женщины в семье; уверенность мужчины в безнаказанности
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своих действий; тревожность, беспокойство, неуверенность мужчины в своем доминирующем положении, стремление утвердится в роли «хозяина» с
помощью демонстрации превосходства физической силы; постоянное употребление алкоголя или
наркотиков; низкий уровень самоконтроля, неумение сдерживать свои импульсы; бедность поведенческого репертуара, отсутствие навыков социально
приемлемого решения конфликтных ситуаций, неумение добиваться желаемого ненасильственными
способами; психопатология, ярко выраженное желание нанести другому человеку ущерб [3, с. 9].
Какими бы ни были причины насилия, оно всегда влечет за собой отрицательные последствия, с
которыми жертва насилия чаще всего не в состоянии справиться самостоятельно. По мнению И. Г.
Малкиной-Пых, последствия семейного насилия во
многом соответствуют симптомам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР):
- на психологическом уровне: нарушения сна,
кошмары, повторяющиеся воспоминания, сложности с концентрацией внимания, повышенная тревога и возбудимость, гиперактивность, нарушения
взаимоотношений, ощущение враждебного отношения общества;
- на физиологическом уровне: ощущение нехватки воздуха, дискомфорта в желудке, внутренние спазмы, головные боли, снижение интереса к
сексу вплоть до полного равнодушия;
 на уровне поведения: членовредительство,
суицидальные
попытки
или
мысли,
злоупотребление алкоголем или наркотиками,
проблем с питанием (булимия или анорексия),
беспорядочная смена сексуальных партнеров [8, с.
400].
Особенностью состояние человека, пережившего насилие, является выраженное чувство вины
за случившееся, кроме того присутствуют чувства
ненависти к насильнику, ужаса и обиды, как следствие возникает неприятие и отвержение собственного тела. Резко падает самооценка. Эмоциональное расстройство может принимать различные
формы - от замкнутости и ухода в себя до страха и
неспособности оставаться одному.
Интерес представляет и теория выученной
беспомощности, которая объясняет причины
«привыкания к насилию». Автор этой теории М.
Селигман определяет беспомощность как состояние, когда человеку кажется, что внешние события от него не зависят, и он ничего не может сделать, чтобы их предотвратить, или изменить. Если
это состояние и связанные с ним особенности мотивации и атрибуции переносятся на другие ситуации (т.е. генерализуется), то, значит, налицо выученная беспомощность. Очень непродолжительной истории неконтролируемости окружающего
мира достаточно для того, чтобы выученная беспомощность как бы обрела свою собственную
жизнь, стала сама управлять поведением человека.
На основе проведенных экспериментов М. Селигман сделал вывод о том, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, с
именно опыт неконтролируемости этих событий.
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Таким образом, человек становится беспомощным,
если оно привыкает к тому, что от его активных
действий ничего не зависит, что неприятности
происходят сами по себе и на их возникновение
влиять никак нельзя [8, с. 60].
Домашнее насилие совершается во всех странах мира и остается одной из наиболее серьезных
нерешенных проблем современности. Согласно
статистике риск подвергнутся различным формам
насилия в семье со стороны партнера выше, чем в
обществе со стороны незнакомых людей в результате внешних конфликтов. Насилие в семье не
только подрывает основы жизнедеятельности семьи, но угрожает безопасности общества. Поэтому
изучение проблемы домашнего насилия представляется крайне актуальным.
В настоящее время проблема семейного насилия только начинает становиться в России предметом общественной и государственной политики,
начинает обсуждаться и исследоваться. Так как эта
проблема долгое время была областью табу, но и до
настоящего времени существует сопротивление общества обращению к этой проблеме. Причиной такого сопротивления является область частной
жизни, а также сильное влияние стереотипов гендерного поведения и мифов относительно семейного насилия. Отсутствие исчерпывающей информации о степени распространенности и причинах
применения силы в семье, а также отсутствие законодательства, обеспечивающего защиту женщин от
насилия в семье, составляет препятствие на пути
выделения насилия в семье в самостоятельную социальную проблему.
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