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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню еволюції бібліотечних установ у сучасні інформаційні центри та ефе-

ктивності застосування нових напрямів бібліотечної роботи на шляху вирішення загальнодержавних про-

блем внутрішньої вимушеної міграції населення зі Східних регіонів України та АРК. Висвітлюється нау-

ково-дослідна робота бібліотек щодо вироблення дієвої стратегії інформаційно-бібліотечної роботи з 

ВПО. 

ABSTRAСT 

The article investigates the evolution of library institutions in modern information centers and the efficacy of 

new areas of library work towards solving national problems forced internal migration from the eastern regions of 

Ukraine and Crimea. Reveals the research work on libraries to develop an effective strategy for information and 

library work with IDPs. 

Ключові слова: нові напрями бібліотечної роботи, тренінговий центр бібліотеки, бібліотечно-інфор-

маційні послуги для ВПО, ОУНБ, нова цільова група бібліотечних користувачів, вимушені переселенці. 

Keywords: new areas of library work, library and training center, library and information services for IDPs, 

public libraries, a new target group of library users, internally displaced persons. 

 

Внаслідок російської збройної агресії на Дон-

басі та анексії Криму в 2014 р. в українських містах 

та селищах по всій країні з’явилися десятки тисяч 

громадян, які покинули домівки в зонах конфлікту, 

побоюючись за своє життя й здоров’я, та тимчасово 

перемістилися в інші регіони держави. Відповідно 

до норм міжнародного права, вони становлять нову 

категорію людей – внутрішньо переміщені особи 

(ВПО). 

Для вирішення широкого кола проблем ВПО 

ведеться цілеспрямована робота керівництвом кра-

їни, державними установами, міжнародними та 

громадськими організаціями, волонтерами. 

Бібліотеки – універсальні інформаційні центри 

– теж включені в загальнодержавний процес допо-

моги внутрішнім переселенцям, які залишилися без 

власного житла та майна, роботи, коштів для прид-

бання найнеобхіднішого. 

Наразі актуалізується питання дослідження 

нових дієвих стратегій інформаційно-бібліотечної 

діяльності в сучасних умовах, осмислення та утве-

рдження перспективних форм бібліотечно-інфор-

маційного обслуговування, що допомагають у задо-

воленні широкого спектру соціально значущих ін-

формаційних запитів користувачів, зокрема ВПО.  

Дослідники приділяють значну увагу темі тра-

нсформації бібліотечної сфери, впровадженню но-

вих форм і методів для якісного задоволення біблі-

отечно-інформаційних запитів соціуму. Різні аспе-

кти розвитку соціальної місії та інформаційної 

функції бібліотеки досліджували М. Трокня (Mark 

Troknya), Л. Раїн’є (Lee Rainie), В. Ільганаєва, Я. 

Шрайберг, В. Горовий, Т. Гранчак, С. Кулицький, 

Т. Миськевич; зміни в інформаційних запитах ко-

ристувачів вивчали П. Куліш, Т. Новальська, Т. Ко-

валь, О. Мастіпан, О. Лопата. 

Непрості виклики сучасного життя в Україні, 

організація роботи бібліотечних закладів в умовах 

проведення антитерористичної операції є головним 

чинником певних змін у показниках бібліотечного 

обслуговування, зафіксованих статистикою. Так, 

зменшилася кількість звернень на веб-сайти облас-

них універсальних наукових бібліотек (ОУНБ): у 

2014 р. – 4087,7 тис. проти 4845,7 тис. у 2013 р. (-

758,7). Кількість звернень на веб-сайти бібліотек 

державних ВНЗ України (201 бібліотека вищих на-

вчальних закладів) в 2015 р. становила 14 390 432 

одиниць проти 14 426 466 звернень у 2014 р. [4; 10]. 

Спостерігається тенденція до зменшення кіль-

кості публічних бібліотек. 

 

Мережа публічних бібліотек України (кількість закладів) 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2016 р. 

18249 18166 18080 18031 18001 15987 15987 
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За ініціативи Міністерства культури України з 

метою забезпечення та надання якісних бібліоте-

чно-інформаційних послуг тимчасово переміще-

ним особам, налагодження ефективних механізмів 

комунікації їх із місцевими органами влади, спри-

яння соціальній адаптації цих громадян у нових для 

них умовах проживання на базі бібліотек створені 

центри підтримки внутрішньо переміщених осіб, 

затверджено план організації та впровадження цієї 

ініціативи в життя (наказ Міністерства культури 

України від 18.09.2014 р. № 773 «Про реалізацію 

проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади 

в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо пе-

реміщеними особами»). 

У процесі реалізації цього загальнонаціональ-

ного проекту налагоджена система підготовки біб-

ліотечних працівників для організації послуг з ін-

формаційного забезпечення внутрішньо переміще-

них осіб; по всій країні налагоджується надання 

бібліотечно-інформаційних послуг десяткам тисяч 

переселенців, які були вимушені переїхати на нові 

місця проживання. 

Бібліотекарі оволодівають новими знаннями з 

психології та благодійності, опановують надання 

послуг із соціально-економічної адаптації тощо. 

Лише за жовтень 2014 р. українські бібліотеки (в 

тому числі й сільські) оперативно відреагували на 

16625 звернень вимушено переміщених осіб. 

Ідеться про надання бібліотеками інформаційно-

консультативної допомоги в отриманні документів, 

перереєстрації на отримання соціальних виплат, 

пошуку роботи і житла, надання в користування Ін-

тернету, допомоги в пошуку інформації про ви-

бори, виборчий процес і голосування.  

На сайті Національної парламентської бібліо-

теки України створено окрему сторінку «На допо-

могу переселенцям і біженцям» та безкоштовно 

працює Центр правової інформації; на сайті Держа-

вної бібліотеки України для юнацтва та на сторінці 

Facebook розміщені матеріали з тематичним інфор-

муванням: «Куди звернутися, якщо...», також є ру-

брика «Вимушеним переселенцям». 

19-20 вересня 2014 р. для бібліотекарів з обла-

сних центрів відбувся тренінг з організації послуг 

для переселенців. Захід організовано програмою 

«Бібліоміст» спільно з Міністерством культури Ук-

раїни, Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID), Урядом Канади та Міжнародною фунда-

цією виборчих систем (IFES). Мета тренінгу – пе-

редача бібліотекарям знань і навичок для надання 

консультаційних та інформаційних послуг пересе-

ленцям, а також організація методичних і ресурс-

них центрів в інших бібліотеках з питань роботи із 

зазначеною цільовою групою. У жовтні 2014 р. такі 

тренінги відбулися в усіх регіонах країни. 

Вже наприкінці 2014 р. фахівці з понад тисячі 

бібліотек із різних регіонів пройшли навчання з ор-

ганізації послуг для вимушених переселенців у 25 

тренінгових центрах, створених на базі обласних 

універсальних наукових бібліотек завдяки багаторі-

чному співробітництву Міністерства культури Ук-

раїни та Міжнародної програми «Бібліоміст». 

За результатами роботи тренінгових центрів у 

559 населених пунктах регіонів бібліотеки розпо-

чали кваліфіковане надання послуг для внутрішньо 

переміщених осіб [11]. 

Протягом січня-травня 2015 р. Регіональний 

тренінговий центр Харківської обласної універса-

льної наукової бібліотеки реалізував соціальний 

проект «Комп’ютерні курси для переселенців» за 

підтримки програми «Українська ініціатива з під-

вищення впевненості» та фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Новоайдарська районна бібліотека Луганської 

області активно допомагає ВПО, пропонуючи ши-

рокий спектр інформаційно-бібліотечних послуг, 

серед яких найбільш затребуваними стали: скану-

вання документів і відправка їх електронною по-

штою, спілкування в соціальних мережах і через 

Skype, пошук близьких, отримання корисної інфор-

мації: розклад руху транспорту та придбання квит-

ків, адреси надання гуманітарної допомоги, оренда 

житла. Важливість та актуальність цього напряму 

бібліотечної роботи підтверджує зростання кілько-

сті користувачів, які вимушено переїхали зі своїх 

домівок [12]. 

Завдяки навчанню у тренінговому центрі Во-

линської державної обласної універсальної науко-

вої бібліотеки ім. О. Пчілки та в районних книгоз-

бірнях бібліотекарі Волині розпочали надавати які-

сні бібліотечно-інформаційні послуги вимушеним 

переселенцям та допомагати їм адаптуватися на но-

вому місці, налагодити ефективні механізми кому-

нікації з місцевими органами влади.  

Волинські бібліотеки проводять зустрічі з ви-

мушеними переселенцями та інформують їх про те, 

що в регіональному тренінговому центрі та бібліо-

теках області вони можуть скористатися вільним 

доступом до Інтернету, зв’язатися з рідними через 

соціальні мережі та Skype, також інформують про 

інші послуги та сервіси сучасної бібліотеки: безко-

штовне навчання основ комп’ютерної грамотності, 

онлайн-курси з англійської мови, допомога у прид-

банні товарів, замовленні квитків на потяг, автобус 

чи літак через Інтернет, організація цікавого до-

звілля [6].  

Бібліотеки Хмельниччини проводять роботу з 

переселенцями, щоб допомогти їм легше адаптува-

тися на новому місці. Новим напрямам роботи вони 

навчались у тренінговому центрі обласної наукової 

бібліотеки ім. М. Островського.  

Бібліотекарі Хмельницької міської централь-

ної бібліотеки брали участь у тренінгу «Бібліотеки 

як центри підтримки громади в умовах воєнної за-

грози: робота з внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО)», для завідуючих бібліотек-філій Хмельни-

цької міської ЦБС у бібліотеці-філії №4 відбувся 

семінар «Бібліотеки як центри підтримки громади в 

умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо пере-

міщеними особами». 

Наразі в бібліотеках Хмельниччини переселе-

нці отримують необхідну допомогу, зокрема в Хме-

льницькій міській ЦБС вони обирають з таких пос-

луг, як навчання основ комп’ютерної грамотності; 

спілкування з друзями та рідними по Skype; безко-

штовний Інтернет; безкоштовне ксерокопіювання, 
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сканування та підбір документів. 

Волочиська ЦРБ в Хмельницькій області з жо-

втня 2014 р. співпрацює з цією категорією користу-

вачів, яким надається безкоштовний доступ до Ін-

тернету, перегляд періодичних видань та ін. Для 

них бібліотекарями підготовлений буклет «Для тих, 

хто вперше в нашому місті»; «Інформаційний до-

відник для громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території»; інформаційний 

список законодавчих матеріалів та інтернет-ресур-

сів «Законодавство про права переселенців»; розро-

блено інформаційний куточок «Пам’ятайте, безви-

ході не буває!», де розміщено інформаційний мате-

ріал, а саме: дорожні карти, копії бланків заяв для 

отримання допомоги у службі соціального захисту 

та у центрі зайнятості населення, копії відповідних 

постанов, на підставі яких видається допомога, ро-

зпорядження РДА щодо перебування переселених 

осіб у Хмельницькій області. 

У роботі з ВПО бібліотека співпрацює з район-

ною державною адміністрацією (РДА), де створено 

міжвідомчий координаційний штаб з питань, 

пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян 

цієї категорії, з центром зайнятості населення, уп-

равлінням соціального захисту населення, які за по-

треби надають необхідну інформацію. 

В лютому 2015 р. за участі спеціаліста управ-

ління соціального захисту населення РДА відбувся 

практикум-тренінг для працівників бібліотек-філіа-

лів «Бібліотеки як центри підтримки громади в умо-

вах воєнної загрози: робота з ВПО». В ході прове-

дення заходу було розглянуто ряд питань: як ефек-

тивно організувати послуги ВПО в бібліотеці; 

робота бібліотеки з юними читачами; використання 

е-ресурсів для обслуговування користувачів з числа 

ВПО. 

Для координації спільних зусиль бібліотекарів 

та соціальних працівників щодо працевлаштування 

ВПО у березні 2015 р. на базі Центру зайнятості ві-

дбулися семінар «Працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб» та практикум з використання ві-

дповідних е-ресурсів у пошуку роботи.  

На сайті Волочиської центральної районної бі-

бліотеки представлено Інформаційний список зако-

нодавчих матеріалів та інтернет-ресурсів для внут-

рішньо переміщених осіб:  

 

До вашої уваги представляємо інформаційний список законодавчих матеріалів та електронних ре-

сурсів для внутрішньо переміщених осіб, який допоможе вам зорієнтуватись в законодавчій інформації 

та підкаже як діяти далі. 

Інформація для внутрішньо переміщених осіб 

Українське законодавство стосовно внутрішньо переміщених осіб 
Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупова-

ній території України" 

Правові питання щодо тимчасового розміщення та допомоги громадянам України – внутрішньо пе-

реміщеним особам, стосовно реєстрації, майнових питань, соціальної допомоги, реєстрації підприємни-

цької діяльності, освіти та інших питань. 

 

Державні ресурси для внутрішньо переміщених осіб 
Веб-сторінка Державної міграційної служби України стосовно питань внутрішньо переміщених осіб 

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донець-

кої та Луганської області 

Веб-сторінка Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України  

 

Інші ресурси 

Інструкція для вимушеного переселенця 

 

Свідченням кваліфікованої та наполегливої ро-

боти бібліотеки з користувачами-переселенцями є 

багато успішних історій з працевлаштування ВПО, 

оформлення певних документів, допомоги в само-

освіті дорослих і дітей тощо [8]. 

На початку 2016 р. Центральна міська бібліо-

тека ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва орга-

нізувала безкоштовні курси з вивчення англійської 

мови для ВПО. 

Для вимушених переселенців було запропоно-

вано унікальний формат навчання: онлайн-заняття 

з викладачами за зручним графіком і групові розмо-

вні сесії для закріплення отриманих навичок 2 рази 

на місяць. Для індивідуальних онлайн-занять біблі-

отеки міста надають всім бажаючим інтернет-мі-

сця. Термін навчання: 4 місяці. Після успішного за-

кінчення курсів видається сертифікат. Навчання ор-

ганізовано за підтримки Посольства США в Україні 

в рамках проекту «Ділова англійська онлайн для ви-

мушених переселенців» [5]. 

17 листопада 2015 р. у Центральній міській бі-

бліотеці Слов’янська Донецької області відкрили 

інформаційно-культурний центр (ІКЦ) «Вікно в 

Америку». 

Центр створений на основі партнерства між 

американським урядом та українськими бібліоте-

ками. У відкритті 30-го ІКЦ в Україні взяли участь 

представники Посольства США, департаменту ку-

льтури України, обласної військово-цивільної адмі-

ністрації, міської влади, ЗМІ, громадськість міста, 

бійці Національної гвардії, які допомагають в нала-

годженні мирного життя звільненого від окупації м. 

Слов’янськ і беруть участь у культурному житті мі-

стян. 

Слов’янське «Вікно в Америку» може похва-

литися найновішими технологіями, тут для відвіду-

вачів: нові комп’ютери та безкоштовний Інтернет, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://unhcr.org.ua/uk/resursi/pravovi-dokumenti-m/zakonodavstvo-ukr#IDPs
http://unhcr.org.ua/uk/resursi/pravovi-dokumenti-m/zakonodavstvo-ukr#IDPs
http://unhcr.org.ua/uk/resursi/pravovi-dokumenti-m/zakonodavstvo-ukr#IDPs
http://dmsu.gov.ua/informatsiya-dlya-krimchan
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=161948&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=161948&cat_id=107177
http://migrants.gov.ua/home/map
http://life.pravda.com.ua/society/2014/06/27/173363/
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WI-FI зона, принтери, копіювальні апарати, сучас-

ний телевізор з підключенням до Інтернету, DVD-

програвач, iPad і електронний рідер, електронні 

бази даних, є дуже багато інтерактивних ігор, ліце-

нзійних фільмів.  

Відкриття інформаційно-ресурсного центру 

«Вікно в Америку» суттєво розширило інформа-

ційні можливості бібліотеки. Тимчасово перемі-

щені громадяни та мешканці Слов’янська отриму-

ють кваліфіковане та якісне забезпечення своїх ін-

формаційних запитів щодо соціально-правових 

питань ВПО, виконання професійних та освітніх за-

вдань, організації культурного дозвілля.  

Завдяки функціонуванню ІКЦ «Вікно в Аме-

рику» середньомісячний показник відвідування 

Центральної міської бібліотеки Слов’янська зріс на 

1500 додаткових відвідувань. 

На Сумщині Тростянецька центральна ра-

йонна бібліотека, – інформаційний майданчик для 

переселенців. Працюючи в тісному партнерстві з 

соціальними службами, бібліотека продовжує бути 

для тимчасово переміщених осіб своєрідним майда-

нчиком, де запроваджуються різні соціальні ініціа-

тиви.  

У березні 2016 р. в бібліотеці відбулося ро-

динне свято до Міжнародного дня сім’ї, організо-

ване спільно з управлінням соціального захисту на-

селення Тростянецької РДА. Головними героїнями 

заходу стали жінки, чиї родини є вимушеними пе-

реселенцями. В теплій та дружній атмосфері пере-

селенки висловлювали слова подяки краянам за 

тимчасовий притулок, допомогу з працевлашту-

вання. Поділилися важкими спогадами, пробле-

мами під час адаптації на новому місці. В родин-

ному святі взяли участь представники місцевої 

влади, які спілкувалися з учасниками заходу, нада-

вали консультації. 

16 березня 2016 р. в ЦРБ зібрались переселенці 

із зони АТО на «Тренінг з ваучерних програм» у ра-

мках програми «Україна: громадський неспокій». У 

роботі тренінгу взяли участь спеціалісти управ-

ління соцзахисту населення Тростянецької РДА, 

представник Тростянецького відділення Червоного 

Хреста та волонтери-бібліотекарі ЦРБ. Сумська об-

ласна організація Товариства Червоного Хреста 

України включена до Міжнародного проекту «Ук-

раїна: громадський неспокій». У рамках цього про-

екту – надання допомоги переселенцям із зони АТО 

у вигляді ваучерів на продукти харчування. 

У травні 2016 р. команда фахівців, які опіку-

ються проблемами переселенців в області, вирішу-

вала назрілі гострі питання переселених осіб під час 

засідання «круглого столу», яке відбулося в Трос-

тянецькій ЦРБ в рамках спільного проекту «Соціа-

льно-правовий захист, життєзабезпечення та екст-

рена підтримка постраждалих від конфлікту груп 

населення південного сходу України», що спрямо-

ваний на захист громадян, які були вимушені зали-

шити окуповані та небезпечні території. 

У заході взяли участь: радник Міністерства со-

ціальної політики в Сумській області О. Іванцова, 

голова правління ГО «Самаритяни Сумщини» В. 

Лазаренко, правозахисник центру безкоштовної 

юридичної допомоги В.Виноградов. 

На круглому столі було порушено багато гост-

рих проблем тимчасово переміщених осіб щодо ре-

єстрації, надання соціальної допомоги, житлові пи-

тання, працевлаштування та багато інших. 

У свою чергу, бібліотекарі продемонстрували 

учасникам заходу свій власний ресурс – блог кому-

нального закладу «Тростянецька ЦРБ», на якому 

представлений «Кейс інформаційної допомоги пе-

реселенцям», а також інформаційно-просвітницькі 

заходи, які проводить бібліотека для користувачів 

цієї категорії [2]. 

Таким чином, бібліотечні установи демонстру-

ють посилення їхнього значення як універсальних 

інформаційних центрів, що в складний період віт-

чизняної історії спроможні своєчасно запроваджу-

вати нові напрями бібліотечної роботи, відповідати 

на різноманітні соціально орієнтовані запити гро-

мадян, в тому числі вимушених переселенців, об-

слуговування яких потребує нових знань та нави-

чок. Як зазначає О. Воскобойнікова-Гузєва [7, 

с.158], бібліотечна трансформація – це природна 

реакція соціальної системи на вплив зовнішнього 

середовища.  

Сьогодні бібліотеки допомагають переселен-

цям адаптуватися на новому місці, пропонують ін-

формаційно-консультативні послуги з питань пра-

цевлаштування, пошуку житла, правового захисту 

та медичних послуг, безкоштовного доступу до Ін-

тернету людям, які прибули зі Східних регіонів та 

АР Крим. Також бібліотеки в рамках науково-дос-

лідної роботи вивчають особливості користуваць-

кого попиту з урахуванням соціально-економічних 

змін у державі для вдосконалення методики своєї 

роботи, досліджують ефективність надання послуг 

для ВПО. 

Сектор соціологічних досліджень та розвитку 

Регіонального тренінгового центру Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

М.Островського підбив підсумки науково-дослід-

ної роботи бібліотек області за 2015 рік.  

Бібліотеки області брали активну участь у чи-

сленних дослідженнях широкого спектру бібліоте-

чної діяльності, й зокрема питань інформаційного 

забезпечення ВПО, патріотичного виховання та 

вдосконалення роботи з цих напрямів.  

Серед досліджуваних тем на загальнооблас-

ному рівні було проведено, зокрема, онлайн-дослі-

дження «Робота бібліотек Хмельниччини на допо-

могу внутрішньо переміщеним особам».  

Центральна міська бібліотека Хмельницька 

провела соціологічне дослідження «ВПО і бібліо-

тека». Його мета – вивчення думки внутрішньо пе-

реміщених осіб про інформаційно-бібліотечні пос-

луги та визначення мотивів їхніх звернень до біблі-

отеки.  

Вимушені переселенці Хмельниччини підкре-

слили важливість вивчення їхніх запитів і потреб та 

надання бібліотечно-інформаційних послуг; відзна-

чили актуальність організації навчання комп’ютер-

ної грамотності. 

За результатами аналізу зібраного матеріалу в 

ході досліджень співробітниками Хмельницької 
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ОУНБ підготовлені статистичні таблиці, аналітичні 

записки, які використовуються у плануванні ро-

боти бібліотек області для покращення їхньої дія-

льності [1].  

Мелітопольська центральна міська бібліотека 

ім. М. Лермонтова (м. Мелітополь Запорізької обл.) 

за проект «Мелітопольський контактний центр для 

тимчасових переселенців» увійшла до кола перемо-

жців конкурсу "Бібліотека року 2015", організова-

ного УБА спільно з Міністерством культури Укра-

їни.  

Відкритий на початку 2015 р. контактний 

центр – спільний соціальний проект міської ради та 

бібліотеки. Його відкриттю передувало соціологі-

чне дослідження інформаційних потреб ВПО: через 

соціальні та культурні установи міста було розпо-

всюджено анкети для вивчення інформаційних за-

питів користувачів та флаєри про послуги майбут-

нього «Контактного центру». Таким чином було 

з’ясовано, що у переселенців серед інших проблем 

гостро стоять питання пошуку своїх рідних, можли-

вості комунікації з ними, адже більшість переміще-

них родин похапцем залишали свої домівки, 

роз’їхалися по різних містах і не мали елементар-

ного зв’язку з ріднею та друзями. 

Сьогодні контактний центр забезпечує корис-

тування Інтернетом на безоплатній основі; надає 

консультативну допомогу користувачам; організо-

вує пошук втрачених контактів з близькими роди-

чами та друзями (через електронні адреси, персона-

льні сторінки в соціальних мережах «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», Fасеbоок тощо); на-

дає безоплатну можливість телефонного спілку-

вання з родичами та друзями як на території Укра-

їни (МТС, Київстар), так і з іншими країнами (за до-

помогою сервісу відеодзвінків Sкуре, електронної 

пошти, соціальних мереж). 

З липня 2015 р., коли стало можливим отри-

мання дозволу на перетин лінії зіткнення на Сході 

країни через подачу документів у електронній фо-

рмі, переселенці стали звертатися за допомогою до 

бібліотеки. Відповідно бібліотекарі Центру опану-

вали новий вид послуг – оформлення онлайн-заяв 

для переміщення осіб у районі проведення АТО че-

рез сайт Служби безпеки України. 

Для розширення спектру послуг у контактному 

центрі були запроваджені безкоштовні тренінги з 

комп’ютерної грамотності для переселенців. 

У рамках здійснення науково-дослідної роботи 

Львівська ОУНБ виступає організатором дослі-

джень діяльності публічних бібліотек ЦБС 

(Централізована бібліотечна система) Львівщини з 

вимушеними переселенцями.  

Так, протягом 2014-2015 рр. проводився моні-

торинг роботи публічних бібліотек області з ВПО у 

формі анкетування з метою з’ясування, скільки 

ВПО мешкають на території міста/району; скільки 

ВПО отримують послуги у бібліотеках та перелік 

бібліотечних послуг для переселенців; форми спів-

праці з органами влади та соціальними центрами 

тощо. 

На основі аналізу результатів моніторингу 

було підготовлено аналітичну довідку про роботу 

публічних бібліотек Львівської області з внутріш-

ньо переміщеними особами. 

Станом на 16.02.2015 р. на території Львівської 

області зареєстровано понад 11 тис. внутрішньо пе-

реміщених осіб, хоча насправді їх більше, оскільки 

багато людей не ставали на облік в управління со-

ціального захисту через побоювання, що їхні імена 

будуть відомі сепаратистам.  

За даними моніторингу, переселенці мешка-

ють у 179 населених пунктах Львівщини, їх обслу-

говує 166 бібліотек області, які надавали різномані-

тну допомогу ВПО: у вигляді тренінгів (160) і кон-

сультацій (200), зокрема щодо інформаційних 

ресурсів для ВПО та питань їх участі у виборах, 

консультацій з питань отриманням документів, пе-

ререєстрації на отримання соціальних виплат, отри-

мання роботи, пошуку житла.  

Результати моніторингу показали, що 52% 

ВПО за допомогою Інтернету шукали необхідну ін-

формацію, 23% використовували skype-зв’язок, 

21% використовували електронну пошту, 4% замо-

вляли товари через Інтернет. Також переселенці 

отримували літературу на абонементі, у читаль-

ному залі, користувалися періодичними видан-

нями. Важливими напрямами роботи з переселен-

цями стали організація безкоштовних занять з ос-

нов комп’ютерної грамотності та online-курсів з 

англійської мови; проведення культурних заходів і 

організація дозвілля; створення середовища для 

спілкування, зокрема створення клубів та об’єд-

нань. 

Львівською ОУНБ розроблено рекомендації та 

підготовлено інструктивно-методичний лист щодо 

організації подальшої роботи ЦБС області з обслу-

говування нової цільової групи користувачів шля-

хом розширення бібліотечного спектру послуг для 

ВПО, вироблення нових підходів у роботі з цією ка-

тегорією користувачів 

Для більш ефективного обслуговування нової 

групи користувачів Львівська ОУНБ рекомендує 

бібліотекам області активніше співпрацювати зі 

структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних/міських держадмініст-

рацій, виконавчими органами районних, міських, 

сільських рад з питань розміщення ВПО на терито-

рії міста/району; забезпечувати отримання опера-

тивної інформації, використовуючи блоги та сайти 

державних органів влади, громадських організацій, 

провідних бібліотек України; з метою обміну досві-

дом та впровадження новацій у роботі з вимуше-

ними переселенцями долучитися до групи у соціа-

льній мережі Facebook «Бібліотеки у допомогу 

ВПО» –  

https://www.facebook.com/groups/13882552214

35075. 

В аналітичній довідці про роботу публічних бі-

бліотек Львівської області з ВПО фахівці ОУНБ за-

значають, що за результатами моніторингу публі-

чні бібліотеки обслуговують лише 9% зареєстрова-

них ВПО на Львівщині. Тому, йдеться в документі, 

бібліотечним працівникам необхідно проводити ре-

кламні кампанії бібліотечно-інформаційних послуг 

для ВПО; залучати вимушених переселенців до 
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життя громади через бібліотеку шляхом участі у 

громадських і бібліотечних радах, клубах за інтере-

сами, об’єднаннях, заходах; створювати буклети та 

флаєри про нові послуги бібліотеки для переселен-

ців [3]. 

15 квітня 2016 р. в конференц-залі Житомирсь-

кої обласної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича ві-

дбувся круглий стіл на тему: «Інформаційні пот-

реби переселенців Житомирщини: як покращити 

комунікацію між владою, переселенцями, НДО та 

ЗМІ і забезпечити доступ до важливої інформації». 

В обговоренні широкого кола проблем ВПО 

взяли участь представники регіонального предста-

вництва Уповноваженого з прав людини, Мінсоц-

політики з питань ВПО в Житомирській області, 

внутрішньо переміщені особи, представники ЗМІ 

та громадськості. 

Увага присутніх сфокусувалась, зокрема, на 

питаннях інформаційного забезпечення переселен-

ців. Як показали результати досліджень Європейсь-

кої дослідницької асоціації та моніторингу регіона-

льних медіа, проведеного Інститутом демократії ім. 

П. Орлика, місцеві та центральні ЗМІ недостатньо 

інформують громадськість про проблеми переселе-

нців. Внутрішньо переміщені особи також не ма-

ють задовільного доступу до офіційної інформації: 

часто не знають про рішення місцевої та централь-

ної влади.  

Моніторинг ЗМІ, який проводився медіа-екс-

пертами в лютому 2016 р. у восьми областях Укра-

їни, показав, що засоби масової інформації та жур-

налісти дуже мало уваги приділяють цій темі – не 

більше 1% від усіх публікацій; на Житомирщині 

тільки 0,75 % публікацій у чотирьох обласних газе-

тах і чотирьох найпопулярніших інтернет-порталах 

торкались теми переселенців. 

Учасники засідання круглого столу зробили 

висновки та намітили план дій щодо вирішення по-

рушених питань. 

Станом на 13 березня 2017 р., за даними Міні-

стерства соціальної політики, в Україні на обліку зі 

статусом ВПО перебувало 1 623 726 переселенців, 

або 1 308 016 сімей з Донбасу і Криму [9]. Україна 

входить в десятку країн ООН за масовістю пересе-

ленців.  

Сьогодні велика міграційна хвиля, збурена вій-

ною, помітно вщухла, необхідно переходити від ре-

алізації виключно гуманітарних проектів до нових 

– спрямованих на розвиток, інтеграцію нових меш-

канців у приймаючий соціум. Одним з найважливі-

ших питань для успішної адаптації ВПО на новому 

місці є працевлаштування. Тому бібліотечна підт-

римка постраждалих у конфлікті на Сході зосере-

джується на організації на базі бібліотек курсів 

комп’ютерної грамотності або вивчення англійсь-

кої мови; регулярному та своєчасному інформу-

ванні переселенців про можливості як самостійного 

пошуку вакансій на ринку праці, так і через центри 

зайнятості; участі в конкурсах і програмах щодо 

отримання грантів на навчання, започаткування 

власної справи.  

Можна навести декілька прикладів бібліотеч-

ної роботи у цьому напряму: 

– Центральна міська бібліотека Мирнограду 

(Донецька обл.) розпочала серію тренінгів з праце-

влаштування для вимушено переміщених осіб і лю-

дей, які втратили роботу. Проект «Працевлашту-

вання і розвиток трудових ресурсів у бібліотеках», 

виконується в рамках Української ініціативи щодо 

підвищення впевненості (UCBI), що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та адмініструється IREX / Україна в рам-

ках програми «Бібліоміст». Серії тренінгів з праце-

влаштування для ВПО проходять в 16 публічних бі-

бліотеках, розташованих у Запорізькій, Дніпропет-

ровській, Харківській, Донецькій, Луганській 

областях… (Джерело: 

(http://shkvarki.org/dimitrov/item/3603-

trudoustrojstvo-i-razvitie-trudovykh-resursov-v-

bibliotekakh); 

– «Регіональний тренінговий центр бібліотеки 

запрошує на безкоштовні дводенні тренінги з пра-

цевлаштування вимушено переміщених осіб, які 

пройдуть в приміщенні РТЦ (6 поверх).» – повідо-

мляє прес-служба Запорізької обласної універсаль-

ної наукової бібліотеки ім. Горького… (Джерело: 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/10088-v-

zaporozhe-bezhentsev-budut-uchit-kak-najti-rabotu); 

– Бібліотечний блог інформує: «Внутрішньо 

переміщені жінки-підприємці запрошуються до 

участі у конкурсі бізнес-планів на започаткування 

підприємницької діяльності чи малого бізнесу в ра-

мках реалізації проекту «Інноваційна програма з 

розвитку підприємництва внутрішньо переміщених 

жінок у сільській місцевості». Максимальний роз-

мір гранту на реалізацію одного бізнес-плану ста-

новить до 1000 євро в гривневому еквіваленті… 

(Джерело: http://lounb-vpo.blogspot.com/); 

– Бібліотечний блог інформує: ГО «Людина в 

біді» надає гранти для створення нових робочих 

місць для ВПО. Цей проект спрямований на стиму-

лювання діючого малого та середнього бізнесу, 

який має потенціал до розширення та створення но-

вих робочих місць для громадян України, що мають 

статус ВПО та постійно проживають на територіях 

Донецької області…(Джерело: http://lounb-

vpo.blogspot.com/). 

Аналіз діяльності бібліотечної мережі з поча-

тку проведення в країні АТО показує активне та 

ефективне включення українських бібліотечних ус-

танов у загальнодержавний процес допомоги виму-

шеним переселенцям.  

Сьогодні бібліотечні працівники надають ши-

рокий спектр бібліотечно-інформаційних та консу-

льтаційних послуг для ВПО; вивчають ефектив-

ність бібліотечного обслуговування нової цільової 

аудиторії бібліотечних користувачів. У рамках нау-

ково-дослідної роботи провідні фахівці бібліотеч-

ної галузі узагальнюють напрацювання та надають 

науково обґрунтовані методичні рекомендації для 

бібліотечної мережі з метою підвищення рівня яко-

сті інформаційно-бібліотечного забезпечення, й зо-

крема внутрішньо переміщених осіб.  
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АНОТАЦІЯ 

Сучасні умови ведення бізнесу в Україні характеризуються активними змінами в політиці державного 

регулювання, посиленням конкуренції та потребою в своєчасному інформаційному забезпеченні підпри-

ємств для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень. Як наслідок виникає потреба в отриманні 

професійних консультацій експертів та інших послуг управлінського характеру. Основними причини, які 

сприяють створенню і просуванню професійного консультування в Україні є: створення професійних віт-

чизняних служб, які змогли б зменшити залежність країни від іноземних експертів; оптимальне пристосу-

вання "ноу-хау" в галузі управління до специфічних умов України саме місцевими професіоналами; ско-

рочення частки використання дорогих іноземних фахівців, що дозволить зменшити вартість консультацій-

ної частини багатьох проектів, отже, заощадить валюту, а також зробить ці послуги доступними для 

місцевих клієнтів, включно з дрібними підприємцями.  

Процес поширення консалтингових послуг повинен враховувати національну специфіку країни та ві-

дповідні характеристики ділового середовища. Зміни галузевої структури, нарощення інститутів та інстру-

ментів підтримки бізнесу, ускладнення взаємодії зі світовими ринками та інші процеси в національному 

та регіональному діловому середовищі формують потребу в нових послугах.  

Особливої уваги набувають питання, що пов’язані з початковими діями розвитку бізнесу, виходом на 

нові ринки, залученням інвесторів, просуванням інноваційних продуктів та технологій, що спричинило 

розвиток нового сегменту ринку консалтингових послуг – бізнес-інкубатори та бізнес-акселератори, які 

стрімко просувають свої послуги та нарощують потенціал діяльності. В зв’язку з цим виникла необхідність 

доповнення класифікації консалтингових послуг таким видом консалтингової послуги як консультування 

з питань бізнес-інкубування та кластеризації (в межах галузевих та регіональних об’єднань та дій влади). 

Консультування з цих питань відповідає за своєю суттю та спрямованістю загальній меті та сучасним пе-

рспективним напрямкам розвитку діяльності підприємств як в їхньому внутрішньому, так і в зовнішньому 

середовищі.  

ABSTRACT 

Modern business conditions in Ukraine are characterized by active changes in the policies of government 

regulation, competition and the need for timely information support for enterprises reasonable decision-making. 

As a consequence there is the need to obtain the professional expert advice and the other services of administrative 

nature. The main causes that contribute to the creation and promotion of the professional consulting in Ukraine 

are: creating of the professional local services, which could reduce the dependence of the country on the foreign 

experts; the optimum adaptation of "know-how" in managing to the specific conditions in Ukraine by the local 

professionals; reduction of the share of use of the expensive foreign experts, which will reduce the cost of the 

advice of many projects, therefore, will save the currency, and will make these services available to local custom-

ers, including small businesses. 

The process of distribution of consulting services should consider the national specific of the country and 

relevant characteristics of the business environment. The changes in the industry structure, the increase of the 

institutions and business support tools, the complications of the interaction with global markets and other processes 

in the national and regional business environment form the need of new services. 

Special attention is related to the issues of the initial actions of business development, the access to new 

markets, the attraction of the investors, the promoting of innovative products and technologies, which resulted in 

the development of the new segment of consulting services - business incubators and business accelerators that 

rapidly promote their services and increase the capacity of the activity. In this regard, it was necessary to add such 

type of consulting services as the consulting on the business incubation and clustering (within industry and regional 

associations and government actions) to the classification. The advice on these matters in its nature and orientation 

corresponds to the general and the modern perspectives towards the development of enterprises both in their in-

ternal and external environment. 

Ключові слова: бізнес, ділове середовище, консалтинг, галузь, регіон. 

Keywords: business, business environment, consulting, industry, region. 
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В умовах ускладнення ведення бізнесу в Укра-

їні, активних змін державного регулювання, поси-

лення конкуренції, підприємства постійно потребу-

ють нової інформації щодо прийняття рішень, кон-

сультування, підтримки експертів та інших послуг 

управлінського характеру. Складні ситуації вини-

кають у питаннях просування продукції на світові 

ринки та впровадження сучасних ІТ-технологій; за-

лучення персоналу та підвищення його кваліфіка-

ції; нарощення виробничого потенціалу та завою-

вання нових ринків; управління капіталом підпри-

ємства та пошуку альтернативних джерел 

фінансування; оптимізації структури управління 

підприємством та розробки стратегії розвитку; в ін-

ших сферах діяльності підприємств. 

 Сучасний український консалтинговий бізнес 

активно набуває рис диверсифікації та нарощення 

потенціалу з боку залучення фахівців освіти, поши-

рення послуг з відкриття бізнесу, інноваційних та 

інвестиційних проектів. Такі послуги активно нада-

ють висококваліфіковані фахівці університетів Ки-

єва, Дніпра, Харкова, Львова та інших міст. Це сві-

това тенденція, що відповідає потребам часу. 

Особливу увагу слід звернути на новий сег-

мент ринку консалтингових послуг – бізнес-інкуба-

тори та бізнес-акселератори, які стрімко просува-

ють свої послуги та нарощують потенціал діяльно-

сті.  

Теоретичним та практичним аспектам прова-

дження консалтингової діяльності присвячені праці 

таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Т. 

Армбрюстер, А. Вейс, В.А. Верба, Л. Грейнер, М. 

Зільберман, М. Кубр, Г. Ліппіт, К. Макхем, К. Мак-

кена, А.П. Посадського, Ф. Чернявська, Т.Шеремет 

та інших. 

В сучасних складних, фактично кризових умо-

вах розвитку українського бізнесу, більшість підп-

риємств мають потребу в консультуванні. Особли-

вої уваги набувають питання, що пов’язані з почат-

ковими діями розвитку бізнесу, виходом на нові 

ринки, залученням інвесторів, просуванням іннова-

ційних продуктів та технологій.  

Світовий досвід розвитку консалтингових пос-

луг свідчить про фазу активного росту, нарощення 

пропиту та його просування за межі вже визначе-

них ринків та існуючих моделей надання послуг. 

Так, за даними ведучих консалтингових агенцій 

світу, обсяги ринку консалтингових послуг в 2015 

році склали 24,5 млрд дол., що більше ніж в 2014 

році на 5%. Лідируюча галузь на світовому ринку – 

ІТ, відповідним є і сегмент ІТ-косалтингу, який зна-

ходиться на перших шпалерах рейтингів .  

Європа також укріплює свої позиції на світо-

вому ринку консалтингових послуг. Згідно даних 

Європейського управління (ФЕАКО) за останні три 

роки спостерігається зростання показників консал-

тингового обороту на 3,8% в 2013 році, на 5,2% в 

2014 році, і на 6,6% у 2015 році [11]. 

Зростаючим сегментом є країни пострадянсь-

кого простору – Латвія, Литва, Україна та ін. Міст-

кість ринку консалтингових послуг в Україні за 

2007-2015 рр. наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Місткість ринку консалтингових послуг в Україні за 2007-2015 рр.  

Роки Місткість ринку (млн. дол.) 

2007 500 

2008 423 

2009 340 

2010 300 

2011 337 

2012 390 

2013 445 

2014 416 

2015 395 

Джерело: [3] 

 

У зв’язку з економічною та політичною ситуа-

цією, яка склалася в Україні, починаючи з 2014 

року відбулося переформатування галузевої струк-

тури ринку консалтингових послуг. Зміни в струк-

турі ринку консалтингових послуг в Україні за 

2014-2015 рр. наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Структура ринку консалтингових послуг в Україні за 2014-2015 рр. (%) 

Вид послуги 2014 рік 2015 рік Зміни 

Юридичний консалтинг 13,0 20,6 +7,6 

Навчальний консалтинг 5,0 5,0 - 

Фінансовий консалтинг 18,0 15,0 -3,0 

Маркетинговий консалтинг 13,0 19,3 +6,3 

Антикризовий та  

управлінський консалтинг 
8,0 10,0 +2,0 

Кадровий консалтинг 13,0 18,0 +5,0 

Інформаційний консалтинг 30,0 27,1 -2,9 

Джерело: [1] 

Поширення консалтингових послуг має націо- нальну специфіку та відповідні характеристики ді-

лового середовища країн з позиції соціального та 
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економічного середовища, культури, особливостей 

державного та галузевого регулювання.  

Ділове середовище - національна і навіть регі-

ональна комплексна характеристика, що представ-

ляє собою умови здійснення ділових функцій. У за-

гальному вигляді вона може бути охарактеризована 

як комбінація шести основних компонент - право-

вого середовища, політичного середовища, соціа-

льного середовища, економічного середовища, тех-

нологічного середовища, інформаційного середо-

вища як похідних від суспільних відносин та 

відповідних культурно-ментальній детермінанті 

[5]. 

Незважаючи на процеси глобалізації еконо-

міки, міжнаціональні відносини все ще носять да-

леко не домінуючий характер. Навіть у найбільш 

інтегрованій західноєвропейській економіці націо-

нальні моделі ділового середовища продовжують 

грати визначальну роль. У зв'язку з цим вимагає по-

яснення питання, яким чином стиль та культура ве-

дення бізнесу, впливають на систему, яка функціо-

нує на іншому рівні. Дослідження змісту націона-

льного ділового середовища має не тільки 

теоретичне, а й суто практичне значення, і пов'я-

зано з виділенням особливостей ділового середо-

вища в різних країнах [6]. Cаме унікальні особливо-

сті національного ділового середовища формують 

потенціал розширення консалтингових послуг за 

рахунок таких процесів як – зміни галузевої струк-

тури; нарощення інститутів та інструментів підтри-

мки бізнесу; ускладнення взаємодії зі світовими ри-

нками та ін. 

Так лідером в наданні консалтингових послуг 

в світових масштабах (як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринках) є Сполучені Штати Америки. 

Також лідерами слід визнавати такі країни як Япо-

нію, Німеччину, Сінгапур. Така ситуація в цих кра-

їнах є відповідною до процесів не лише розвитку 

бізнесу, а ще й відповідає стрімкому рівню розви-

тку науки, освітніх технологій, інноваційних форм 

взаємодії «науки-освіти-бізнесу-влади». 

Саме американський ринок консалтингових 

послуг стрімко показує зміни спрямованості, наяв-

ність новітніх сфер та видів діяльності. Актуально-

сті набуває розширення сегменту в межах надання 

комплексу послуг з бізнес-інкубування; консульту-

вання малого та середнього бізнесу, розробки клас-

терних та інноваційних проектів; забезпечення ау-

диту та контролінгу в сфері впровадження науко-

вих розробок; оцінки результативності грандів та 

ін. 

Така діяльність відповідає вимогам сучасного 

науково-технічного прогресу та є стимулюючим 

фактором в забезпеченні змін національного діло-

вого середовища, формуванні позитивного іміджу 

бізнесу та влади. 

Визнаною є точка зору, що в порівнянні зі сві-

том Україна відстає у впровадженні інновацій, на-

рощенні потенціалу консалтингу, а отже, необхідно 

терміново наздоганяти втрачене, активізувати ін-

ститути підтримки бізнесу та інноваційної діяльно-

сті. Варто сконцентруватися на проектах з одноча-

сно високою технологічністю та рентабельністю, 

перспективною експортоорієнтованістю, прояви-

вши себе на світовій арені бізнесу. Такими проек-

тами можуть бути стартапи в енергетичній галузі. 

Варто відмітити, що відновлювальна енергетика, 

енергоощадні технології, електричні автомобілі, 

енергоефективність є світовими трендами ХХІ сто-

ліття. Бізнес-інкубатори, як найбільш прогресивна 

форма кооперації та шляху від ідеї до її реалізації, є 

ідеальним рішенням для таких впроваджень. До 

того ж такий формат уможливлює міжрегіональне 

та міжнародне співробітництво, залучення світо-

вого капіталу як людського, так і грошового [9].  

Українські експерти і фахівці Української асо-

ціації менеджмент-консультантів вивчають можли-

вості розширення сучасних класифікаторів консал-

тингової діяльності та підкреслюють їх різноманіт-

ність. Але при цьому дотримуються точки зору, що 

всі вони є недосконалими і повинні доповнюватися 

новими напрямками і видами діяльності. Існує без-

ліч класифікаторів консалтингової діяльності. Ни-

жче наведені деякі з них і зроблена спроба класифі-

кувати консалтингові послуги з урахуванням спе-

цифіки економіки України [7].  

Сучасний набір консалтингових послуг на За-

ході склався в 1950-60-і роки, які називають "золо-

тим століттям консалтингу". У Європейському до-

віднику-покажчику консультантів по менеджменту 

[11] в даний час виділено 84 видів консалтингових 

послуг, що об'єднуються у 8 груп. Класифікацію 

видів консалтингових послуг наведено нижче: 

1. Загальне управління; 

2. Визначення ефективності системи управ-

ління; 

3. Оцінка бізнесу; 

4. Управління нововведеннями; 

5. Визначення конкурентоспроможності / ви-

вчення кон'юнктури ринку; 

6. Диверсифікація чи становлення нового біз-

несу; 

7. Міжнародне управління; 

8. Оцінка управління; 

9. Злиття і придбання; 

10. Організаційна структура і розвиток; 

11. Приватизація; 

12. Управління проектом; 

13. Управління якістю; 

14. Реорганізація інженерних служб; 

15. Дослідження і розвиток; 

16. Стратегічне планування; 

17. Інші. 

Рекомендуємо внести доповнення до класифі-

кації та включити такий вид консалтингової пос-

луги – консультування з питань бізнес-інкубування 

та кластеризації (в межах галузевих та регіональних 

об’єднань, дій влади).  

Консультування з цих питань відповідає за 

своєю суттю та спрямованістю загальній меті та су-

часним перспективним напрямкам розвитку діяль-

ності підприємств як в їхньому внутрішньому, так і 

в зовнішньому середовищі. Відповідними є і осно-

вна мета консалтингу, наукові принципи такої дія-

льності, методичні підходи та управлінські техно-

логії. 
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Структуруючи саму консалтингову діяльність 

підкреслимо, що таке розширення є актуальним для 

формування так званого напряму – менеджмент-

консалтингу. 

Менеджмент-консалтинг - це вид інтелектуа-

льної професійної діяльності, в процесі якої квалі-

фікований консультант надає об'єктивні і незалежні 

поради, що сприяють успішному управлінню орга-

нізацією-клієнтом [7]. 

Слід зазначити професійність консалтингової 

діяльності, тому що вона є самостійним і основним 

елементом інфраструктури ринкової економіки. 

Кваліфікований консультант будує свою діяльність 

на принципах, які представляють собою сукупність 

характеристик, основних правил і методів консал-

тингової діяльності, які слід враховувати, консуль-

туючи організацію [7].  

Основним завданням консалтингу є ідентифі-

кація і знаходження шляхів вирішення наявних 

проблем. Консалтингові послуги здійснюються як у 

формі разових консультацій, так і в формі консал-

тингових проектів. Існує багато поділів консалтин-

гового процесу на етапи [8, 10]. Будь-консалтинго-

вий проект включає в себе наступні основні етапи: 

діагностика (виявлення проблем); розробка рішень; 

впровадження рішень [7]. 

З позиції практики консультування слід зафік-

сувати вже наявне поле майбутніх дій з питань ши-

рокого кола питань – державної, регіональної та га-

лузевої політики; впровадження наукових розробок 

та комерціалізації відповідних проектів; форму-

вання та функціонування новітніх організаційних 

форм підтримки бізнесу (технопарки, технополіси, 

бізнес-інкубатори та акселератори та ін.). 

Прикладом такої діяльності є бізнес-інкубатор 

Приватбанку, який діє в рамках національної про-

грами «Країна підприємців» з метою розвитку ма-

лого бізнесу та підготовки нового покоління підп-

риємців. 

До основних завдань його діяльності можна ві-

днести: 

- проведення навчальних програм досвідче-

ними бізнес-тренерами, менторами та банкірами; 

- онлайн-навчання з питань ведення бізнесу 

щодо планування своєї справи, системи продажів, 

юридичних аспектів тощо; 

- надання цілодобового сервісу підтримки під-

приємців через інтернет-портал стосовно отри-

мання доступних мікрокредитів та інших джерел 

фінансування для відкриття і розширення своєї 

справи; 

- надання фінансової та організаційної підтри-

мки від ініціатора програми «Країна підприємців» 

[4]. 

Такі зміни формують потребу в нових послу-

гах, що пов’язані зі змінами національного та регі-

онального ділового середовища. Спрямування та-

ких змін є вже фактом і не потребує його відповід-

ного управлінського обґрунтування (рис 1.). 

 
Рис 1. Зміни в діловому середовищі України, що розширюють можливість зростання ринку 

консалтингових послуг 

  

Для адаптації ряду організаційно-економічних 

заходів, що сприяють регіональному інновацій-

ному розвитку, слід застосовувати наступні, випро-

бувані в світовій практиці, інструменти: 

- розробку та впровадження цільових програм 

на загальнодержавному, регіональному та місце-

вому рівнях; 

- прямі державні субсидії і цільові асигнування 

регіональних (місцевих) органів влади; 

- податкові пільги, спрямовані на стимулю-

вання регіонального інноваційного розвитку; 

- формування наукових (технологічних, інно-

ваційних) парків, промислових зон; 

- створення інкубаторів малого інноваційного 

бізнесу; 

- освіта під егідою держави і місцевих органів 

виконавчої влади центрів по передачі технологій з 

державного сектору в промисловість; 

- організація управлінського консультування 

підприємців та інші заходи [2]. 

Науковці та практики консалтингового мене-

джменту наголошують і науково обґрунтовують 

тезу - Існує три основні загальновизнані причини, 

які сприяють створенню і просуванню професій-

ного консультування в Україні [7]: 

1. Створення професійних вітчизняних служб, 

які змогли б зменшити залежність країни від інозе-

мних експертів; 

2. Оптимальне пристосування "ноу-хау" в га-

лузі управління до специфічних умов України саме 

місцевими професіоналами; 

3. Скорочення частки використання дорогих 

Відповіда-

ють: 

Світовому 

прогресу; 

Євроінтегра-

ції; 

Економічним 

інтересам бізнесу 

 

Виконують фу-

нкції: 

Відтворення 

ринку; 

Інфраструктур-

ного та інформацій-

ного забезпечення 
 

 

Формують 

національну модель 

ділового середовища  

 

Зміни в діловому середовищі  України 
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іноземних фахівців, що дозволить зменшити вар-

тість консультаційної частини багатьох проектів, 

отже, заощадить валюту, а також зробить ці пос-

луги доступними для місцевих клієнтів, включно з 

дрібними підприємцями.  

Ці кроки в розвитку консультування формують 

перспективу розширення меж відповідного ринку 

за напрямами якісних та кількісних змін. Забезпе-

чення активізації потенціалу консультування, що є 

накопиченим в науці, освіті, інфраструктурному се-

кторі українського ділового середовища виведе ук-

раїнський бізнес на новий рівень підтримки проце-

сів – кластеризації, бізнес-інкубування та бізнес-ак-

селерування. 

Такий рух повинен мати поетапне визначення, 

як складова бізнес-стратегії в межах національної 

політики стимулювання – бізнесу, інноваційного 

середовищі, євроінтеграційних процесів: 

- по-перше, накопичення теорії та вивчення 

світового досвіду з позиції можливостей його найс-

корішого втілення;  

- по-друге, розробка науково-практичних засад 

системної політики підтримки бізнесу та наро-

щення потенціалу консультування( як інструменту 

забезпечення якісних та кількісних змін в діловому 

середовищі); 

- по-третє, формування оптимальної націона-

льної, регіональної, галузевої системи надання ін-

фраструктурного забезпечення з активними складо-

вими – консалтинговими, інноваційними, інформа-

ційно-комунікаційними. 

Особливої уваги потребує вивчення думки 

представників бізнесу, проведення експертних оці-

нювань дій та формування засобів контролю за ру-

хами в обраному напрямі. 
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АНОТАЦІЯ 
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Зарубіжний досвід переконує, що для успіш-

ного розвитку бізнес - інкубування насамперед не-

обхідно мати суттєву підтримку державних і місце-

вих органів влади. Бізнес-інкубатор не є організа-

цією, що приносить негайний прибуток (крім 

соціальної). Віддача від вкладень приходить від 

фірм, вирощених в бізнес-інкубаторі, а термін ста-

новлення фірм зазвичай дорівнює 3-4 років. Без іс-

тотних фінансових інвестицій та іншої матеріальної 

допомоги реалізувати технологію бізнес-інкубу-

вання досить складно. 

Не дивно, що розвитку бізнес-інкубаторів при-

діляють чимало уваги уряди багатьох країн. Розгля-

немо досвід державної підтримки бізнес-інкубу-

вання деяких країн. 

В США близько половини всіх бізнес-інкуба-

торів спонсорується державою та некомерційними 

організаціями. Програми підтримки бізнес-інкуба-

торів розробляються і впроваджуються переважно 

за ініціативою місцевих органів розвитку еконо-

міки. Місцеві органи влади проводять дослідження, 

бізнес-інкубаторів, що знаходяться на території 

штату і спрямовують свої рекомендації у федера-

льні органи. На основі цих рекомендацій федера-

льні органи влади виділяють для бізнес-інкубаторів 

гранти і позикові кошти [10]. 

Федеральні програми впроваджуються різ-

ними міністерствами і не є централізованими. Фе-

деральна підтримка обмежується відшкодуванням 

витрат на будівництво бізнес-інкубатора і має тим-

часовий характер. У другій половині 1990-х років 

спостерігався різкий спад федерального фінансу-

вання бізнес-інкубаторів, а також переформату-

вання політики з широкомасштабних програм (біз-

нес-інкубатори) на вузькоспеціалізовані програми. 

Але, незважаючи на зміну тенденцій в напрямі дер-

жавної підтримки, 70% американських інкубаторів 

отримують державні субсидії. Держава вбачає ви-

году в таких вкладеннях коштів, так як за кожен 

вкладений у бізнес-інкубування долар уряд отри-

мує 4,96 долара у вигляді податків. 

Розвиток бізнес-інкубаторів в Китаї здійсню-

ється за допомогою національної програми China 

Torch Program. Китайська програма розвитку біз-

нес-інкубаторів заснована на іноземному досвіді, 

особливо на досвіді США. Однак при розробці про-

грами були враховані особливості китайського сус-

пільства і культурних традицій. Основними харак-

теристиками програми є сильна підтримка з боку 

держави та рівномірний розподіл інкубаторів по 

всій території країни. Програма розвитку інкубато-

рів була включена в десятий п'ятирічний план еко-

номічного розвитку Китаю. 

Уряд і місцева влада сформували законодавчу 

базу для роботи бізнес-інкубаторів. Для управління 

та координації програми був створений спеціаль-

ний інститут – Torch Program Office. Для просу-

вання і стандартизації розвитку бізнес-інкубаторів 

в листопаді 1994 року спеціальним інститутом 

Torch Program Office були розроблені Коментарі по 

технологічним бізнес - інкубаторам [2, с. 377-380]. 

Коментарі встановлювали критерії для китайських 

бізнес-інкубаторів і пропонували набір деталізова-

них правил щодо політики інкубатора і роботи ме-

неджерів. Групі інкубаторів було присвоєно звання 

національних і ці інкубатори були прийняті за зра-

зок. На перших порах створення всі інкубатори 
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отримували повне або часткове фінансування від 

держави. 

Для реалізації програми в області створення і 

розвитку наукових і високотехнологічних бізнес-

інкубаторів Міністерством Науки і Технологій була 

створена спеціальна організація - Центр Розвитку 

Промисловості і Високих Технологій, який прово-

див оцінку наукових і технологічних бізнес - інку-

баторів, що не отримали статусу національних. На 

основі цієї оцінки кращим з досліджуваних інкуба-

торів надавалися гранти для досягнення ними наці-

онального рівня. 

В цілому у 2001 році загальна сума прямих ін-

вестицій в інкубатори в рамках програми China 

Torch Program склала понад 70 млн. юанів. Крім 

того, програма не виключає можливості грошової 

підтримки бізнес - інкубаторів на рівні місцевих ор-

ганів влади, так як велика кількість інкубаторів на-

ціонального рівня належать місцевим органам 

влади [2, с. 380-383]. 

В даний час кількість бізнес-інкубаторів в Ки-

таї збільшується великими темпами. Причинами 

швидкого розвитку інкубаторів є декілька. По-пе-

рше, в китайській економіці спостерігається пожва-

влення. По-друге, з’являється велика кількість під-

приємців, які охочі відкрити свій бізнес. Відпо-

відно, зростає попит на бізнес - інкубатори. По-

третє, після п’ятнадцятирічної практики суспільс-

тво усвідомило внесок бізнес-інкубаторів в еконо-

мічний і соціальний розвиток, а висока віддача від 

діяльності інкубаторів залучає інвестиційні інсти-

тути, які охоче вкладають кошти в дану область. 

Розвиток бізнес-інкубування в Австралії здійс-

нюється в процесі взаємодії інкубаторів, місцевих і 

державних органів влади і влади Британської Спів-

дружності. 

У червні 1999 року австралійський уряд оголо-

сив про виділення 58 млн. дол, на програму розви-

тку інформаційних технологій (Building on IT 

Strengths (BITS) Program), центральною частиною 

якої стала Програма розвитку ІТ-інкубаторів (BITS 

Incubator Program) з бюджетом у 78 млн. дол. 

В рамках програми підтримки бізнес-інкубато-

рів державне фінансування надавалося інкубато-

рам, які відмічалися фінансовою стабільністю, і 

було спрямоване, в першу чергу, на розвиток інфра-

структури інкубаторів. Кошти розподілялися через 

регіональні відділення Міністерства, які приймали 

рішення про фінансування інкубаторів. Урядом за-

охочувалася конкуренція інкубаторів за фінансові 

ресурси, кошти розподілялися на конкурсній основі 

і надавалися найбільш перспективним інкубаторів. 

Важливою деталлю програми було надання ін-

кубаторам можливості залучати додатково приват-

ний капітал та державні гранти для інвестування 

цих коштів у підприємства даного інкубатора. 

Незалежна оцінка результатів програми розви-

тку ІТ бізнес - інкубаторів, проведена а 2003 р., ви-

знала програму успішною та достойною для отри-

мання подальшого фінансування [9].  

По суті, в ході розробки програми пріоритет-

ним напрямком було обрано не створення нових ін-

кубаторів, а розвиток найбільш успішних існуючих 

інкубаторів. При цьому кошти з фонду програми 

були розподілені один раз і нові інкубатори не мали 

можливості отримати фінансування. 

У 1980-х рр. японський уряд прийняв ряд захо-

дів по розвитку промисловості в регіонах, роблячи 

акцент на більш інтенсивному розвитку наукових 

парків і бізнес-інкубаторів. Насамперед, урядом 

була сформована законодавча база для роботи не-

комерційних бізнес - інкубаторів, і з 1990-х років 

почалося збільшення їх чисельності. У 1998 р. від-

повідальність за допомогу у розвитку інкубаторів 

була покладена на Японське Співтовариство Регіо-

нального Розвитку. У квітні 2000 р. була прийнята 

система державних субсидій. До квітня 2002 р. було 

засновано 30 інкубаторів. 

Починаючи з 2003 р. державна політика зосе-

редилася на відкриття бізнес-інкубаторів при уні-

верситетах. З 9,6 млрд єн., виділених урядом на 

створення нових бізнес-інкубаторів, 7,3 млрд, були 

спрямовані на університетські інкубатори. Нова по-

літика держави була спрямована на підвищення 

кваліфікації менеджерів бізнес-інкубаторів, а на на-

вчання були виділені державні субсидії [9]. 

Інкубатори Ізраїлю знаходяться під опікою мі-

ністерства промисловості та торгівлі країни, а вір-

ніше - його департаменту науки. 

Як правило, група у проекті складається з 3-6 

осіб, вона знаходиться в інкубаторі два роки. Розмір 

фінансування, що надається таким особам, зазви-

чай складає до 350 тисяч доларів. При цьому 

обов’язковим є принцип: інкубатор фінансує 85% 

від затвердженого бюджету кожного проекту - і 

тільки при тій умові, що нове виріб буде вироблено 

в Ізраїлі. Потім новоспечені підприємці від «хай 

тек» повернуть інкубатору вкладені в них гроші, 

використовуючи частину своїх доходів від комер-

ціалізації винаходів і продажу ліцензій на масовий 

випуск нових товарів. 

Приходячи в інкубатор, кожна група виконав-

ців проекту оформляється як компанія з обмеже-

ною відповідальністю. Керівництво інкубатору від-

разу ж підписує з новою компанією договір, де за-

хищаються права розробників нових виробів і 

технологій - так щоб творці не боялися, що інтеле-

ктуальна власність присвоїть чиновник. 

До кінця 2001 року мережа цих закладів змогла 

випустити у світ 735 проектів, які перейшли в ре-

жим самостійного плавання. З них 5% довели свою 

конкурентоспроможність, виявилися успішними і 

розвиваються, 49% - не змогли вижити і були за-

криті. 

Всією мережею інкубаторів управляє держава 

в особі міністерства промисловості і торгівлі Ізра-

їлю. При ньому працює Комітет з регулювання те-

хнологічних інкубаторів під головуванням Глави 

наукового департаменту міністерства. А щоб уник-

нути при цьому свавілля чиновників, в комітет вхо-

дять «громадські діячі» - діячі високотехнологіч-

ного бізнесу країни і представники самих інкубато-

рів. 

Загалом, виходить дуже ефективна схема. Дер-

жаві не потрібно самому думати про все: воно зде-
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більшого створить умови для успішного підприєм-

ництва. А конкретні розробки та їх просування за-

безпечують винахідники і ризикові бізнесмени. Не-

має небезпеки того, що державні гроші впадуть в 

«чорну діру» безперспективного проекту - адже все 

диверсифіковано і будується в розрахунку на при-

бутковість []. 

В серпні 1997 року в Республіці Корея був 

прийнятий Акт про підтримку створення малих і се-

редніх підприємств, в якому йшлося також і про 

підтримку урядом бізнес-інкубаторів. На місцеві 

органи влади була покладена відповідальність за 

кампанію з розвитку провінційних бізнес-інкубато-

рів та просування венчурного інвестування в техно-

парки та інкубатори. Бізнес-інкубатори отримали 

ряд податкових привілеїв. Податок на прибуток 

підприємств був скорочений на 50% у перший рік 

діяльності підприємства. Бізнес-інкубатори були 

звільнені від податку на реєстрацію, а податок на 

власність і землю скорочений на 50%. 

За 1997-2002 роки кількість бізнес-інкубаторів 

в Кореї збільшилася з 23 до 355 бізнес-інкубаторів. 

У 2002 р. в інкубаторах перебувало 4723 підпри-

ємств [6, c. 23-30].  

Створення бізнес-інкубаторів в Республіці Ко-

рея управляється центральним урядом. Однак різні 

міністерства розробляють власні програми підтри-

мки бізнес-інкубаторів. У відповідності з програ-

мами підтримки бізнес-інкубаторам надаються ко-

шти па будівництво і реконструкцію будівель, а та-

кож на придбання обладнання. В країні була 

створена Асоціація Корейських Бізнес-інкубаторів, 

що дозволило зміцнити зв’язок між інкубаторами 

та розвивати навчання менеджерів інкубаторів. 

Очевидно, що все більше і більше країн підк-

лючається до програм підтримки бізнес-інкубато-

рів. На сьогоднішній день не можна говорити про 

універсальну програму, яку з однаковим успіхом 

могли б застосувати уряди різних країн. Незважа-

ючи на це, активне впровадження власних держав-

них програм у ряді країн призвело до високих тем-

пів зростання кількості бізнес-інкубаторів. 

Згідно з аналітичними матеріалами американ-

ських експертів, надмірна реклама техпопаркових 

структур сформувала думку, що це автоматично 

приводить до успіху. Однак існує багато фактів, які 

свідчать про їх невдачі. Занадто часто засновники 

вважають, що гроші, земля або будівля забезпечать 

неодмінний успіх технопарку або інкубатора 

бізнесу. На ділі технопарки потребують грамотних, 

відданих ідеї людей. Без таких людей, які предста-

вляють регіональні і федеральні органи влади і уп-

равління, університети і, що найбільш важливо біз-

нес, всі зусилля будуть витрачені даремно. 

Більше 50% потерпілих крах парків зіткнулися 

з непереборними труднощами, ледве приступивши 

до діяльності. Існування ще 25% знаходиться під 

питанням. Вони живуть без всякого сенсу і надії на 

успіх. Тільки чверть дослідних парків заслуговують 

на визнання в якості процвітаючих з точки зору за-

гальноприйнятих критеріїв успіху, таких, напри-

клад, як кількість нових фірм і створення робочих 

місць. 

Головним критерієм успіху технопарку може 

бути фінансова життєздатність. Багато наукових 

парків створюються заради отримання університе-

том і (або) іншими засновниками прибутку від ко-

мерційного використання нерухомості. Такі парки 

намагаються досягти, принаймні, стану беззбитко-

вості. Але звичайно це не досяжно в короткі тер-

міни. Якщо у парку немає кількох базисних фірм, 

дотацій землі та інших пільгових умов, то можна 

бути абсолютно впевненим, що, згідно зі звичай-

ною діловою практикою, він буде відчувати фінан-

сові труднощі протягом 5-10 років. 

Тому засновники повинні з самого початку чі-

тко визначити, в чому, власне, полягає життєздат-

ність і які механізми її досягнення в перший період 

розвитку технологічного парку або інкубатора біз-

несу. 

Можна виділити 4 важливих критерії успіху 

технопаркової структури, які включають: розробку 

наукоємних технологій; зміцнення місцевої еконо-

міки; підвищення ролі університету; розвиток біз-

несу за рахунок зміцнення конкурентоспроможно-

сті кожної окремо взятої фірми. 

У зв'язку з цим досить цікавими є дослідження 

американської консалтингової фірми «АДЛ», яка 

ще на початку 90-х років за замовленням влади 

штату Нью-Йорк вивчила діяльність університетсь-

ких дослідницьких парків не тільки Нью-Йорка, але 

і інших штатів. Дослідженню підлягали 5 процвіта-

ючих парків США. 

Результати досліджень були представлені у ви-

гляді рекомендацій для влади штату Нью-Йорк 

щодо підвищення ефективності фінансування і під-

тримки дослідницьких парків і бізнес-інкубаторів. 

В якості ключових критеріїв успіху досліджених 

парків були виділені: 

1. Хороший організаційний менеджмент, що 

включає шість складових: 

- Підтримка з боку місцевих органів влади і уп-

равління. Проблема частково викликана тим, що 

багато університетів схильні вважати, що можуть 

організувати парк або інкубатор поодинці, коли ж 

вони розуміють, що одні не можуть впоратися, вони 

відвертаються від парку. 

- Правильно обрана організаційно-правова фо-

рма. Ця форма не повинна створювати проблем ні з 

правами інтелектуальної власності, ні з розширен-

ням площ інкубатора, ні з послугами колективного 

користування. З самого початку всі юридичні пи-

тання повинні бути ретельно опрацьовані, інакше 

вони швидко знищать проект. 

- Відсутній бюрократизм в управлінні. Біль-

шість людей, які прийшли до управління парками і 

інкубаторами, які ніколи раніше не були менедже-

рами, а керування в цьому випадку мають особливу 

специфіку, вимагають від менеджера безлічі знань, 

здібностей та нетрадиційних підходів до управ-

ління. 

- Віддана справі команда менеджерів. Якщо 

команда не віддана справі, то через пару років, коли 

парк все ще буде відчувати труднощі періоду ста-

новлення - вона повністю розпадеться. 
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- Стабільні відносини з університетом. Для до-

сягнення успіху парку потрібно мати поблизу один 

або кілька університетів, дослідницьких клінік або 

лабораторій, які надають в розпорядження парку 

спеціалізовані приміщення і обладнання для їх ко-

лективного використання клієнтськими фірмами. 

- Хороші відносини з громадським сектором 

економіки. Дня парку важлива безперервна громад-

ська, фінансова та технічна підтримка. 

2. Правильний вибір місця розташування па-

рку, якісне планування його фізичної інфраструк-

тури. На думку експертів, для інкубаторів та дослі-

дних парків відстань має абсолютно критичну роль. 

Крім того, не менш важлива і гнучкість. У генера-

льних планах інкубаторів зазвичай не врахову-

ються питання забезпечення гнучкості, достатнього 

для розвитку в перспективі. Зрештою інкубатори 

або дослідницькі парки схожі на будь-які офісні бу-

дівлі. Вони повинні мати адекватну систему основ-

них послуг, які потрібні всім. Проте, вони повинні 

мати щось особливо привабливе для наукомістких 

фірм, наприклад, телекомунікаційні послуги, лабо-

раторії колективного користування або іншими 

словами, їм треба мати щось більше порівняно з ін-

шими фірмами, які проводять НДДКР. 

3. Маркетинг. Не маючи точної інформації, 

люди часто вважають, що існує величезний попит 

на дослідницький парк. Їм здається, що якщо вони 

назвуть свій проект дослідним або технологічним 

парком, матимуть красиву вивіску і розіб’ють кра-

сивий парк, то з усіх боків до них звернуться фірми 

високих технологій. Треба розуміти, що тут також 

існує конкуренція. Важливо мати чітко визначену і 

цілеспрямовану маркетингову стратегію, інакше за-

сновники можуть витратити багато грошей, з яких 

їм повернеться лише мала частина. Експерти вва-

жають, що проект дослідницького парку або інку-

батора повинен бути заморожений, якщо йому не 

вдалося залучити жодного серйозного клієнта. Без 

«базисного» клієнта проект частіше всього прире-

чений на загибель, оскільки його керівники, вре-

шті-решт, прийдуть до висновку, що «ніякої діяль-

ності немає і в найближчому майбутньому не пе-

редбачається». Про проект просто швидко 

забудуть. «Базисна» фірма не обов’язково повинна 

бути відомою. Це може бути державна лабораторія, 

центр космічної або промислової технології. «Бази-

сна» фірма може виникнути в ході злиття і погли-

нань. 

4. Фінансування. Фінансова стабільність і при-

бутковість на практиці досягається значно важче, 

ніж це здається на початковому етапі становлення 

парку. Наприклад, заповнення площ йде повіль-

ніше, ніж очікувалося. Тому необхідно управляти 

ризиком і заздалегідь передбачати фінансову ситу-

ацію [6, c. 23-25].  

В Україні на даному етапі держава докладає 

зусилля для підтримки бізнес-інкубаторських стру-

ктур. Це дозволить, на наш погляд, розвивати ком-

панії у високотехнологічних секторах економіки та 

ефективно використовувати науково-дослідний по-

тенціал навчальних закладів. 

На додаток до традиційного переліку послуг, 

бізнес-інкубатори при провідних вузах зможуть: 

- використовувати значні бібліотечні фонди; 

- оперативно отримувати консультації профі-

льних професорів і викладачів. 

В Україні ряд університетів вже реалізує про-

грами створення бізнес-інкубаторів. Наприклад, 

такі інкубатори, що створені на базі: Національного 

технічного університету України «КПІ», Київсь-

кого національного університету ім. Т. Шевченка, 

Київського національного економічного універси-

тету ім. В. Гетьмана, Харківського національного 

університету радіоелектроніки, Хмельницького 

університету управління та права, Уманського дер-

жавного педагогічного університету ім. П. Тичини 

тощо. 

Говорячи про перспективи державної підтри-

мки малого підприємництва, включаючи подаль-

ший розвиток програми розвитку бізнес-інкубу-

вання, слід зазначити, що подальше розширення 

обсягів фінансування заходів щодо державної підт-

римки малого підприємництва з державного бю-

джету повинно бути пов'язане з вирішенням насту-

пних завдань: 

- розширенням видів і форм підтримки, спря-

мованих, насамперед, на забезпечення легкого під-

приємницького старту і подальшого активного ро-

сту як на внутрішньому, так і на світовому ринках; 

- підвищенням ефективності реалізованих про-

грам підтримки, у тому числі шляхом визначення та 

контролю за досягненням цільових індикаторів (як 

якісних, так і кількісних). 

При цьому пріоритетами в отриманні держав-

ної підтримки повинні користуватися цільові групи 

підприємців - початківці, інноваційні та експортоо-

рієнтовані. 

У цих умовах важливу роль має відігравати 

професійне управління, яке дозволить забезпечити 

випереджаюче економічне зростання в даному сек-

торі [3, c. 80-85].  

Однак наша держава знаходимося тільки на 

початку шляху, який вже пройдено більшістю країн 

у цьому напрямку. Україна, на наш погляд, має хоч 

і невеликий, але свій унікальний досвід бізнес-інку-

бування, і в подальшому розвиток державної підт-

римки забезпечить успішний розвиток бізнес-інку-

баторських структур. 

На наш погляд, значний інтерес представляє 

досвід бізнес - інкубування Німеччини. 

Майже третина всіх бізнес-інкубаторів Німеч-

чини розташована у Північній Вестфалії. Федерація 

бізнес-інкубаторів Північної Вестфалії узагальнила 

цілі створення інкубаторів наступним чином: 

- сприяти організації тих фірм, які проявляють 

активність у сферах «майбутнього»; 

- просувати проекти, які забезпечують транс-

фер технологій з дослідницького сектору в реаль-

ний сектор економіки; 

- просувати проекти, що пов’язані з новими те-

хнологіями; 

- проводити роботу, спрямовану на регіональ-

ному та міському розвитку. 



20 The scientific heritage No 10 (10),2017 

Дослідження, проведене в 1990 році німець-

кими вченими, показало, що більшість бізнес-інку-

баторів є німецьким еквівалентом компаній з обме-

женою відповідальністю. Відповідно до більш піз-

нього дослідження, проведеного Федерацією 

бізнес-інкубаторів Німеччини, 53,1% бізнес-інку-

баторів мають цю юридичну форму, тобто частка 

інкубаторів, що реєструються як організації з обме-

женою відповідальністю, скорочується [8].  

У створенні і підтримці бізнес-інкубаторів на 

регіональному рівні беруть участь різні суб’єкти 

політики. В ці процеси залучені практично всі уча-

сники регіонального економічного розвитку, в той 

час як участь федеральних інститутів обмежена. У 

кожному третьому випадку інкубатор є результа-

том тісної співпраці між суб’єктами політики регі-

онального розвитку. 

У частині покриття поточних витрат інкубато-

рами Західної Німеччини у дослідженні, проведене 

німецькими вченими, були наведені наступні оці-

нки: 38% інкубаторів самостійно покривають свої 

витрати за рахунок доходів від оренди, надання по-

слуг, просування проектів); 40% інкубаторів отри-

мують субсидії; 22% інкубаторів отримують струк-

турні субсидії. 

Таким чином, більшість інкубаторів не можуть 

самостійно покривати всі свої витрати. Згідно з оці-

нками німецьких вчених лише 4 східнонімецьких 

інкубатори самостійно покривають свої витрати. 

Підтримка, що надається інкубаторам місцевою 

владою, може мати не лише чисто фінансові, а й 

інші форми. Нефінансові субсидії включають на-

дання дешевої землі і будівель, в тому числі і суб-

сидії на підготовку кадрів [1]. 

Важливою проблемою є оцінка вкладу інкуба-

торів в «виживання» та розвиток компаній. Федера-

ція бізнес-інкубаторів Німеччини встановила, що 

рівень банкрутства фірм в інкубаторах становить 

приблизно 5%. Це значення набагато менше, ніж рі-

вень банкрутства підприємств, що функціонують 

поза стінами інкубаторів, де кожна третя фірма 

припиняє своє існування протягом трьох років з дня 

свого заснування. 

В цілому зараз існує 75 показників для оцінки 

діяльності інкубаторів, розбитих на 4 гупи:  

1. Підтримка створення нових фірм; 

2. Трансфер технологій; 

3. Регіональний розвиток; 

4.  Фінансування інкубаторів.  

Інкубаторам пропонується оцінити себе само-

стійно по кожному з критеріїв за десятибальною 

шкалою. Таким чином, здійснюється добровільна 

сертифікація інкубаторів. 

На думку німецьких експертів, можна виді-

лити 3 фактори, щоб визначили успіх бізнес-інку-

баторських структур: 

1. Енергійність місцевих і регіональних орга-

нів влади і управління. 

2. Зацікавленість місцевої промисловості. 

3. Наявність університету або іншого вузу, що 

забезпечує технічну освіту. 

Як показує німецький досвід, для забезпечення 

успіху діяльності технопарку необхідно, щоб він 

відповідав мінімальним вимогам до власного геог-

рафічного розташування та розміщення клієнтсь-

ких фірм. Найбільш важливими для клієнтів факто-

рами є можливість розміщення у приміщеннях, ста-

ндартний набір зручностей і устаткування, 

неформальне спілкування і здатність парку дати 

фірмі престиж. 

Типовий клієнт технопарку - це мале підпри-

ємство, що дуже часто засноване одним або двома 

вченими, покинули університет, до яких в якості 

працівників приєдналися їхні молоді друзі. Ці підп-

риємства, як правило, не мають серйозного досвіду 

в бізнесі, але компенсують цей недолік особистим 

ентузіазмом. Роботі за наймом в іншому місті або 

регіоні вони воліють незалежність та підприємни-

цьку автономність у рідному місті. 

Більшість клієнтських фірм цього типу - фірми 

обслуговування або субпідрядники, що пропону-

ють промисловості наукомістку продукцію. 

Критичним чинником успіху наукового парку 

німецькі експерти вважають наявність ретельно пі-

дібраної і кваліфікованої команди менеджерів [1, 

c.72-88]. 

Проаналізувавши досвід роботи бізнес-інкуба-

торів в Німеччині, ми прийшли до висновку, що він 

може бути адаптований і використаний в Україні. 

Це стосується участі структур влади, банківського 

співтовариства, корпоративного сектора в роботі 

інкубаторів, взаємодії інкубаторів з науковими ор-

ганізаціями, юридичного статусу бізнес-інкубато-

рів, використання системи показників для оцінки 

діяльності інкубаторів. 

Ми вважаємо, що на нинішній стадії розвитку 

переважна більшість українських бізнес-інкубато-

рів не є інкубаторами в західному розумінні. Це - 

прототипи інкубаторів. Світова практика виробила 

усталені принципи формування бізнес-інкубаторів 

та умови прийому до них підприємств. Згідно цим 

принципам підприємства, що мають намір увійти 

до бізнес-інкубатору повинен пройти обов’язкові 

стадії: 

- стадія відбору; 

- стадія оцінки; 

-  доведення до належного стану зрілості бі-

знес-ідей; 

- розробка бізнес-плану проекту; 

-  відбір лідерів.  

В Україні цим поки по даним принципам та 

умовам прийому бізнес інкубатори нажаль не пра-

цюють. 

На території України діють бізнес-інкубатори 

різні за організаційно-правовою формою, складом 

засновників, профілем, комплексу послуг, що нада-

ються підприємцям. Близько 30 % інкубаторів в Ук-

раїні - це технологічні інкубатори, близько 20% - 

міжнародні і 50% — це спеціалізовані інкубатори. 

Так само, як і в найбільш розвинених країнах в Ук-

раїні одночасно представлені інкубатори трьох по-

колінь. 

Враховуючи досвід інших країн та України, 

можна виділити велике число серйозних проблем і 

в нашій державі і за кордоном при переході струк-
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тур, подібних бізнес-інкубатору, на самофінансу-

вання. Це відбувається, головним чином, по при-

чині відсутності чіткого планування і механізмів 

для реалізації цього етапу В Україні в умовах еко-

номічної кризи найбільш успішні організації в кін-

цевому підсумку звузили спектр діяльності до рівня 

агентства по нерухомості, переставши виконувати 

функції інноваційного бізнес-інкубатора. Дана тен-

денція не унікальна в контексті світового досвіду 

інноваційного підприємництва. Найстаріші бізнес-

інкубатори у всьому світі функціонують як фірми, 

що займаються нерухомістю, найбільш успішні з 

яких представлені агрегатами рієлторського біз-

несу та консалтингу. Ці структури більш багаті і 

могутні, але їм присуши всі ті недоліки, які були 

властиві першим бізнес-інкубаторів: зокрема, рі-

шення питання, потрапить фірма до бізнес-інкуба-

тор чи ні, залежить від того, може вона платити за 

оренду. 

В Україні відзначається інтерес до ідеї реаліза-

ції некомерційних бізнес-інкубаторів. Як показує 

практика, можливе вирішення ряду проблем з вико-

ристанням таких некомерційних бізнес-інкубато-

рів. Наприклад, збільшення зайнятості населення та 

певних груп (біженців, колишніх військовослужбо-

вців, молоді та інших) шляхом реалізації спеціаль-

них програм; раціональне і ефективне викорис-

тання муніципальних інвестиційних фондів для мі-

крокредитування і муніципальних площ під малий 

бізнес. У регіонах з допомогою бізнес-інкубаторів 

намагаються вирішувати задачі розміщення муні-

ципального замовлення та проведення тендерів, а 

також цілеспрямованого розвитку малого бізнесу в 

пріоритетних для міста напрямах, прозорості фі-

нансових потоків. Розглядається можлива роль біз-

нес-інкубатора як гаранта та поручителя за своїх 

клієнтів в лізингових і кредитних програмах. Ве-

лика увага приділяється можливостям викорис-

тання інновацій для підвищення конкурентоспро-

можності продукції малих підприємств на українсь-

кому ринку, а також проблемам навчання та 

консультування.  

Проте, у цьому питанні відсутній системний 

підхід, немає загальної стратегії, яка дозволила б ді-

ючим бізнес-інкубаторам – як звичайним так і спе-

ціалізованим – більш ефективно працювати з муні-

ципальними органами за єдиними програмами під-

тримки підприємців.  

Існуючих в Україні ситуацію з бізнес-інкубу-

ванням частково можна представити, розглянувши 

на прикладі некомерційних бізнес-інкубаторів, що 

зосереджені на ІТ-проекти. Так, наприклад, в 2016 

році в м. Києві відкрився некомерційний бізнес-ін-

кубатор ІТ-проектів «1991 Open Data Incubator». 

Проект було реалізовано громадською організа-

цією SocialBoost за підтримки Western NIS 

Enterprise Fund, компанії «Майкрософт Україна» та 

Уряду України. Метою створення проекту є транс-

формувати великі обсяги відкритих державних да-

них у ресурс для створення стартапів, що надають 

сервіси українським компаніям, громадянам та дер-

жавним органам. Проект покликаний інформатизу-

вати такі сектори економіки як енергетику, агробіз-

нес, інфраструктурні проекти, державні послуги 

для громадян, налагодивши взаємодію ІТ-

розробників, аналітичних центрів та громадських 

організацій з органами державної влади. Ставши 

учасником інкубатора, стартап отримає можливість 

працювати над своїм проектом в офісі А-класу в 

центрі Києва, прямий контакт з українськими дер-

жавними структурами всіх рівнів, безкоштовно 

пройти двомісячну інкубаційну програму, скорис-

татися технологічною підтримкою програми 

Microsoft Bizspark, отримати доступ до кращих ін-

весторів. Інкубатор «1991 Open Data Incubator» 

включає в себе такі компоненти: 

1. Галузеві рішення (для інфраструктури, 

агро, енергетики); 

2. Електронні послуги (для населення); 

3. Аналітичні системи (для міністерств і орга-

нів влади); 

4. Smart-city рішення (для місцевих адмініст-

рацій) [7]. 

До позитивних прикладів діючих ІТ бізнес-ін-

кубаторів України можна віднести:  

- Бізнес-інкубатор Happy Farm створений у 

2012 році. До основних функцій даного бізнес-інку-

батору є надання послуг бізнес-девелопменту для 

стартап-команд чи компаній. Другорядними функ-

ціями є супровід компаній та залучення інвестицій 

для реалізації проектів компаній; 

- Бізнес-інкубатор GrowthUp створений у 

2010 році. Даний бізнес-інкубатор орієнтований на 

технологічні стартами. Основною ціллю діяльності 

бізнес-інкубатора є дання інформаційних послуг на 

початковому етапі запуску бізнесу; 

- Бізнес-інкубатор WannaBiz створений у 

2012 році. Основною метою діяльності є допомога 

перспективним та інноваційним проектам в сфері 

ІТ-технологій. До мотиву діяльності бізнес-інкуба-

тора можна віднести формування стартап-екосис-

теми в Україні; 

-  Бізнес-інкубатор Polyteco створений в 

2013 році. Метою діяльності бізнес-інкубатору є 

підтримка студентської підприємницької ініціа-

тиви в галузі ІТ [4].  

Разом з тим, функціонування бізнес-інкубато-

рів закордоном та зокрема в Україні супроводжу-

ються низкою проблем:  

- Недолік науково-методичного забезпе-

чення бізнес - інкубування в Україні. До теперіш-

нього часу не розроблені основоположні законода-

вчі та нормативні акти, що чітко визначають право-

вий статус бізнес-інкубатора, принципи його 

функціонування, взаємовідносини з власником 

приміщень, органами влади, підприємницьким 

співтовариством; 

-  Забезпечення нежитловими приміщен-

нями, що задовольняють необхідні вимоги, для ро-

зміщення бізнес-інкубаторів. Потрібно опрацювати 

питання законодавчого забезпечення надання біз-

нес - інкубаторами та бізнес-інкубаторів приміщень 

та майна на пільгових умовах з метою розвитку ма-

лих підприємств - клієнтів інкубатора; 
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-  Реалізація принципу комплексності у вирі-

шенні завдання збільшення числа малих підпри-

ємств. Здійснення комплексу законодавчих і орга-

нізаційних заходів відносно створення єдиної сис-

теми безперервного циклу вирощування малих 

підприємств та їх подальшого розвитку від бізнес-

інкубатора до технопарку, а потім територіального 

кластера, економічної зони тощо; 

- Відсутність системи підготовки кадрів та 

недостатній рівень кваліфікації персоналу бізнес-

інкубаторів. Фахівцями в області бізнес-інкубу-

вання, керівниками створюваних інкубаторів єди-

ноголосно відзначається відсутність системи підго-

товки кадрів для бізнес - інкубаторів, в першу чергу 

управлінського персоналу, а також фахівців в обла-

сті низьких перспективних напрямків, що сприяють 

успішному виведенню підприємств на ринок [5]. 

Крім того, спостерігається потреба у підгото-

вці кадрів не тільки для самих інкубаторів, але і для 

малих інноваційних компаній, що знаходяться в 

ньому. 

- Недостатність досвіду розвитку бізнес-інку-

баторів та управління ними на муніципальному та 

регіональному Рівні. Ще одне завдання: на систем-

ній основі здійснювати підготовку кадрів для регі-

ональних органів влади, місцевого самоврядування 

з метою поширення передового досвіду розвитку 

бізнес-інкубування; 

- Створення бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ, на-

укових інститутів, великих промислових підпри-

ємств; 

Вирішення перерахованих вище проблемних 

питань створює передумови для інтенсифікації 

створення мережі бізнес-інкубаторів, забезпечуючи 

спочатку комфортні умови для реалізації регіональ-

них проектів у сфері бізнес-інкубування. 

Однак крім цих питань останнім часом все бі-

льше озвучуються проблеми, що виникають при 

безпосередньому створенні інкубаторів бізнесу, що 

стосуються власне управління інкубатором, вимог і 

принципів відбору підприємств, асортименту нада-

ваних послуг та ін. 

Вже на етапі будівництва/реконструкції буді-

влі для розміщення інкубатора необхідно приймати 

рішення по кожному з них. 

- Управління бізнес-інкубатором. Статус, Фун-

кції, обов’язки керуючої компанії; 

- Відбір суб’єктів малого підприємництва: 

принципи, методологія; 

- Проблема комплексності послуг. При оцінці 

ефективності роботи бізнес-інкубатора спостеріга-

ється пряма залежність від переліку надаваних їм 

послуг. У даному випадку сам асортимент послуг 

безпосередньо залежить від цільового призначення 

інкубатора, однак наріжнім каменем має служити 

дотримання умови комплексності послуг. Крім тра-

диційних послуг, що надаються, а саме консалтин-

гових, юридичних, бухгалтерських, поштово-сек-

ретарського обслуговування та ін., обов’язковим 

має бути наявність навчальної складової; 

- Страхування майна бізнес-інкубатора [5].  

Представлені вище проблемні питання є доста-

тньо різними і за рівнем, на якому можливе їх успі-

шне вирішення, і за значенням. Тим не менше, 

тільки комплексне вирішення їх, а також і безлічі 

інших, які безсумнівно будуть виникати в процесі 

створення кожного окремого інкубатора, зможуть 

гарантувати ефективність запровадження та функ-

ціонування в Україні цілої мережі нових інкубато-

рів бізнесу.  

Для вирішення проблем бізнес-інкубування 

необхідно створити ефективну систему управління 

діяльністю бізнес-інкубатора, яка дозволить уник-

нути багатьох помилок при веденні бізнесу в період 

становлення підприємств в ринкових умовах госпо-

дарювання з мінімальними втратами для бізнесу. 

Таким чином, ми розглянули досвід бізнес-ін-

кубування деяких зарубіжних країн і України. Були 

виявлені особливості протікання цього процесу в 

нашій країні, відзначені існуючі проблеми, що пе-

решкоджають стабільному і ефективному функціо-

нуванню структури бізнес-інкубатора, які потребу-

ють вирішенню як на державному рівні, так і на рі-

вні керівництва самих бізнес - інкубаторів.  

Ми вважаємо, що вивчення і використання 

міжнародного досвіду бізнес-інкубування з ураху-

ванням особливостей економічного і політичного 

стану в Україні може зіграти важливу роль у стано-

вленні та вдосконаленні малого підприємництва, 

формуванні і функціонуванні цивілізованої ринко-

вої системи господарювання нашої держави. 

 

Список літератури 

1. Адрощук Г.О. Програма інноваційного ро-

звитку економіки Німеччини: стратегія високих те-

хнологій / Верховна Рада України, Комітет з питань 

науки і освіти. – К.: Наука та інновації, 2008. – Т.5.- 

№ 3.- С.72-88. 

2. Антоненко М.С. Важливість бізнес-інкуба-

торів в регіональній політиці Німеччини / Антоне-

нко М.С.// Інформаційне суспільство. - № 2. – 2006. 

– С. 377-383.  

3. Васильєва Л.М. Бізнес-інкубатори як час-

тина інфраструктури підтримки малого підприєм-

ництва / Л.М. Васильєва // Держава та регіони: нау-

ково-виробничий журнал. – 2010.- № 1.- с. 80-87. 

4. Порівняльний аналіз функціонування най-

більш затребуваних ІТ бізнес-інкубаторів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tempus.nung.edu.ua/uk 

5. Управління інноваційною діяльністю в 

економіці України: Колективна наукова моно-

графія /За наук. ред.. д.е.н., проф. С.А. Єрохіна. – 

К.: Національна академія управління, 2008. 

6. Філіпов В. Порівняльний аналіз розвитку 

бізнес-інкубаторів в Україні та світі / В. Філіпов // 

Економічний аналіз: збірник наукових праць.- 

2011. - № 8.- с.23-30 

7. 1991 Open Data Incubator [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://1991.vc/ 

8. Baranowski, G. and Gro., B.ed., Innova-

tioszentren in Deutschland 1996/1997 [Електронний 

ресурс].-Режим доступу: www.stim.org.pl.sys-

temy_wspierania_innowacji.pdf. 

http://tempus.nung.edu.ua/uk
http://1991.vc/
http://www.stim.org.pl.systemy_wspierania_innowacji.pdf/
http://www.stim.org.pl.systemy_wspierania_innowacji.pdf/


The scientific heritage No 10 (10),2017 23 

9. Building on information technology strengths 

(BITS) incubation program (including the BITS Inteli-

gent Island Incubator). Annual report 2003-04 [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in-

dustry.gov.au/assets/documents/itrinternet/Govt_In-

nov.progs_complete_final20040202113901.pdf 

10. National Business Incubation Association 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//www.nbia.org 

 

Гулак Д.В. 

аспірант, кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування,  

Черкаський державний технологічний університет 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

USING CLUSTER ANALYSIS FOR RESERCH OF UKRAINIAN ELECTRICITY MARKET 
 

Gulak D. 

postgraduate student, department of management and business-administration,  

Cherkassy state technological university 

 

АНОТАЦІЯ 
Енергетичним трендом останніх років є виробництво «зеленої» електроенергії з використанням інно-

ваційних технологій генерації енергії. Слідуючи світовим тенденціям необхідно розвивати українську еле-

ктроенергетику шляхом проведення системних досліджень у цій сфері з напрямів використання інновацій 

та альтернативних джерел виробництва. Рекомендовано застосовувати передові методи роботи з великими 

обсягами даних. В цьому випадку можливо виявити потенціал, наявний в регіонах, відобразити їх пробле-

матику та особливості, визначити вектор спрямування регіонального розвитку. Поглиблене застосування 

технологій уможливлює розробки не лише в регіональному аспекті, а й у взаємозв`язку галузь – регіон, а 

отже запропоновані підходи мають перспективи розвитку регіональної електроенергетичної галузі за ра-

хунок впровадження управлінських технологій у малому та середньому бізнесі. 

ABSTRACT 
Energy trend of recent years is the production of "green" electricity using innovative technologies of energy 

generation. To follow global trends Ukrainian power industry need to develop through systematic research in this 

area, using innovation and renewable energy. It is necessary to apply advanced techniques of data analysis. This 

may reveal regions potential, reflect their problems and show the vector of regional development. Advanced ap-

plication development enables to search new approaches to regional electricity sector through the introduction of 

management techniques in small and medium business. 

Ключові слова: датамайнинг, обробка даних, кластеризація, енергетика, регіональна енергетика, аль-

тернативна енергетика 
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Український ринок електричної енергії трива-

лий час перебуває у кризовому стані. Причиною 

цього є недосконалість ринкової моделі, застарі-

лість обладнання, відсутність стимулів розвитку. 

Без застосування інновацій, впровадження прогре-

сивних управлінських технологій неможливо дося-

гти зрушень та побудувати нову ринкову модель, 

яка б відповідала європейському зразку. Першоче-

ргово слід звертати увагу на аналітичні підходи, які 

за допомогою яких можливо дослідити ринок елек-

троенергії України з метою надання йому додатко-

вих поштовхів.  

Техніко-економічний прогрес останніх років 

збільшує обсяг даних, яким володіє людство в гео-

метричній прогресії. Отримати вигоду з накопиче-

ної інформації можливо лише шляхом її обробки. 

Різноманітні способи обробки та аналізу даних до-

сить давно використовуються в усіх сферах життя. 

Здебільшого вони засновані на обробці наявних 

статистичних, комерційних, фінансових, технічних 

або інших даних математичними методами. Для 

ефективного прийняття управлінських рішень пот-

рібна якісна та актуальна інформація, отримати яку 

нескладно, якщо інформаційне забезпечення підп-

риємства автоматизовано, але складно оцінити її 

великий обсяг, обробка котрого дійсно дозволить 

прийняти ефективне управлінське рішення, і це по-

требує попереднього аналізу отриманої інформації 

[4]. Для роботи з даними створюються цілі аналіти-

чні центри, спеціалісти яких займаються підготов-

кою звітної управлінської інформації. Окремо взя-

тий спеціаліст здатен забезпечити аналітику неве-

ликої структури, аналітичний відділ, служба чи 

управління – роботу великого підприємства, однак 

людський ресурс є вичерпним. Наразі динамічний 

світ вимагає таких самих швидких та ефективних 

методів роботи з інформацією, що базуються на 

комп`ютерних технологіях. Серед багатьох сучас-

них способів обробки та аналізу інформації рекоме-

ндовано для застосування один з найпопулярніших 

– датамайнинг, який за допомогою програмно-

http://www.industry.gov.au/assets/documents/itrinternet/Govt_Innov.progs_complete_final20040202113901.pdf
http://www.industry.gov.au/assets/documents/itrinternet/Govt_Innov.progs_complete_final20040202113901.pdf
http://www.industry.gov.au/assets/documents/itrinternet/Govt_Innov.progs_complete_final20040202113901.pdf
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комп`ютерних засобів, дозволяє структурувати не-

систематизовані дані, виявити в них певні залежно-

сті, тенденції, тренди, згрупувати дані для подаль-

шого аналізу. Зі зростанням обсягу наявних для об-

робки даних, зростає потенціал отримання цікавої 

та корисної інформації [1,с.11]. 

Сьогодні все частіше бізнес структури винай-

мають спеціалістів здатних швидко обробити ве-

ликі обсяги даних та забезпечити керівництво ком-

паній аналітичними даними для прийняття управ-

лінських рішень. Такі спеціалісти є цікавим 

поєднанням напрямів знань – економічного, комер-

ційного, маркетингового або іншого та обов`язково 

технологічного. Це означає, що з одного боку вони 

мусять бути компетентними в основах економічної 

теорії, бухгалтерського обліку, особливостей опо-

даткування, маркетингових досліджень, теорій про-

дажу, з іншого – бути фахівцем у програмному за-

безпеченні та володіти навичками роботи зі спеціа-

лізованими програмами обробки даних. Робота 

таких спеціалістів здатна замінити собою цілий 

аналітичний відділ, оскільки комп`ютерний аналіз 

навіть великого обсягу даних відбувається майже 

миттєво, а принципи обробки дозволяють виявити 

на перший погляд непомітну інформацію. Таким 

чином можна з упевненістю твердити, що робота 

одного підготовленого спеціаліста з датамайнингу, 

забезпеченого необхідними для обробки даних за-

собами буде ефективнішою за роботу будь-якого 

аналітичного відділу, який не застосовує датамай-

нингові технології.  

На практиці технології датамайнингу найчас-

тіше застосовуються у різних сферах бізнесу, які 

щоденно генерують та накопичують великі обсяги 

даних. Яскравим прикладом може бути сфера енер-

гетики, оскільки із застосуванням комп`ютерних 

технологій в ній кожен день накопичується величе-

зна кількість інформації, зокрема стосовно спожи-

вання електричної енергії різними категоріями спо-

живачів, сезонного та регіонального використання 

енергії тощо. Тому практичним застосуванням да-

тамайнингу в такому випадку може бути оптиміза-

ція виробництва електроенергії шляхом аналізу по-

питу на енергію, диверсифікація тарифів для спо-

живачів за регіональною ознакою тощо. Оскільки 

виникає потреба у проведенні комплексного ана-

лізу для потреб наукового співтовариства, [3,с.18] 

рекомендується застосування технології до науко-

вих розробок. Технологія має значний потенціал 

для обробки та аналізу різноманітних статистич-

них, комерційних, бухгалтерських, регіональних та 

інших даних. Таким чином датамайнинг постає не 

лише засобом для роботи з інформацією, а й систе-

мою управління знаннями для прийняття управлін-

ських рішень, використання якої містить ряд знач-

них переваг в порівнянні з іншими методами, та-

кими як: швидкість отримання результатів, 

гнучкість та універсальність застосування, посту-

пове здешевлення тощо. 

Основна особливість датамайнингу – це поєд-

нання широкого математичного інструментарію 

(від класичного статистичного аналізу до нових 

кібернетичних методів) і останніх досягнень у 

сфері інформаційних технологій. У технології дата-

майнингу гармонійно поєдналися строго фор-

малізовані методи і методи неформального аналізу, 

тобто кількісний і якісний аналізи даних [6]. Клас-

теризація, є одним з цих методів та передбачає ві-

докремлення з початкової сукупності даних груп 

(кластерів) об`єктів з подібними властивостями або 

схожими якостями [5]. Групування дозволяє спрос-

тити роботу з інформацією та досить часто висту-

пає першим кроком в аналізі даних. Кластеризація 

дозволяє перетворити несистематизовану інформа-

цію на класифікований блок даних, придатний для 

вивчення. З математичної точки зору для прове-

дення поділу на кластери зі схожими ознаками най-

частіше використовується Евклідова відстань, яка є 

геометричною відстанню між точками x та y в n-ви-

мірному просторі та обчислюється за формулою: 





n

i

ii yxyxd
1

2)(),(
, 

де d – відстань між об`єктами x та y; 

 ix – величина і – властивість об`єкту х; 

 iy  – величина і – властивість об`єкту y [2]. 

Кластеризація відбувається за допомогою пев-

них алгоритмів, в основу кожного з яких покладено 

різні принципи дії. До них належать: ієрархічні ал-

горитми, алгоритм k-means, метод найближчого су-

сідства, алгоритм нечіткої кластеризації c-means та 

інші. Найбільш популярними прийнято вважати ал-

горитми k-means та c-means, принцип дії яких є на-

ступним [2]: 

1. Алгоритм k-means випадково обирає k то-

чок з n об`єктів, які представляють собою «центри» 

кластерів. Далі кожен об`єкт відноситься до клас-

теру з найближчим «центром». Після цього визна-

чаються центри тяжіння кластерів, шляхом визна-

чення середньої величини усіх записів в кластері. 

Старі центри при цьому зміщуються в бік центру 

тяжіння, стаючи при цьому новими центрами тя-

жіння. Алгоритм завершується коли межі кластерів 

та розташування центрів тяжіння перестають змі-

нюватись, тобто при кожній ітерації в кожному кла-

стері залишається один і той же набір записів. Ал-

горитм зазвичай проводить набір стабільних клас-

терів за декілька ітерацій [2].  

2. Алгоритм c-means є алгоритмом нечіткої 

кластеризації. Він надає можливість з`ясувати ймо-

вірність належності об`єкту до того чи іншого кла-

стеру. На практиці це виглядає наступним чином: 

об`єкт х належить з 90% ймовірністю до кластеру А 

та з 10% ймовірністю до кластеру Б [2].  

З метою поглиблення дослідження українсь-

кого ринку електроенергії, наданню йому додатко-

вих стимулів та поштовхів рекомендуємо адапту-

вати досвід обробки інформації та застосувати ме-

тод кластеризації для наукових розробок.  

Рекомендуємо застосування технології дата-

майнингу для аналізу даних в регіональному роз-

різі, що стосуються наступних напрямів:  
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1. Споживання електроенергії. Оскільки 

кожна з областей України є унікальною за своїм ро-

звитком, економічною та соціальною структурою, 

ця специфіка має своє відображення на споживанні 

електроенергії. Врахування особливостей спожи-

ванням дозволяє сконцентруватися на проблемі не-

однорідності регіонів за їх розвитком та визначити 

стратегічні пріоритети регіонального розвитку 

шляхом створення нових економічних центрів. Та-

ким чином на підставі кластеризації з`являється мо-

жливість удосконалити підходи до регіонального 

поділу за енергетичною складовою, виявити регіо-

нальну специфіку потреб в електричній енергії 

тощо. 

2. Виробництво електроенергії. Більшість 

великих генеруючих електроустановок в країні по-

будовані ще за часів Радянського Союзу. Принцип 

їх розміщення та план розвитку інфраструктури до-

вкола них було закладено за тих же часів, однак сьо-

годні за незалежної України необхідно переосмис-

лити та скоригувати розвиток регіональної інфра-

структури, економічні та галузеві пріоритети у 

відповідності до наявних в регіонах енергопотуж-

ностей. За часів, коли енергоефективність постає 

одним з найважливіших критеріїв важливо най-

більш ефективно використовувати наявний регіо-

нальний енергетичний потенціал. Регіональний 

аналіз за цим критерієм дозволяє здійснити поділ за 

кількістю виробленої енергії, поділити регіони на 

енергонезалежні, та ті, які потребують енергетич-

ного збалансування. 

3. Екологічна ситуація. В процесі виробни-

цтва промислові підприємства продукують відходи 

та здійснюють викиди до атмосферного повітря. За 

умови неможливості переробки відходів вони нако-

пичуються та становлять екологічну загрозу для ре-

гіону. Регіони, які протягом тривалого часу встигли 

накопичити значну кількість відходів, або ті, рівень 

викидів в атмосферу яких є значним, унеможлив-

люють будівництво на їх території об`єктів тради-

ційної енергетики, оскільки це загрожує для них 

екологічною катастрофою. Відмова від традиційної 

генерації в бік «зеленої», якщо не дозволить покра-

щити екологічну ситуацію, то хоча б збереже її на 

відносно сталому рівні. Регіони з наявним енерге-

тичним дефіцитом та відсутністю традиційних дже-

рел генерації електроенергії за допомогою альтер-

нативної електроенергетики можливо залишити 

екологічно чистими з одночасними можливостями 

для розвитку різноманітних бізнес напрямів. Клас-

теризація інформації дозволяє згрупувати регіони 

за їхньою екологічною складовою та виділити кла-

стери, де подальший розвиток традиційної електро-

енергетики неможливий з причин складної екологі-

чної ситуації. 

4. Потенціал розвитку проектів альтерна-

тивної енергетики. Розвиток відновлювальних 

джерел виробництва електроенергії технологічно 

вимагає певних географічних та кліматичних умов. 

Для сонячної енергетики це наявність висококало-

рійного сонячного випромінювання та відсутність 

значної хмарності, яка суттєво знижує коефіцієнт 

корисної дії генеруючої установки. Для вітрової 

енергетики найважливішою складовою постає ста-

більний однонапрямний вітер на висоті знахо-

дження генератора. Сучасні вітрові установки вдо-

сконалюються та дозволяють виробляти енергію на 

висотах близьких до 30 м, де вітер є більш стабіль-

ним. Мала гідроенергетика, в свою чергу, напряму 

залежить від наявності «швидкої води» – невеликої, 

повноводної, швидкої річки, яку за допомогою тех-

нічних засобів «перетворюють» в електрогенера-

тор. У відповідності до кластеризації можливо ви-

ділити регіони, які мають передумови для розвитку 

«зеленої» енергетики та ті, які не мають незначний 

потенціал до впроваджень альтернативної енерге-

тики.  

Результатом поєднання проведених дослі-

джень за усіма напрямами є комплексна аналітична 

інформація, яка дозволяє побудувати повноцінну 

модель розвитку електроенергетики України в регі-

ональному розрізі. Вона дає можливість не лише ві-

дповісти на запитання стосовно наявного потенці-

алу для розвитку ринку шляхом впровадження про-

ектів відновлювальної енергетики в регіонах, а й 

підкреслює необхідність подолання енергетичної 

кризи завдяки впровадженню проектів «зеленої» 

енергетики в деяких з них.  

Висновки. Таким чином застосування класте-

ризації для проведення аналітичних досліджень 

українського ринку електроенергії містить ряд пер-

ваг у порівнянні з іншими методами, оскільки надає 

нового бачення ринкових особливостей. Застосу-

вання методів датамайнингу дозволяє здійснити ін-

телектуальне вивчення енергетичного ринку, що в 

подальшому надає можливість прийняття зважених 

управлінських рішень на підставі отриманих ре-

зультатів. Одним з перспективних напрямів розви-

тку ринку електроенергії є активне застосування те-

хнологій альтернативної енергетики. Враховуючи 

залежність відновлювальної енергетики від кліма-

тичних та географічних характеристик існує необ-

хідність визначення передумов для ефективного 

впровадження таких проектів. Методи кластериза-

ції дозволяють здійснити аналіз та розподілити ре-

гіони за різними умовами для розвитку проектів 

альтернативної енергетики. В поєднанні з показни-

ками регіонального енергетичного дефіциту та еко-

логічного стану таке дослідження дозволяє побуду-

вати повноцінну комплексну модель розвитку ри-

нку електроенергії України за допомогою проектів 

«зеленої» енергетики. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті аналізуються шляхи оптимізації активів і пасивів комерційного банку для забезпечення фі-

нансової стабільності з використанням сучасної портфельної теорії. Розглядаються проблеми управління 

активами і пасивами банку, що пояснюється специфічним видом діяльності даної сфери бізнесу, посилен-

ням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, конкуренції на національних і міжнародних ринках, 

а також фінансовою та економічною нестабільністю. Визначено реальні шляхи мінімізації ризиків та отри-

мання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку. За-

стосування теорії «портфелів», як ефективний інструмент для максимізації прибутковості при заданому 

рівні ризику чи, навпаки, мінімізувати ризиковість при заданому рівні прибутковості. Проведені розраху-

нки за оптимальною структурою активів і пасивів банку. 

ABSTRACT 

The article examines ways to optimize the assets and liabilities of commercial banks to ensure financial sta-

bility with the use of modern portfolio theory. Problems of assets and liabilities of the bank, because of the specific 

activity of the business areas, strengthening internal factors and external environment, competition in the domestic 

and international markets, and the financial and economic instability. Determined real ways to minimize risks and 

obtain sufficient income to save depositors and maintain the life of the bank. Applying the theory of «portfolios» 

as an effective tool to maximize return for a given level of risk or, conversely, to minimize the riskiness at a given 

level of profitability. The calculations for the optimal structure of assets and liabilities. 

Ключові слова: фінансова стабільність, фінансовий стан банку, активи, пасиви, система управління 

активами і пасивами, теорія «портфелів». 

Keywords: financial stability, financial condition of the bank, assets, liabilities, assets and liabilities man-

agement system, theory of «portfolios». 

 

Основною метою сучасної портфельної теорії 

є розв'язок завдання про оптимальний портфель, 

тобто, що забезпечує максимальну прибутковість 

при заданому рівні ризику або, навпаки, мінімальну 

ризикованість при заданому рівні прибутковості. 

Однак для розв'язку даного завдання в банківській 

практиці необхідно внести істотні зміни й до-

повнення в ряд основних допущень теорії. 

По-перше, банківська діяльність припускає 

розміщення в доходоприносящие фінансові інстру-

менти в першу чергу не власних, а притягнутих 

коштів, тобто платних пасивів, що диктує додаткові 

умови для завдання оптимізації як по прибутко-

вості, так і по ризиках. 

Портфельна теорія базується на особливої мо-

делі постановки й вирішення проблем, спрямованої 

на визнання того, що ризик, пов'язаний із вкладен-

нями в цінні папери є неминучим, а управління їм 

здійснюється на основі диверсифікованості, тобто 

об'єднання й поділ ризиків по не зв'язаних між со-

бою групам активів, розглянутих як самостійні 

портфелі. 
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Однак застосування даної теорії до банківської 

діяльності повинне враховувати суть і характер цієї 

діяльності – банк розміщає не свій капітал, а притя-

гнуті кошти. Розміщення притягнутих коштів роз-

ширює сферу ризиків, завдання мінімізації яких 

вирішує портфельна теорія, робить такі ризики ку-

мулятивними, збільшує період їх дії, а наслідку ре-

алізації цих ризиків робляться усе більш непередба-

ченими, а уникнути ризиків без відмови від 

здійснення банківських операцій неможливо. 

Для застосування такого підходу до управ-

ління активами й пасивами необхідно розглядати 

наявні портфелі як у сукупності, так і окремо, для 

того, щоб мати можливість за допомогою фор-

мування або видалення наявних субпортфелей до-

сягати стратегічних цілей банку. Пропонується 

виділити в складі загального банківського порт-

феля наступні складені елементи: портфель 

міжбанківських кредитів, депозитний портфель, 

кредитний портфель, портфель боргових і пайових 

власних зобов'язань банку, портфель вкладень у 

цінні папери, портфель участі, портфель позабалан-

сових зобов'язань і вимог. 

При управлінню своїми портфелями кожний 

банк реалізує конкретні цілі: 

– кредитний портфель – розширення прибутку; 

– інвестиційний портфель реалізує стратегічно 

орієнтовану мету збільшення доходу в довгостро-

ковій перспективі; 

– портфель контрольної участі – розширення 

інфраструктури банку; 

– портфель ліквідності припускає створення 

запасу коштів і т.д. 

Класична проблема для портфельної теорії по-

лягає в оптимізації банківських ризиків і має пер-

шорядне значення тільки для певного набору порт-

фелів банку. У загальному виді проблема банківсь-

кого портфельного керування полягає у виявленні 

оптимуму при розв'язку тристоронніх завдань 

фінансового менеджменту – забезпеченні необхід-

ного співвідношення ризику, прибутковості й 

ліквідності шляхом перерозподілу складених еле-

ментів активів і пасивів банку. 

Банківське портфельне управління, як елемент 

стратегічного менеджменту, є складним багатоком-

понентним процесом, що припускають необ-

хідність вбудовування його в систему керування 

його активами й пасивами на основі їх якісного й 

кількісного взаємозв'язку. 

Враховуючи, що стратегія базується на системі 

цілей, головна з яких полягає в збільшенні вартості 

банку в довгостроковій перспективі, а основним 

елементом стратегії розвитку банку є його фінан-

сова стратегія. Один з механізмів реалізації фінан-

сової стратегії на практиці полягає в координації 

систем керування активами й пасивами банку на ос-

нові перерозподілу пасивів за обсягом, вартості й 

строкам для досягнення необхідного рівня прибут-

ковості, ліквідності й ризику активів банку. 

Модель управління диверсифікованим порт-

фелем активів банку будується на базі аналізу 

розподілу портфелів з урахуванням установлених 

обмежень по показникові ROA [2], що припускає, 

що на стадії планування в структурі сукупного 

портфеля банківських активів будуть включені 

різноманітні субпортфели, спрямовані на мак-

симізацію поточної прибутковості ( тобто ROA суб-

портфелей повинне бути більше ROA по банку), 

безпеки (ураховує ROA по банку) і ліквідності 

(ROA субпортфелей нижче ROA у середньому по 

банку). У результаті кожний субпортфель, як скла-

дений елемент сукупного портфеля активів, вико-

нує диференційовані функції в завданнях забезпе-

чення прибутковості, ліквідності й безпеки, мають 

різний внесок у забезпечення необхідного й 

цільового рівня ROA по банку. 

Оцінка розподілу активів дозволяє про-

аналізувати поточний стан і можливість настання 

ризиків на основі загальній і індивідуальної стати-

стиці втрат і рекомендованих Базельськими уго-

дами. На цьому етапі визначаються причини мінли-

вості прибутки й виявляються гранично припу-

стимі суми збитків, а крапка беззбитковості 

виражається рівнем прибутковості, перевищення 

якого приводить до того, що обслуговування да-

ного активу буде недоцільним. А якщо ROA за 

мінусом втрат по кожному із субпортфелей у за-

гальній сукупності стане нижче цільового орієн-

тира по банку, цей портфель буде ліквідований. 

Результатом цього неминуче стануть додаткові 

видатки по його реструктуризації реалізації, що 

приведе до зменшення сукупного портфеля 

банківських активів і росту ризику концентрації, 

що, в остаточному підсумку, спонукає до фор-

мування нового модифікованому портфелю із зада-

ними характеристиками ROA 

При управлінні портфелем пасивів використо-

вується аналогічний підхід, але в якості цільового 

орієнтира застосовується гранична вартість залу-

чення коштів замість ROA. 

По-друге, банківські активи можуть носити до-

сить різнорідний характер по своїх якісних і видо-

вих ознаках, тобто являти собою кредитні вкла-

дення, вкладення в цінні папери, валюту, доро-

гоцінні метали й інші інструменти різної якості. 

Отже, при розв'язку завдань портфельного ке-

рування необхідно розуміти й ураховувати різні 

види ризиків, властивих цим інструментам. 

Однак інтегроване управління сукупним 

банківським портфелем неможливо без приведення 

заходів ризику окремих видів субпортфелей до 

єдиного показника, який можна було б використо-

вувати для вибору сукупного банківського порт-

феля. 

Пропонується ввести загальний параметр агре-

гованого ризику, об'єднавши в нього кредитний, ва-

лютний, фондовий і процентний ризики: 

 

𝐴𝑃 = 𝑃к + 𝑃в + 𝑃ф + 𝑃𝑛 ,   (1) 

 

де 𝐴𝑃 – агрегований ризик; 

 𝑃к – кредитний ризик;  

 𝑃в – валютний ризик;  

 𝑃ф – фондовий ризик; 

 𝑃𝑛 – процентний ризик. 
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З метою єдиної алгоритмізації розрахунків 

можливе застосування уніфікованого способу 

оцінки можливих збитків (втрати вартості капіталу) 

у вигляді стандартної формули: 

 

У = 𝐴 ∗ 𝐾 − 𝑃,   (2) 

 

де У – розмір потенційних збитків; 

 𝐴 – відкрита ризикова позиція по одному ак-

тиву або групі однорідних активів; 

 𝑃 – величина резервів, уже створених під ці 

види активів; 

 𝐾 – коефіцієнт, що визначає джерело аналізо-

ваного ризику. Коефіцієнт (𝐾) визначається особ-

ливостями розрахунків різних видів ризику і його 

джерелами (див. Таблиця 1). 

Слід зазначити, що сума всіх збитків (У) не по-

винна бути більше встановленого ліміту сукупного 

ризику, відповідного до планового обсягу річному 

прибутку банку.  

Ліміти ризиків установлені з урахуванням ви-

мог до планового фінансового результату кожного 

з бізнес напрямків банку. 

По-третє, банківська діяльність в Україні є 

об'єктом банківського регулювання й нагляду з 

боку НБУ, що вимагає виконання законодавчо пев-

них нормативів. У ході розв'язку завдання по фор-

муванню оптимального портфеля дані нормативи 

повинні бути представлені у вигляді обов'язкових 

обмежень, що суттєво впливають на кінцевий ре-

зультат. 

Збільшення чистого доходу (Д) при збереженні 

припустимого рівня ризику є основною зі складо-

вих стійкої діяльності банку. Тоді, оптимізаціонні 

задачі для досягнення сталого розвитку через ке-

рування активами й пасивами банка полягає в мак-

симізації його доходів, достатніх для покриття ви-

даткових платежів, забезпечення необхідного рівня 

достатності капіталу й ліквідності банку. Для її ро-

зв'язку були використані інструменти лінійного 

програмування [1]: 

 

Д =  ∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑑𝑖 − ∑ П𝑗 ∗ 𝑟𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → max ,   (3) 

 

де ∑𝐴𝑖 – портфель активів банку;  

 𝑑𝑖 – прибутковість 𝑖 -го активу;  

 ∑П𝑗 – портфель пасивів банку;  

 𝑟𝑗 – видатки по залученню 𝑗 -го пасиву;  

 𝑛 – кількість різних видів активів;  

 𝑚 – кількість різних видів пасивів. 

 

Таблиця 1  

Значення коефіцієнта К  по основних видах ризику й методи його розрахунків 

Вид ризику Значення ДО Метод розрахунків 
Джерела визначення 

ДО 

К
р

ед
и

тн
 и

й
 

Кк – імовірність 

втрати плато-

спроможності 

Рейтингова оцінка кожного кредиту з відносно: 

а) наявності зустрічних зобов'язань усередині групи 

позичальників; 

б) слушної вартості застави; 

в) ліквідності забезпечення; 

г) оцінки ділового ризику позичальника; 

д) оцінки фінансових потоків; 

е) якості обслуговування боргу. 

Фінансова звітність 

позичальника, кре-

дитна історія 

позичальника 

Ф
о

н
д

о
в
и

й
 Кф – Мінливість 

ринкової вартості 

i-й цінного па-

перу 

Розраховується через історичний Var по кожного 

коштовного паперу з довірчим рівнем 95%. Визна-

чається як добуток волатильности вартості i-й па-

перу, величини відкритої позиції по ній і коефіцієнта 

відповідного обраному довірчому рівню 

Спостереження за ди-

намікою цін за вели-

кий період часу( не 

менш року) у рамках 

певного сценарію 

В
ал

ю
тн

и
й

 

Кв – мінливість 

Ринкової вартості 

i-й активу в іно-

земної валюті 

Розраховується з використанням методології Vari по 

кожній відкритій позиції по кожній валюті 

В
ід

со
то

к
 н

ы
й

 

Кп – оцінка мож-

ливих збитків на 

одиницю відкри-

тої позиції 

Визначається на основі методики GAP і дюрации, як 

добуток величини розриву між проценточувстви-

тельными активами й пасивами на i-ом тимчасовому 

діапазоні, стандартної модифікованої дюрации для i-

ого тимчасового діапазону й ринкової процентної 

ставки 

Може 

використовуватися ре-

комендоване Базельсь-

ким комітетом зна-

чення 

дюрації 

 

Оптимізаційні задачі по забезпеченню стабіль-

ності кредитної організації вирішується з урахуван-

ням наступних допущень: 

 

{
 

 
𝐴𝑖 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 + 𝐴6 > 0

П𝑗 = П1 + П2 + П3 + 𝐶𝐾 > 0

𝐴𝑖 = П𝑗

�̅� − �̅� > 0

 ,    (4) 

де 𝐴1 – касові активи (каса, резервні вимоги й 

кошту на кореспондентських рахунках у НБУ й 

банках-кореспондентах; 

𝐴2 – вкладення в цінні папери (державні цінні 

папери, корпоративні цінні папери в портфелі, вра-

ховані банком векселя, не оплачені в строк); 

𝐴3 – кредитні вкладення й прирівняна до них 

заборгованість; 
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𝐴4 – банківські інвестиційні вкладення; 

𝐴5 – капіталізовані активи; 

𝐴6 – інші активи; 

П1 – зобов'язання до запитання (вклади до за-

питання, кошту на розрахунков, що течуть, бюд-

жетних рахунках клієнтів, кореспондентських 

рахунках); 

П2 – термінові зобов'язання (строкові вклади, 

банківські позики, що звертаються боргові зобов'я-

зання); 

П3 – інші пасиви; 

𝐶𝐾 – власний капітал банку; 

�̅� – середні доходи, отримані банком; 

�̅� – середні видатки, понесені банком. 

Обмеження по факторах моделі можна 

згрупувати в 2 групи: нормативні обмеження, 

відповідні до встановлених вимог НБУ й обме-

ження по якості активів і пасивів. 

Нормативні обмеження включають обмеження 

по капіталу й ліквідності. 

Обмеження по достатності власного капіталу: 

 

0,11∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑘𝑖 ≤ 𝐶𝐾,  (5) 

 

де 𝑘𝑖- норматив ризику для i-го виду активу. 

Обмеження по ліквідності: 

– обмеження по миттєвій ліквідності:  

 

𝐴1 ≥ 0,15 ∗ П1,  (6) 

 

– обмеження по поточній ліквідності: 

 

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 ≥ 0,5 ∗ (П1 + П2),  (7) 

 

У зазначені групи входять активи й пасиви, які 

повинні бути отримані банком і (або) можуть бути 

затребувані протягом найближчих 30 календарних 

днів і зобов'язання банку перед кредиторами (вкла-

дниками) строком виконання зобов'язань у найбли-

жчі 30 календарних днів. 

Обмеження по довгостроковій ліквідності: 

 
∑ (𝐴2𝑖 + 𝐴3𝑖 + 𝐴4𝑖 + 𝐴5𝑖) ≤ 1,2∑ П2𝑗

𝑚 довготр
𝑗=1

𝑛 довготр
𝑖=1 , (8) 

 

де 𝑛 довготр – вкладення в довгострокові ак-

тиви, визначає максимально припустимий обсяг 

кредитних вимог банку зі строком до дати пога-

шення понад 365 або 366 календарних днів; 

𝑚 довготр – власні кошти (капітал) банку й зо-

бов'язання (пасиви) зі строком до дати погашення 

понад 365 або 366 календарних днів, зменшені на 

величину сукупного залишку коштів по рахунках зі 

строком виконання зобов'язань до 365 календарних 

днів і рахункам до запитання фізичних і юридичних 

осіб ( крім кредитних організацій). 

До обмежень по якості вважаємо за необхідне 

віднести ті, виконання яких дозволить кредитної 

організації зберегти й зміцнити позиції по стабіль-

ності. 

Обмеження по прибутковості визначають ін-

тервал мінливості частки доходів активів у складі 

активів і співвідношення дохідних активів і плат-

них пасивів: 

 

0,75 <
𝐴2+𝐴3+𝐴4

𝐴1+𝐴2+𝐴3+𝐴4+𝐴5+𝐴6
< 0,85 , (9) 

 
𝐴1+𝐴2+𝐴3

П1+П2
≥ 1 ,  (10) 

 

Обмеження по надійності показує інтервал 

збалансованості між платними пасивами й акти-

вами банку: 

 

0,5 <
П1+П2

𝐴1+𝐴2+𝐴3+𝐴4+𝐴5+𝐴6
< 0,8 , (11) 

 

Обмеження по ефективності формування депо-

зитного портфеля: 

 

0,2 <
П1

П1+П2+П3
< 0,4 ,  (12) 

 

0,5 <
П2

П1+П2+П3
< 0,8 ,  (13) 

 

Обмеження по сумі кредитного портфеля пока-

зують ступінь виправданої ризикованості кредит-

ної політики банку: 

 

0,5 <
𝐴3

П1+П2+П3
< 0,9 ,  (14) 

 
𝐴3

𝐶𝐾
≤ 8 ,   (15) 

 

До ведення вихідних даних у модель було про-

ведено очищення балансу банку, що дозволило 

одержати найбільш достовірні й точні результати. 

Математична модель була реалізована на базі 

програмного забезпечення Microsoft Excel і 

Parametric Technology Corporation Mathcad 15.0. От-

римані результати наведено в таблиці 2. 

У частині активу балансу пропонується незна-

чно скоротити найбільш ліквідні кошти банку, 

направивши їх частину в групу працюючих активів. 

У результаті можуть бути незначно збільшені кре-

дитний портфель і спекулятивний портфель цінних 

паперів. Пропонується якнайсильніше скоротити 

групу «Інші активи», сформувавши за рахунок її 

коштів довгостроковий інвестиційний портфель; у 

запропонованих результатах «Інші активи» дорів-

нюють нулю. Група капіталізованих активів була 

ведена в якості константи, оскільки основні кошти 

банку є невід'ємним умовам його функціонування й 

не можуть бути значно скорочені з метою мак-

симізації прибутки. Більше того, оптимізація 

складу й розміру таких активів лежить за межами 

фінансового менеджменту. 

У частині джерел майна пропонується скоро-

тити обсяги платних притягнутих коштів і інших 

позикових коштів, фінансуючи отриману різницю 

за рахунок нарощення онкольних зобов'язань. Зро-

зуміло, ідеальним варіантом з погляду максимізації 

прибутковості було б формування позикових 

коштів винятково за рахунок майже безкоштовних 

рахунків клієнтів і депозитів до запитання. Але такі 
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пасиви досить нестійкі, тому їх збільшення мож-

ливе лише до певної границі. Наведені результати 

демонструють таку структуру притягнутих коштів, 

що при подальшім збільшенні онкольних зобов'я-

зань банк буде нести невиправдані ризики 

ліквідності, а при нарощенні портфеля термінових 

депозитів понесе додаткові процентні видатки. 

 

Таблиця 2  

Результати оптимізаційного моделювання банківського портфеля ПАТ ВЕКТОРБАНК для забез-

печення прибутковості й стабільності його позицій за підсумками 2016 р. 

До оптимізації Після проведення оптимізації 

Актив Пасив Актив Пасив 

Група 
Сума, тис. 

руб. 
Група 

Сума, тис. 

руб. 
Група Сума, тис. руб. Група 

Сума, тис. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1 1079744 П1 2605383,4 А1 1004161,92 П1 2808637,576 

А2 725519 П2 3457398,6 А2 763971,507 П2 3274156,474 

А3 4594790 П3 64555 А3 4617763,95 П3 44542,95 

А4 219838 СК 1190969 А4 306524,623 СК 1190969 

А5 625884   А5 625884   

А6 72531   А6    

разом 7318306 разом 7318306 разом 7318306 разом 7318306 

 

У результаті цільова функція чистого процент-

ного доходу була максимізована й показала приріст 

на 8,02%. Подальше її збільшення неможливе без 

істотного росту агрегированного ризику, що непри-

пустимо для стійкого функціонування кредитної 

організації. 

Таким чином, проведені розрахунки за опти-

мальною структурою активів і пасивів забезпечу-

ють дотримання встановлених нормативів Цен-

трального банку, необхідний рівень прибутковості, 

що дозволить банку бути стійким і надійним у май-

бутньому. 
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АННОТАЦИЯ 
Справедливая стоимость в соответствии с МСФО (IFRS) 13 – цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между участ-

никами рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов оценивается следующими методами: 

- рыночный – это основной метод оценки справедливой стоимости, которая основывается на инфор-

мации о рыночных сделках (например, цены, курсы и т.д.). Именно этот метод должен применяться для 

измерения справедливой стоимости, так как он дает наиболее реалистичную картину, показывая истинную 

ценность актива: 

- доходный – это метод, который дисконтируя будущие денежные потоки, приводит к текущей (при-

веденной) стоимости; 

- затратный (расходный) – это метод, оценивающий величину затрат, которые необходимо понести, 

чтобы возместить рабочую (полезную) мощность актива в данный период времени. 

 

http://www.bis.org/
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ABSTRACT 
Fair value according to IFRS (IFRS) 13 – the price which would be received in case of sale of an asset or is 

paid by transfer of the liability when carrying out regular transaction between participants of the market for date 

of assessment. 

Fair cost of financial instruments is estimated by the following methods: 

- market is the main evaluation method of fair value which is based on information on market transactions 

(for example, the prices, rates, etc.). This method shall be applied to measurement of fair value as it gives the most 

realistic picture, showing the true value of an asset: 

- profitable is a method which discounting future cash flows, leads to the current (specified) value; 

- costly (account) is the method estimating the size of costs which need to be incurred to compensate working 

(useful) capacity of an asset during this period of time. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, оценка, справедливая стоимость. 

Keywords: financial instruments, assessment, fair value. 

 

История возникновения термина «справедли-

вая стоимость» уходит своими корнями к западной 

школе бухгалтерского учета, а именно в США, и 

«пришел» в бухгалтерский учет из фондового 

рынка ценных бумаг. Этим термином трейдеры и 

брокеры называли ту оценку, когда компании не 

находились в состоянии, где оценка их залога по 

ценным бумагам не была ниже нуля (т.е. отрица-

тельным) или приближенному к нулю, поэтому был 

придуман термин «справедливая стоимость», кото-

рая позволяла актуализировать эту стоимость. В 

1993 году, когда американские бухгалтера впервые 

начали использовать этот термин при разработке 

национальных стандартов и учетной политики 

своей компании, этот термин получил широкую по-

пулярность и быстро прижился в МСФО. 

Справедливая стоимость в соответствии с 

МСФО (IFRS) 13 – цена, которая была бы получена 

при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении обычной операции 

между участниками рынка на дату оценки [3]. 

Ключевыми в этом определении являются: 

- справедливая стоимость – это цена реализа-

ции актива, а не его приобретения; часто такие две 

цены различаются (в большой степени это харак-

терно для финансовых инструментов); 

- это котировка на рынке; при оценке справед-

ливой стоимости нужно исходить от суждений 

участников рыночных отношений, и учесть любую 

уникальность, которая связана с конкретными 

условиями, в которых «живет» фирма-продавец; 

- участники рыночных отношений, которые яв-

ляются независимыми, желающими осуществить 

такую сделку, которые осведомлены о рынке и об-

ладают доступом на рынок. 

- предполагаемая операция реализации должна 

быть «обычной» и не принудительной. 

- справедливую стоимость обязательно необ-

ходимо привязать к дате ее измерения. 

Если компании желают что-то реализовать, то 

у них должно быть время, для того чтобы изучить 

конъюнктуру спроса, «продемонстрировать» свой 

актив потенциальному покупателю и сделать выбор 

наиболее оптимального для них варианта стоимо-

сти, которые были предложены на рынке. Тогда 

само понятие справедливой стоимости будет вы-

глядеть таким образом: справедливая стоимость – 

это цена, которую можно получить в случае реали-

зации актива или заплатить в результате передачи 

обязательства на дату оценки в обычной сделке 

между участниками рынка. 

Справедливая стоимость финансовых инстру-

ментов оценивается следующими методами: 

- рыночный – это основной метод оценки спра-

ведливой стоимости, которая основывается на ин-

формации о рыночных сделках (например, цены, 

курсы и т.д.). Рыночный метод оценки справедли-

вой стоимости является основным методом. 

Именно этот метод должен применяться для изме-

рения справедливой стоимости, так как он дает 

наиболее реалистичную картину, показывая истин-

ную ценность актива. Доходный и затратный ме-

тоды, так или иначе, являются производными от 

рыночного метода. 

- доходный – это метод, который дисконтируя 

будущие денежные потоки, приводит к текущей 

(приведенной) стоимости; 

- затратный (расходный) – это метод, оценива-

ющий величину затрат, которые необходимо поне-

сти, чтобы возместить рабочую (полезную) мощ-

ность актива в данный период времени. 

Рассмотрим условный пример в разрезе выше-

описанных методов оценки справедливой стоимо-

сти. 

Пример 1. Компания приобрела финансовый 

актив по договорной цене 500 000 тг. При этом дис-

контированная стоимость будущих денежных по-

токов, которые будут получены от использования 

данного финансового актива, составляет 800 000 тг. 

За весь срок владения финансовым активом компа-

ния планирует понести расходы в размере 400 000 

тг. 

Решение. Отсюда, справедливая стоимость со-

гласно  

а) рыночному методу равна 500 000 тг.; 

б) доходному методу равна 800 000 тг.; 

в) затратному методу равна 400 000 тг.. 

Так как именно рыночный метод отражает 

объективную информацию, поэтому справедливая 

стоимость данного финансового актива будет при-

знана в сумме 500 000 тг.. 

Оценка по справедливой стоимости позволяют 

отразить объективную и достоверную информацию 

в финансовой отчетности (см. Таблица 1).  
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Таблица 1 

Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов 

№ Категория финансовых инструментов Первоначальная оценка 

1 
Дебиторская задолженность и займы, предоставленные ор-

ганизацией 

Справедливая стоимость 

(себестоимость) 

2 Удерживаемые до погашения 

3 Имеющиеся в наличии для продажи 

4 
Учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее 

изменений на прибыль или убыток 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором 

 

Исходя из таблицы 1, справедливая стоимость 

одновременно является и себестоимость финансо-

вого инструмента, по которой он будет отражен в 

балансе. Главным образом, данный подход позво-

ляет избежать проблем, возникающих при первона-

чальной оценке для последующего признания в 

учете финансовых инструментов. Затраты по осу-

ществлению сделки увеличивают первоначальную 

оценку всех финансовых активов и финансовых 

обязательств. Очень часто при первоначальной 

оценке затраты на финансовые инструменты, 

например на деривативы, могут быть нулевыми или 

несущественными, следовательно при оценке их по 

себестоимости они могут вовсе не отражаться в от-

чете о финансовом положении, а их эффект, поло-

жительный или отрицательный, в снижении финан-

совых рисков остаться невидимым. И в этой связи 

использование справедливой стоимости при перво-

начальной оценке оправдана и является объектив-

ной необходимостью, тем самым решая вышеопи-

санные учетные проблемы. 

Оценка и признание финансовых инструмен-

тов должна основываться на концептуальных прин-

ципах финансовой отчетности. Можно выделить 

ряд принципов, которые присущи для бухгалтер-

ского учета финансовых активов и финансовых 

обязательств, по тем или иным признакам (см. Таб-

лицу 2). 

Таблица 2 

Принципы бухгалтерского учета финансовых активов и финансовых обязательств 

№ Принципы Характеристика 

1 2 3 

1 Оценки 

- по экономической сущности операции по финансовым инстру-

ментам; 

- контрактные отношения. 

2 Признания 

- справедливость; 

- обоснованность; 

- осуществимость; 

 
 

- реализуемость. 

3 Раскрытия информации 

- полезность; 

- значимость; 

- обязательность; 

- достоверность. 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором 

 

Именно концептуальные принципы финансо-

вой отчетности, описанные в таблице 2, создают 

теоретическую основу признания, оценки и учета 

финансовых инструментов, строгое соблюдение 

которых необходимо. 

Однако метод оценки справедливой стоимости 

должен соответствовать следующим критериям: 

- являться уместным в конкретных обстоятель-

ствах; 

- доступность и достаточность информации, 

которая необходима для выбранного метода 

оценки; 

- для оценки по выбранному методу необхо-

димо использовать релевантную информацию, ко-

торая поддается наблюдению; 

- метод оценки справедливой стоимости дол-

жен отвечать целям по определению стоимости ре-

ализации актива или передачи обязательства между 

сторонами в рыночных условиях на дату оценки.  

Для повышения сопоставимости при измере-

нии справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 

установлена иерархия справедливой стоимости. 

Самыми надежными являются исходная информа-

ция 1 уровня иерархии, менее надежными – исход-

ная информация 3 уровня иерархии: 

Первый уровень – исходной информацией 

этого уровня являются: котировки на благоприят-

ном рынке для активов/обязательств, которые явля-

ются идентичными оцениваемым и доступными на 

дату оценки. 

Второй уровень – иная, прямо или косвенно 

наблюдаемая исходная информация для оценивае-

мого актива/обязательства, кроме той, которая от-

носится к первому уровню. 

Третий уровень – исходная информация, кото-

рая является ненаблюдаемой для оцениваемого ак-

тива/обязательства.  
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Особую роль играет правильное определение 

благоприятного рынка, где компания черпает всю 

необходимую информацию. В соответствии с 

МСФО (IFRS) 13 руководство компании измеряет 

справедливую стоимость на основе теоретически 

возможной сделки: 

- на основном рынке – это такой рынок, где 

наблюдается наибольший объем или наивысший 

уровень активности купли-продажи активов/обяза-

тельств, на котором компания может осуществлять 

свою деятельность, или 

- когда основной рынок отсутствует, компания 

выбирает наиболее благоприятный для него рынок 

– это такой рынок, где компания при купле-про-

даже актива получила бы максимально возможную 

стоимость с учетом расходов по сделке и транс-

портных затрат.  

При отсутствии основного рынка, многим ком-

паниям проблематично определение справедливой 

стоимости при наличии нескольких благоприятных 

рынков. Для определения такого рынка бухгалтеру 

необходимо принимать во внимание затраты по 

сделке и доставке как основных факторов иденти-

фикации благоприятного рынка. 

Рассмотрим пример наглядно иллюстрирую-

щий то, каким образом бухгалтеру можно, приме-

нив профессиональное суждение, определить спра-

ведливую стоимость при наличии нескольких бла-

гоприятных рынков (в данном случае: рынка 

Центральной Европы и рынка Юго-восточной 

Азии, при отсутствии основного рынка на примере 

компании АО «Корпорация Казахмыс» (см. Таб-

лица 3). 

Таблица 3 

Определение справедливой стоимости при нескольких благоприятных рынков компании АО 

«Корпорации Казахмыс» 

№ Показатели 
Рынок Центральной 

Европы 

Рынок Юго-восточной 

Азии 

1 Цена на рынке, в тыс. тенге 5 600 5 500 

2 Затраты по доставке, в тыс. тенге (550) (500) 

3 Затраты по сделке, в тыс. тенге (300) (200) 

4 ИТОГО 4 750 4 800 

П р и м е ч а н и е – Составлено автором  

 

Из таблицы 3 видно, что для компании АО 

«Корпорация Казахмыс» выгоден рынок Юго-во-

сточной Азии, так как там справедливая стоимость 

выше, поэтому по требованиям МСФО 13 компа-

ния АО «Корпорация Казахмыс» должна учитывать 

справедливую стоимость по рынку Юго-восточной 

Азии [4]. 

Фактически, справедливая стоимость – это 

равновесная рыночная цена актива, по которой по-

купатель готов приобрести, а продавец продать на 

открытом рынке. Однако из-за слабой развитости 

финансового рынка, и в частности рынка ценных 

бумаг, в Казахстане, зачастую специалистам, и бух-

галтеру в том числе, крайне сложно найти альтер-

нативные стоимости для сравнения идентичных ак-

тивов между собой. В этих условиях, бухгалтер 

прибегает к рекомендациям МСФО 13.  
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АННОТАЦИЯ  
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государства и гражданских институтов в модернизации отсталых регионов. В исследовании использован 
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технической культуры и отставание в модернизации. 

ABSTRACT  
The problem of an outsider state in social and economic modernization of a part of regions of Russia as 

obstacles of realization of integration effect of synergy and the reason of increase of contradictions and threats in 
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peripheral economy of the countries of the world of the concept "Regions with Economy of Peripheral Character" 
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of regions outsiders dooming them to loss of a commercial crop and lag in modernization is proved. 

Ключевые слова: территориальная сбалансированность хозяйства страны, регионы с экономикой пе-

риферийного характера, состояние общественной среды, импульсы самодвижения в развитии регионов, 

государственное управление 

Keywords: territorial balance of economy of the country, regions with economy of peripheral character, a 

condition of the public environment, impulses of the self-movement in development of regions, public administra-

tion 

 

Императив сближения экономических уровней 

регионов, как условия сбалансированного террито-

риального развития хозяйства страны, присут-

ствует во всех нормативно-правовых актах, касаю-

щихся стратегии планирования, национальной без-

опасности и государственной национальной 

политики Российской Федерации1. Реализация этой 

установки предполагает катализацию экономиче-

ской результативности на основе объединитель-

ного эффекта синергии. Однако объединительные 

интеграционные процессы могут генерировать не 

только положительную результативность, но и от-

рицательную [1]. Какой окажется результативность 

зависит от различий в экономической развитости 

регионов, их научно-технической культуры и скла-

дывающихся цивилизационных качеств обще-

ственной среды. Россия является средоточием реги-

онов с большой ассиметрией в уровнях экономиче-

ского развития, различий в ментальности 

населения, уровне и специфике культуры системе 

ценностей и властных отношений. Слабый учёт 

этих факторов может оказывать тормозящее влия-

ние на развитие страны. 

На тенденцию увеличения различий в эконо-

мическом и социальном развитии во многом оказы-

вает влияние та часть регионов страны, которая 

находится в состоянии хронического отставания. 

Исследования сущностных основ и причин отстава-

ния регионов этой группы и определение подходов 

к ускорению их развития является одной из про-

блем, от решения которой во многом зависит эко-

номическая успешность и предотвращение накап-

ливания противоречий и потенциала угрозы её тер-

риториальной целостности [2; 3]. В статье делается 

попытка поиска решения проблемы ускорения раз-

вития регионов-аутсайдеров отдельной страны в 

зеркале Теории периферийной экономики 

(«Т.п.э.»). В этой Теории решается адекватная про-

блема в странах мира, не прошедших все стадии мо-

дернизации. 
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Депрессивность и периферийность как раз-

личные типы проблемности 

В характеристике экономического развития 

России, протекавшего в течение прошедшей чет-

верти нынешнего века, превалирует картина, в ко-

торой отражаются четыре масштабных кризиса: 

«трансформационный» – 1890–1992 гг., «долговой» 

– 1998–2000 гг., под воздействием мирового финан-

сового кризиса – 2008–2009 гг. и текущий с 2013 г. 

– «экономико-политический» [4]. Представляется, 

что такая характеристика не соответствует класси-

ческому пониманию сущности кризиса. Результа-

том преодоления кризиса должен быть выход на бо-

лее высокий уровень развития системы (страна, ре-

гион, отрасль, предприятие и др.). В России же в 

указанных периодах протекала череда рецессий, а в 

промежутках между ними – стагнаций с отдель-

ными всплесками экономического роста. Послед-

ний был обусловлен не модернизационным разви-

тием, а спекулятивными факторами, связанными с 

тем, что Россия была ориентирована на выемку из 

кладовых земли ресурсов, образованных там не де-

ятельностью людей, являющейся источником бо-

гатства и успешности экономики по А.Смиту [5], а 

творением природы. То есть протекавшие в течение 

последней четверти века в экономике России про-

цессы при рассматривании в совокупности пред-

ставляют собой один непрерывный процесс кри-

зиса с характеристикой – «трансформационный». А 

если учесть мнение акад. С.Глазьева о том, что Рос-

сия не только не встала на путь освоения нарожда-

ющегося в развитых странах мира 6-го технологи-

ческого уклада, но и значительно утеряла позиции 

формировавшегося в стране в конце 80-х годов про-

шлого века 5-го уклада [6], то можно считать, что 

вектор развития страны имел отрицательную 

направленность. 

В протекавшем трансформационном кризисе не 

было места для реализации политики сбалансиро-

ванного территориального развития Так, по данным 

Агентства «РИА Рейтинг» максимальный инте-

гральный показатель рейтингов социально-экономи-

ческих уровней субъектов РФ в 2014 г. составил ве-

личину 82,132 (г. Москва), средний – 48,164 (Респуб-

лика Коми) и минимальный – 14,136 (Республика 

Тыва). Разница между максимальной и минималь-

ной оценками составляет 5,8 кратную величину [7]. 

Относительно динамично развиваются те регионы, 

которые, как отмечает Н.Зубаревич, оказались в бо-

лее благоприятных условиях для концентрации ка-

питала [8, с. 8]. Если же рассматривать динамику из-

менения уровней развития в определенном периоде, 

то заметен процесс неравномерного возрастания раз-

личий. На приводимом рисунке представлен график 

ранжирования субъектов РФ по величине ВРП на 

душу населения в 2013. Такое же ранжирование 

было проведено работниками СОПС по итогам 2000 

г. [9, с. 20–28]. Ранжирование практически не меня-

ется за исключением отдельных перемещений в пре-

делах групп пяти ближних рангов. Различие же в 

том, что максимум по оси ординат в 2000 г. (730%) 

больше минимума (22,8%) в 32 раза, а максимум 

2013 г. (980%) больше минимума (22,0%) в 45 раз. 

Таким образом, императивы сближения эконо-

мических уровней регионов, отражённые в норма-

тивных актах, оставались формальными заклинани-

ями, а не реальностью. Трудно не согласиться с ака-

демиком А.Татаркиным, который считает, что 

возрастающий с каждым годом разрыв в развитии 

российских регионов препятствует проведению еди-

ной экономической политики системного и устойчи-

вого развития всех субъектов национального рыноч-

ного хозяйства, цивилизованного обустройства 

всего российского пространства [10, с. 15]. 

Аналитическим центром при Правительстве РФ 

регионы страны разделены на четыре группы: высо-

коразвитые, развитые, среднеразвитые и менее раз-

витые (табл. 1) [11]. Первые три группы подразде-

лены на подгруппы регионов с хозяйственной специ-

ализацией  
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преимущественно направленной на индустри-

альное развитие. Наше внимание акцентируется на 

семи регионах подгруппы «менее развитые аграр-

ные» – Республика Адыгея, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Че-

ченская Республика и Республика Калмыкия. Вы-

бор этих субъектов Федерации в качестве объектов 

исследования обусловлен их географической со-

предельностью и исторически сложившейся общ-

ностью многих черт практической культуры и мен-

тальности. 

 

   Таблица 1 

Классификация регионов России по уровню развития 

Высоко-раз-

витые 

Финансово-экономиче-

ские центры 
Московская обл., г.Москва, г.Санкт-Петербург 

Сырьевые экспортно-

ориентированные 

Республика Коми, Тюменская область (в том числе ХМАО, 

ЯНАО) 

Развитые 

С диверсифицированной 

экономикой 

Ростовская, нижегородская, Самарская, Свердловская, Но-

восибирская, Сахалинская области, Татарстан, Саха(Яку-

тия) 

С опорой на обрабатыва-

ющую промышленность 

Липецкая, Ярославская, Вологодская, Ленинградская, Нов-

городская, Челябинская, Иркутская, Омская области 

С опорой на добывающую 

промышленность 

Белгородская, Мурманская, Кемеровская, Томская области, 

Пермский, Красноярский края, Башкортостан 

Среднеразви-

тые 

Промышленно- 

аграрные 

Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Ря-

занская, Смоленская, Тверская, Тульская, Архангельская (в 

том числе Ненецкий АО), Калининградская области; Каре-

лия, Удмуртия, Хакасия, Приморский и Хабаровский края 

Аграрно- 

промышленные 

Брянская, Воронежская, курская, Орловская, Тамбовская, 

Псковская, астраханская, Волгоградская, Кировская, орен-

бургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Курганская 

области; Бурятия, Алтайский, Ставропольский и Краснодар-

ский края; Камчатка, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, 

Мордовия, Чувашия 

Менее  

развитые 

Менее развитые  

сырьевые 

Забайкальский край, Амурская, Магаданская области, Чу-

котский АО 

Менее развитые  

аграрные 

Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балка-

рия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Алтай, Тыва, 

Еврейская АО 

Составлено по данным Доклада в Аналитическом центре при Российской Федерации «Типы российских 

регионов: устойчивость и сдвиги в 2003–2013 годах» / Авторы: Голяшев А.В., Григорьев Л.М. [11] 

 

В формулировке «менее развитые аграрные» 

присутствует щадящая семантика: «менее разви-

тые», а не «отсталые регионы-аутсайдеры». Состо-

яние этих регионов обычно формулируется как 

«проблемный регион» или «депрессивный регион». 

Первая формулировка не конкретизирует суть про-

блемности. Что касается формулировки «депрес-

сивный регион», то она сомнительна в отношении 

характеристики состояния регионов-аутсайдеров. 

Термин «депрессия» применительно к отражению 

экономического состояния какой-либо системы 

(страна, регион, отрасль, предприятие и пр.) имеет 

классически определившуюся характеристику кри-

зиса. Кризису подвержены преимущественно инду-

стриально развитые системы с существенным эко-

номическим потенциалом. Главными проявлени-

ями кризиса являются: падение производства, 

пиковый рост безработицы, снижение доходов 

предприятий и населения.  

                                                           
* По данным блогера spydell livejornal зависимость 

экономики России от экспорта сырья в 2013 г. до-

стигла 84,3% (http://spydell. 

livejornal.com/553921.html) 

Продолжительность депрессии ограничена во 

времени, как правило, периодом до 4 лет [12, с. 22–

23]. Преодолевается депрессия мерами организаци-

онного, финансового и технологического оздоров-

ления. Выход из состояния депрессии на подъём, 

как правило, приводит систему на более высокий 

уровень развития и роста экономики. 

Однако, прошло не 4 года, как Россия, войдя с 

начала 90- годов в состояние кризиса, не встала на 

путь модернизационного развития. Поэтому пред-

ставленная Аналитическим центром при Прави-

тельстве РФ классификация регионов России по 

уровням их развития и хозяйственной специализа-

ции, отражает не депрессивное состояние, а уже но-

вое установившееся состояние экономики страны с 

нарождающимися признаками периферийности – 

структурной ориентации на продажу природных 

ресурсов и затухания индустриального потенци-

ала*. 
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Для характеристики этого состояния подходят 

положения Теории периферийной экономики, 

среди адептов которой заметными являются эконо-

мисты Р.Пребиш (зачинатель теории), С.Амин, 

Ф.Кардозо, Дус Сантос, И.Валлерстайн, С.Артобо-

левский, С. Фуртадо [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19] и др. 

Страны мира подразделяются на центр, перифе-

рию, полупериферию и периферию. Центр – это 

развитые страны мира, входящие в состав стран Ор-

ганизации экономического сотрудничества и разви-

тия – ОЭСР. Остальные страны считаются эконо-

мически периферийными, так как показатели 

уровня их развития по величине удалены от показа-

телей развитых стран. 

Если соотнести положения указанной Теории 

на отдельную страну – Россию, то её регионы тоже 

можно подразделить на категории: развитые, полу-

периферийные и периферийные. При таком подраз-

делении «менее развитые аграрные» регионы Рос-

сии попадают под определение не регионов с де-

прессивной экономикой, а регионов с 

периферийной экономикой. 

Дело не просто в различии словесных выраже-

ний «депрессивность» и «периферийность». Это 

разные по сущности категории. Периферийность – 

проблема более сложная, чем депрессивность. Её 

причины находятся не только в плоскости эконо-

мики; они включают «неэкономические грани эко-

номики» [20]. От понимания различия в депрессив-

ности и периферийности зависит соответственно 

различие в подходах к обеспечению успешности 

развития в одном и других случаях. 

Р. Пребиш формулирует факторы, определяю-

щие суть периферийного состояния: «Специфика 

периферии проявляется во всём: в сфере техники и 

потребления, в производственной структуре, в 

уровнях развития и демократизации, в системе зем-

лепользования и формировании излишка, в демо-

графическом росте» [13, с. 200]. Это объемлющее 

отражение сути периферийной экономики. Исполь-

зуя данные таблицы 2, рассмотрим применительно 

к семи исследуемым регионам круг показателей со-

циально- экономического развития. 

Периферийные регионы, в отличие от депрес-

сивных, это регионы с низким экономическим по-

тенциалом и уровнем технической культуры. Пре-

делы отставания в технической оснащённости в це-

лом всего хозяйства регионов и в том числе 

промышленности, а также соотношение удельного 

веса сельского и городского населения отражены в 

таблице позициями 1–4. В совокупности они опре-

деляют аграрную ориентацию, которая формализо-

вана в нормативных актах. 

В отличие от пиковых ростов безработицы в 

периоды депрессий, в периферийных регионах 

наблюдается стабильное во времени превышение 

уровня безработицы и хроническая неполная заня-

тость трудоспособного населения в экономике (поз. 

7).

 

Таблица 2 

Социально-экономические показатели исследуемых субъектов Федерации, 2013г.2 

№ 

п/п 
 РФ 

РА-

дыг. 
РКалм. РДаг. РИнг. К-БР К-ЧР Чеч.Р. 

1. 

Стоимость основных 

фондов на душу насе-

ления, тыс. руб. 

Кратность различий3 

 

929,4 

 

1 

 

356,9 

 

-2,6 

 

441,0 

 

-2,1 

 

332,6 

 

-2,8 

 

145,1 

 

-6,4 

 

252,9 

 

-3,7 

 

337,2 

 

-2,8 

 

300,4 

 

-3,1 

2. 

Стоимость основных 

фондов в промыш-

ленности, тыс. руб. 

Кратность различий 

 

251,8 

 

1 

 

71,7 

 

-3,5 

 

34,6 

 

-7,3 

 

43,4 

 

-5,8 

 

16,2 

 

-15,5 

 

49,0 

 

-5,1 

 

62,4 

 

-4,0 

 

53,2 

 

-4,7 

3. 

Стоимость основных 

фондов на душу насе-

ления в сельском хо-

зяйстве 

Кратность различий3 

 

25,6 

 

1 

 

27,4 

 

0,9 

 

39,2 

 

0,7 

 

23,0 

 

-1,1 

 

10,8 

 

-2,4 

 

27,8 

 

0,9 

 

57,2 

 

0,4 

 

9,2 

 

-2,8 

4. 
Удельный вес город-

ского населения, в % 

74,2 

25,8 

47,0 

53,0 

45,1 

54,9 

40,4 

59,6 

42,4 

57,6 
52,3 

47,7 
42,7 

57,3 

34,8 

65,2 

5. 

Инвестиции в основ-

ной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 

Кратность различий 

 

92,4 

 

1 

 

35,8 

 

-2,6 

 

51,8 

 

-1,8 

 

60,3 

 

-1,5 

 

29,4 

 

-3,1 

 

25,7 

 

-3,6 

 

39,9 

 

-2,3 

 

30,8 

 

-3,0 

6. 

Валовой региональ-

ный продукт на душу 

населения, тыс. руб. 

Кратность различий 

 

376,4 

 

1 

 

161,7 

 

-2,3 

 

145,3 

 

-2,6 

 

145,4 

 

-2,6 

 

100,9 

 

-3,7 

 

131,9 

 

-2,9 

 

133,2 

 

-2,8 

 

88,5 

 

-4,3 

7. 

Численность трудо-

способного населения 

незанятого в эконо-

10,1 28,0 14,3 24,6 63,8 27,4 23,7 47,2 



The scientific heritage No 10 (10),2017 39 

мике, % от трудоспо-

собной части населе-

ния 

8. 

Численность населе-

ния с денежными до-

ходами ниже прожи-

точного уровня, в % 

от общей численно-

сти населения 

10,8 12 35,4 10,1 19,5 18,6 19,5 19,7 

9. 

Общая жилая пло-

щадь, приходящаяся 

на одного жителя, кв. м 

23,4 24,4 22,8 17,1 13,5 18,7 20,1 18,1 

10. 

Численность населе-

ния на одну больнич-

ную койку 

110,3 133,4 107,2 141,9 215,9 105,9 127,3 138,4 

11. 

Численность врачей 

на 1000 чел. населе-

ния 

49 39 54 39 38 45 38 27 

12. 

Коэффициент есте-

ственного прироста 

населения 

0,2 -0,6 4,7 13,3 17,7 6,6 4,4 19,9 

13. 

Коэффициент мигра-

ционного прироста на 

10000 населения 

21 50 -122 -73 635 -32 -17 -35 

14. 

Удельный вес дотаций 

в доходах консолиди-

рованного бюджета, в 

% 

- 64,6 90,7 94,8 99,0 83,8 77,9 92,0 

Составлено автором по данным Росстат [22] 

 

Отличием периферийности от депрессивности 

является также то, что экономическое отставание 

является не ограниченным во времени, а хрониче-

ским тормозом. Вторым Конгрессом Коминтерна, 

состоявшемся в Москве в 1920 г., рассматриваемым 

регионам была дана характеристика их состояния 

как «Отсталые колониальные окраины России» и 

было рекомендовано проведение мер по преодоле-

нию отсталости путем индустриализации [22, с. 

241–254]. Следуя рекомендациям, было активизи-

ровано развитие регионов, позволившее достичь 

стратификации их уровня как аграрно-индустри-

ального и значительно сблизить с уровнем развития 

других регионов. Тем не менее, и в советском пери-

оде социально-экономический уровень регионов 

оставался ниже среднего по России [23]. Но и до-

стигнутые позиции были утеряны в начале 90-х го-

дов прошлого века, в самом начале трансформаци-

онного периода. Регионы одномоментно лишились 

большей части крупных промышленных предприя-

тий (50% самоликвидировались, остальные ужа-

лись до 20-ти процентной мощности), которые 

были генераторами технической культуры. И также 

одномоментно регионы скатились с аграрно-инду-

стриального уровня на уровень «менее развитые аг-

рарные». 

Хронический характер отставания в экономи-

ческом развитии исследуемых регионов предопре-

делило их бедность. Несмотря на сглаживающее 

влияние федеральных дотаций (поз. 14), бедность 

семи регионов, как и всех в целом регионов под-

группы «менее развитые аграрные» была и остаётся 

не эпизодическим явлением, а более выраженной 

по сравнению с другими регионами, определяя ме-

ста в последней десятке среди регионов России 

(поз. 8–11). Одним из следствий является более вы-

сокий миграционный выезд из регионов по сравне-

нию с въездом (поз. 13). 

Слабость импульсов самодвижения в разви-

тии – главная причина периферийности, пути 

преодоления 

Характеристика периферийности региона не 

ограничивается отражением его аутсайдерского по-

ложения по социально-экономическим показате-

лям. Тип проблемности определяется и порождаю-

щими его причинами. 

Почти все рассматриваемые регионы нахо-

дятся в последней десятке 85-ти регионов страны 

по числу расторгаемых браков на 1000 человек 

(Республика Дагестан – на 83 месте, Чеченская Рес-

публика – на 84 и Республика Ингушетия – на 85). 

Это говорит о высоком почитании роли семьи, при 

котором обеспечение её экономического благосо-

стояния для жителей южных регионов России явля-

ется мерилом своей социальной значимости: «не 

хуже, чем у других». То есть экономическая актив-

ность предопределена имманентно, и это подтвер-

ждается действенным самовыражением. Например, 

во все времена для населения регионов Северного 

Кавказа было и остаётся актуальным отходниче-

ство. Люди выезжали на заработки, необходимые 

чтобы женить сына, построить дом, участвовать в 

свадьбах знакомых и т.п. В процессе труда в других 
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регионах кавказцы проявляли завидную созида-

тельность. Такую же успешность и созидательность 

проявляли и проявляют кавказцы и калмыки, рабо-

тающие за пределами своих регионов и на постоян-

ных основах. 

Но наблюдается парадокс: при качествах высо-

кой экономической активности, присущих жителям 

регионов исследуемых регионов, последние быстро 

утеряли достигнутые в советский период успехи и 

возвратились в состояние хронической отсталости. 

Парадокс не является необъяснимым. Во-первых, 

экономические успехи в советский период были до-

стигнуты в результате централизованного государ-

ственного управления. Региональная составляющая 

управления имела несуверенное вспомогательное 

значение. Во-вторых, в своих регионах кавказцы и 

калмыки менее успешны, что связано с менее бла-

гоприятным состоянием общественной среды по 

сравнению с другими регионами [24]. 

Цели экономической и социальной самодоста-

точности человеком могут достигаться в соответ-

ствии с двумя началами морального характера: 

- методами, соответствующими нормам мо-

рали общечеловеческих ценностей, которым в пол-

ной мере соответствуют моральным установкам 

всех четырёх религий, исповедуемых в семи регио-

нах; 

- способами негативной направленности (хи-

щения, присвоения, разбой). 

Общество как совокупность людей, как утвер-

ждают авторы [25], включает в себя оба начала. 

Способность к саморазвитию общества, его успеш-

ность зависит от преобладания того или иного 

начала. Какое окажется довлеющим зависит от со-

стояния общественной среды – сложившейся прак-

тической культуры, праведности судебной си-

стемы, объективности средств массовой информа-

ции, эффективности власти – чему и кому все они 

служат – обществу или отдельным его группам. В 

настоящее время ни по одному из этих пунктов ни 

по стране в целом, ни по её регионам невозможно 

дать позитивную оценку. 

Институциональными установками, введён-

ными в стране в начале 90-х и последующих годах, 

посеян вирус стяжательства и коррупции, несоот-

ветствия между мерой доходов и мерой труда и за-

слуг. То есть речь идет о создавшихся условиях сти-

мулирования качеств второго начала. Эти уста-

новки распространяются на все регионы без 

исключения. Но в развитых регионах страны, кото-

рым присущи качества индустриального обще-

ства,7 хотя и ущемлёно, но действует иммунитет 

противодействия вирусу. Что касается периферий-

ных регионов, то его действие усугубляется нали-

чием периферийного сознания с элементами, как 

утверждает Г.Мюрдаль, ментальности в практиче-

ском восприятии институциональных установок 

[26]. Из-за укоренившегося патернализма ослаб-

лено противодействие людей деструктивным ин-

ституциональным установкам. Объясняется это 

просто: коррупция, например, является порожде-

нием «сверху», следствием существующей си-

стемы политического обустройства. А раз 

«сверху», то нечего сопротивляться. 

Периферийность сознания проявляется и в 

том, что для состоятельных членов общества харак-

терно стремление к потребительским стандартам не 

адекватным их экономической состоятельности. 

Как отмечает Р. Пребиш, имея в виду страны латин-

ской Америки, излишек доходов используется не в 

качестве средств инвестирования расширения эко-

номики с адсорбированием незанятой части населе-

ния, как это делается в развитых странах, а на 

омертвление в расточительных излишествах. Он 

пишет: «Я заявляю в полный голос: общество по-

требления несовместимо с целями искоренения об-

щества недопотребления». [27, с. 46]. Это в полной 

мере относится и к исследуемым регионам. Богатая 

часть людей регионов Северного Кавказа исполь-

зует излишек, покупая драгоценности, дорогие авто 

и брендовые туры, вводят в коматозное состояние 

средства, выстраивая дома-дворцы по месту жи-

тельства и дублируя приобретение вилл на побере-

жье, в лесных массивах и в других более «уютных» 

регионах страны и даже в зарубежье. 

Периферийным регионам характерно также: 

- более выраженная, по сравнению с индустри-

альными регионами, авторитарность власти при 

меньшей инициативной суверенности в решении 

региональных роблем; 

- отсутствие внешнего контроля над властью 

со стороны какого-либо органа, сформированного 

прямым волеизъявлением народа, а не самой вла-

стью; 

- неразвитость институтов гражданского обще-

ства, подавленность гражданской активности. 

Эти качества являются основой низкой эффек-

тивности региональной власти, причиной инкуба-

ции качеств второго начала, немощности и полной 

зависимости от центра. Трудно рассчитывать на су-

веренность инициативы региональной власти, если 

величина дотаций зашкаливает 90-процентную 

черту доходов консолидированных бюджетов реги-

онов (Таб. 2, поз. 14).  

Из изложенного следует, что качества пери-

ферийности не могут не воздействовать угнета-

юще на импульсы самодвижения в развитии регио-

нов-аутсайдеров. Согласно Теории периферийной 

экономики, слабость импульсов самодвижения в 

развитии (саморазвития) является главным призна-

ком и консервантом периферийности экономики 

стран мира, их хронической отсталости в развитии 

[13]. Этот тезис в полной мере можно соотнести для 

характеристики периферийности экономики регио-

нов отдельной страны. Обобщенными факторами, 

влияющими на слабость импульсов саморазвития, 

являются, во-первых, недостаточная инициативная 

суверенность региональной составляющей госу-

дарственного управления страны и, во-вторых, 

наличие негативов инфернальности в состоянии об-

щественной среды. 

Говоря о слабости импульсов самодвижения в 

развитии регионов с периферийной экономикой, 

мы отражаем обобщенный фактор характеристики 
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состояния периферийности и необходимости её 

преодоления. Это не противоречит понятию о необ-

ходимости саморазвития регионов как эволюции, 

включающей, в том числе, преодоление перифе-

рийности. Известные учёные экономисты России 

консолидировались в единстве научного видения 

состояния экономики страны и связанную с этим 

необходимость роста экономической самостоятель-

ности и саморазвития регионов. Основной довод: в 

России чрезмерная централизация властных полно-

мочий и финансовых средств (до 65% всех налогов 

и до 90% природной ренты) на федеральном уровне 

при одновременной жёсткости регламентации ини-

циативной деятельности региональных и муници-

пальных органов власти являются тормозом устой-

чиво поступательному развитию страны и регионов 

[7; 10; 28]. Централизовав властные полномочия и 

ресурсы, государство использует их крайне неэф-

фективно. Ресурсов не хватает для обеспечения 

полнокровного развития регионов. В то же время 

обескровленные регионы не могут вносить доста-

точный вклад в централизованные фонды страны. 

Получается замкнутый круг, приводящий к после-

довательному нарастанию дефицита средств разви-

тия. 

Авторы указанных работ дали рекомендации 

обеспечения роста самостоятельности и саморазви-

тия регионов. Предлагаются институциональные 

преобразования в сфере финансовых отношений – 

изменение пропорций в распределении налоговых 

поступлений и природной ренты между федераль-

ным и региональными бюджетами [25]. Это позво-

лит регионам формировать финансовую основу 

экономической самостоятельности. 

Другим, по нашему мнению, не менее важным 

направлением роста экономической самостоятель-

ности и саморазвития регионов видится в мерах по 

улучшению состояния общественной среды, его 

оздоровление. Целью мер должно быть создание 

условий для раскрытия скрытой втуне энергии по-

тенциала созидательного труда экономически ак-

тивной части населения во всех видах деятельности 

– управленческой, предпринимательской, исполни-

тельской. Члены Клуба академика О.Т. Богомолова, 

который включает широкий круг учёных и практи-

ков экономических и неэкономических специаль-

ностей, на основе междисциплинарного подхода 

попытались выявить (и достаточно успешно) все 

изъяны состояния общественной среды [20]. Во 

многом эти изъяны появились в постсоветский пе-

риод. Одной из главных причин можно назвать то, 

что в Конституции Российской Федерации исклю-

чена возможность какой-либо государственной 

идеологии. Это продублировано и в Конституциях 

субъектов Федерации. Пустоту занимают различ-

ные установки, отдалённые от норм морали соот-

ветствующих общечеловеческим ценностям и запо-

ведям религий. 

Давно назрела необходимость иметь легитим-

ную доктрину целевых установок дальнего разви-

тия, приемлемую подавляющим большинством 

населения. Видение желаемых качеств будущего 

общества создаст предпосылки дальней мотиваци-

онной ориентации людей в едином русле созида-

ния. Однако советский и зарубежный опыт показы-

вает, что дальняя мотивация не будет действенной, 

если в текущих периодах не окажется постоянного 

подтверждения движения по пути намеченному в 

доктрине. Именно с этих позиций необходимо про-

ревизировать те институциональные установки, ко-

торые действуют в настоящее время. Если оста-

нется таким же неэффективным как сегодня госу-

дарственное управление или сохранится 

несовершенство правосудия, при котором, напри-

мер, за украденную корову и украденные 3 млрд. 

рублей определяются одинаковые наказания, то 

проблематичным останется становление на путь со-

зидания. Соответствие текущей и дальней мотива-

ции приведёт к согласию народа и власти, межлич-

ностному доверию и в целом к прогрессу [29]. 

При экономической самостоятельности регио-

нов дифференциация уровней развития вряд ли 

сразу снизится. Но в самооценке регионов она бу-

дет восприниматься как «справедливая», так как 

окажется результатом собственной деятельности, в 

меньшей мере подверженной деструктивным внеш-

ним воздействиям. Это должно сглаживать проти-

воречия, связанные с неравенством. 

Следует также отметить, что понятие о само-

развитии у периферийных и развитых регионов не 

однозначно. В эволюции саморазвития периферий-

ных регионов, в отличие от развитых, будет присут-

ствовать составляющая – необходимость усиления 

импульсов самодвижения в развитии. 

Конечной целью «Т.п.э.», точнее, ее течения – 

Теории зависимого развития «Т.з.р.», было обосно-

вание необходимости внешней помощи слабораз-

витым странам для достижения ими самодвижения 

в развитии. Во-первых, сторонники «Т.з.п.» дока-

зали правомерность отказа от догмы о незыблемо-

сти сложившегося международного разделения 

труда. Фуртадо С. утверждал, что статическое по-

нимание и следование принципу «сравнительных 

издержек» Д.Рикардо никогда не выведет слабораз-

витые страны из состояния отсталости [19]. Аграр-

ная специализация слаборазвитых стран без инду-

стриального развития – это путь сохранения состо-

яния периферийности. Группа международных 

экспертов сравнила состояние экономик стран Аф-

рики, находящихся южнее и севернее Сахары. Пер-

вые отказываются от внешней иностранной по-

мощи в использовании индустриальных техноло-

гий, и их экономика остаётся в застойном 

состоянии. Вторые, постоянно пользуясь помощью 

развитых стран, встали на путь саморазвития 

[30;31; 32]. Во-вторых, в Теории зависимого разви-

тия обосновывается обязанность развитых стран 

оказывать помощь слаборазвитым странам. Моти-

вируется это тем, что развитость стран Центра, кон-

центрация их капитала, достигнута за счёт недораз-

вития стран периферии многовековым выкачива-

нием ресурсов. Поэтому страны центра обязаны 

оказывать странам периферии помощь в развитии 

[13; 15; 19]. Но часть авторов критически относятся 

к иностранной помощи как к фактору, ведущему к 
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паразитическому разложению в странах периферии 

и способствующему политической и экономиче-

ской зависимости от Центра [14;16;17]. Поэтому, 

считают авторы, необходим действенный государ-

ственный протекционизм защиты развивающихся 

стран от указанных видов внешней экспансии.  

Преломляя сказанное по аналогии к перифе-

рийным регионам отдельной страны, можно утвер-

ждать, что, во-первых, без внешней помощи эти ре-

гионы практически не способны получить инерцию 

движения в развитии. К отнесению в нормативных 

документах части регионов России в группу регио-

нов аграрной специализации нельзя подходить как 

к догматической панацее. В противном случае воз-

можны деструкции. Можно привести не один при-

мер, когда федеральные чиновники, ссылаясь на аг-

рарную специализацию, гасят инициативы бизнеса 

регионов и зарубежных инвесторов по размещению 

в республиках Северного Кавказа индустриальных 

предприятий на выгодных кредитных условиях. Де-

струкция заключается в том, что аграрно-ориенти-

рованные регионы не могут активно развиваться, 

не имея минимума промышленных предприятий, 

генерирующих на территориях техническую куль-

туру. Без последней не может быть ни модерниза-

ционных основ развития, ни полнокровной аграр-

ной специализации, ни вообще экономической 

успешности. Во-вторых, периферийные регионы 

имеют благоприятные природно-климатические 

условия и удобное приграничное географическое 

расположение для экономической интеграции как с 

регионами страны, так и с зарубежьем. Это – объ-

ективные условия для оптимального развития как 

аграрной, так и промышленной сфер и поэтому нет 

причин для вынесения им приговора – «менее раз-

витые аграрные». При такой дискриминации Рос-

сия будет оставаться в тупике территориального 

дисбаланса и общего отставания в развитии. 

Должна быть установка на «развитые аграрные» ре-

гионы. Имея в виду не отношения между странами 

мира, а внутренние отношения в отдельной стран, 

речь должна идти не о зависимом развитии, а о вза-

имозависимом. В-третьих, переход на саморазви-

тие предполагает тенденцию снижения патерна-

лизма и паразитизма регионов, должно обязывать 

их эффективно использовать предоставляемых гос-

ударством централизованных ресурсов (инвести-

ции, технологии и пр.). 

Заключение. В последней четверти века Рос-

сия развивалась по вектору отрицательной модер-

низационной направленности. Постоянно нарас-

тала территориальная ассиметрия в уровнях разви-

тия. Наиболее отсталые в развитии регионы 

определены как «менее развитые аграрные». Ана-

лиз типа проблемности этих регионов определяет 

их состояние не как депрессивное, а как территорий 

с экономикой периферийного характера с чертами, 

соответствующими постулатам Теории периферий-

ного капитализма (Пребиш Р.) – хронического от-

ставания в развитии, бедности населения, перифе-

рийности сознания и практической культуры, сла-

бости импульсов самодвижения в развитии.  

Всё это является следствием инфернального 

состояния общественной среды, возникшего в це-

лом по стране и усугублённого в отсталых регио-

нах. Главной причиной негативного состояния об-

щественной среды является слабость и неэффек-

тивность всей иерархии государственного 

управления, инъецировавшей в общество вирус 

стяжательства. Последний оказался основным пре-

пятствием раскрытию находящегося втуне потен-

циала созидательного труда во всех сферах полез-

ной деятельности и становления регионов на путь 

модернизационного развития. 

Проблема преодоления периферийности не яв-

ляется обособленной. Она является дополнитель-

ной нагрузкой по преодолению слабости импуль-

сов самодвижения в развитии регионов аутсайде-

ров в общей проблеме модернизации экономики 

страны. 

Оздоровление общественной среды предпола-

гает создание условий стимулирования альтруисти-

ческих и погашения эгоистических начал в каче-

ственном состояния социума. История развития 

стран свидетельствует, что преобразования, 

направленные на создание подобных условий осу-

ществляются на основе их инициирования государ-

ством «сверху» под воздействием гражданской ак-

тивности «снизу». Но в России исторически сложи-

лось так, что все преобразования инициировались 

«сверху» - государством. Роль гражданской актив-

ности оставалась и пока остаётся несущественной; 

в настоящее время в регионах она погашается демо-

низацией в равной мере и экстремизма, и конструк-

тивных движений. История также свидетельствует, 

что при сильном государственном управлении и 

при наличии основ для его восприятия обществом 

как справедливого, стимулируются позитивные ка-

чества общественной среды. 

Следовательно, ключевым звеном социально-

экономических преобразований в России является 

перерождение в первую очередь самих органов гос-

ударственного управления на основах неэкономи-

ческой грани экономики – патриотизма. Сложность 

заключается в том, что в настоящее время над эли-

той государственного управления не существует 

внешний контроль и на этой основе ослаблена от-

ветственность субъектов управления за результаты 

социального и экономического развития страны. В 

настоящее время ситуация такова, что ни в органах 

власти, ни в обществе отсутствует достаточная мера 

видения необходимости коренных преобразований в 

системе государственного управления, как условия 

самосохранения и защиты общества от катастрофиче-

ских коллизий. Необходима такая глубина и широта 

осознания, при которой преобразования будут вос-

приниматься как объективная необходимость на всех 

уровнях общества. Не может быть, чтобы угроза по-

тери стабильности общества и целостности страны не 

вывела в авангард патриотические силы, которые про-

ведут преобразование не только экономических ин-

ституциональных установок, но и установок социоло-

гического, правового, политологического и других 

институций. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Основные нормативные акты, в которых 

определена аграрная ориентация части регионов 

страны: Концепция Стратегии социально-экономи-

ческого развития регионов Российской Федерации 

// Минрегионразвития России. URL: 

http://minregion.ru; 

О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666; 

Об Основах стратегического планирования в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

12.05.2009 № 536. 
2Здесь и далее дано предпочтение показателям 

2013, так как в связи с новой волной рецессии в эко-

номике России показатели последующих лет иска-

жают объективность характеристики сути перифе-

рийности.  
3Со знаком (-) дана кратность превышения ве-

личины среднего показателя по России над показа-

телем исследуемого региона, со знаком (+) – доля 

средней величины показателя по России в показа-

теле региона. 
4Отклонение связано с занятостью населения 

обслуживанием объектов санаторно-курортного 

назначения, преимущественно расположенных в 

городах К-БР. 
5Отклонение связано с перемещением населе-

ния, обусловленного приграничной проблемой 

притязания Ингушетии на Пригородный район Се-

верной Осетии. 
6Если рассматривать все регионы подгруппы 

«менее развитые аграрные», регионы страны, то к 

числу особо отстающих можно причислить и Рес-

публику Тыва. 
7Википедия. Черты индустриального общества 

// Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриальное_обще-

ство  
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ABSTRACT 

In the article, it is proposed the method of the business environment analysis as in a global context (of the 

world) as in regional level. The empirical base serve indices, which were developed by world analytical organiza-

tions. 

The author conducted a preliminary analysis of twenty-five indices examined their constituents in order to 

avoid duplication of index components which would lead to a distortion of research results. Nine proposed indices 

that are in complex, its component composition, do not overlapping, and complementary, so reflect and provide a 

quantitative description of each of the multiple facets of this phenomenon as the business environment. The method 

that presented as an algorithm of evaluation of the business environment level and the world interpreted graphically 

and in formula. 

Applying the algorithm, world business environment has been assessed, according to the classification pro-

posed by the author (North American, European, Latin American, Islamic, Indian, African, ocean, Far East). The 

proposed graphical interpretation of the results that will create conditions for regional and global comparisons, 

will help substantiate the results obtained develop and implement policies as a regional and national level corre-

sponding to the specific circumstances of each country or region. 

Keywords: methodology, index, level of development, business environment, a regional view. 

 

Relevance of the problem. Despite of the globali-

zation of the economy, international relations are still 

not dominating character. Even in the Western Euro-

pean integrated economy national model business envi-

ronment continues to play a decisive role. In connection 

with this question requires an explanation of how the 

style and culture of business, affecting the system, 

which operates at a different level. Development of 

methods for analysis of the national business environ-

ment has not only theoretical but also highly practical 

value, and it is associated with the release characteris-

tics of the business environment in different countries 

and create a complete picture of the business environ-

ment regions. 
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Analysis of recent research and publications. Fea-

tures and principles of functioning of the business en-

vironment in different countries highlighted in the 

works of foreign scholars like Schumpeter [24], Ursula 

Ott [26] K. Eklund [6] B. Oyken [13]. Institutional 

problems of forming business environment L.fon stud-

ied Mises [11] Friedrich von Hayek [19] E. Platonov 

[14] A.Chuhno [21] and others. Organizational and 

economic and institutional and legal research matters 

forming the business environment described in the 

writings of scholars: G. Schmoller [23] L. Marshall [9] 

L. Hoskynh [20] In .Herasymchuk [5] S. Bandur [2 ]., 

J. Mykhasyuk [12] and others. Formation of the busi-

ness environment in the context of the information en-

vironment were studied by S.Shkarlet [22] B.Mylner 

[17] T. Stewart [15] O.Finahina [18]. The business en-

vironment viewed through the lens of cultural and men-

tal changes R. Miller [29]. McLuhan [9] R. Lewis [27] 

P. Babenko [1] M. Miller [10]. Modern authors - such 

as J. Mazur [7] V.Bodrov [3] I.Voronchak [4] and oth-

ers complement and open the outlined issues. 

Unsolved problems. It should be noted that despite 

a significant amount of scientific developments and 

significant achievements in studying the fundamentals 

of the functioning and development of the business en-

vironment and methods for its analysis, a number of 

theoretical, methodological and practical points in de-

termining the methodology and practice of assessing 

the level of development of the business environment 

at the regional and global levels - remains definitively 

unresolved, controversial, requires refinement and fur-

ther development, and necessitates the conduct of this 

scientific research. 

Formulation of the article’s purposes. The purpose 

of the article is to develop a methodology for analyzing 

the level of development of the business environment 

of the world countries in a global and regional context 

and conducting an integrated assessment of the busi-

ness environment. The results of the assessment will 

create conditions for regional and global comparison, 

will justify the results obtained, develop and implement 

a policy of both regional and state level, corresponding 

to the specific characteristics of each country, territory 

or region. 

Statement of the main material of the study. To 

date, there are about 80 indices, which are calculated by 

international analytical organizations in the context of 

the world countries. Almost half of them are in one way 

or another connected with the functioning and develop-

ment of the business environment of these countries. 

We analyzed 25 indices, examined their compo-

nents in order to avoid duplication of the components 

of the indices, leading to a distortion of the results of 

the research that we set out to carry out. Among this 

grouping, 9 indices were selected that, in a complex, by 

their component composition, rather than duplicating 

each other, but complementing, thus reflecting and 

providing a certain quantitative characteristic of each 

facet of such a multivariate phenomenon as the busi-

ness environment: 

1. Country’s brand Index 

2. Democracy Index 

3. Economic freedom Index 

4. Human Development Index 

5. Press Freedom Index 

6. Corruption Perception Index 

7. Global city competitiveness Index 

8. Index of ease of doing business 

9. Fragile countries Index. 

Let's give a brief description of each of the se-

lected indexes. 

1. The country’s brand index aims to measure the 

"intangible assets" of the country, the way the country 

is perceived by representatives of international busi-

ness, tourists, experts in the field of tourism and na-

tional branding. In fact, the brand or image is a reflec-

tion of the business environment of the country through 

the prism of information institutions. 

Rating of national brands - a global study and the 

accompanying rating of the countries of the world in 

terms of the value of national brands. Produced by the 

British multinational consulting company Brand Fi-

nance, which specializes in the field of audit and valu-

ation of brands. 

The authors of the study consider that the state of 

the country's brand influences both its reputation, self-

identification and perception of its present and future, 

and directly affects the welfare of the state and its abil-

ity to compete and develop in the world economy. The 

rating and methodology of the global survey of the na-

tional brands' evaluation are developed that based on 

the method of exemption from the widely used com-

mercial brands/ 

When calculating the rating of national brands, it 

is included their value in monetary terms, brand sus-

tainability and potential, economic, demographic and 

political factors, including investment indicators, tour-

ist attractiveness, the dynamics of economic growth of 

the countries surveyed, production, consumption and 

exports of national goods and services, human capital 

And other parameters, united in four segments: invest-

ment, tourism, products, human capital. [29, p.74.] 

The democracy index of the world countries is a 

global study and the accompanying rating of the coun-

tries of the world in terms of the level of democracy. 

Calculated according to the methods of the British re-

search center The Economist Intelligence Unit (analyt-

ical division of the British magazine Economist), based 

on a combination of expert assessments and the results 

of opinion polls from the respective countries. The re-

search has been conducted since 2006 and is published 

every two years. 

The democracy index measures the level of de-

mocracy within the state and based on the methodology 

of expert assessments and the results of public opinion 

polls in the respective countries, describing the state of 

60 key indicators grouped into five main categories: 

electoral process and pluralism, government activity, 

political participation, political culture, civil liberties. 

In the final ranking, all states are ranked on the ba-

sis of the Democracy Index and are classified according 

to the type of power regime into four categories: full 

democracy, insufficient democracy, hybrid regime, au-

thoritarian regime. [29] 

3. Economic freedom Index. Economic freedom is 

the fundamental right of every person to manage her 
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own work and property. In economically free societies, 

individuals are free to choose work, produce goods, 

spend and invest in whatever way they want. All these 

freedoms are supported and protected by the state. In 

economically free societies, too, the government allows 

labor, capital and goods to move freely and refrains 

from coercion and pressure on freedom, intervenes only 

if it is necessary to preserve and function itself. 

Economic freedom Index calculated by The Herit-

age Foundation in conjunction with The Wall Street 

Journal, he assesses the level of liberalization of inter-

action between the state and business, taking into ac-

count the four main components of economic freedom. 

The index analyzes 10 components of economic free-

dom, grouped into 4 categories: rule of law (property 

rights, freedom from corruption) limited government 

(fiscal freedom, public spending), regulatory efficiency 

(freedom of business, labor market freedom, monetary 

freedom) openness of markets (freedom Trade, free-

dom of investment, financial freedom). [34] 

4. Human Development Index (HDI) (until 2013 

"Human Development Index" (HDI),) is an integral in-

dicator calculated annually for cross-country compari-

son and measurement of living standards, literacy, ed-

ucation and longevity as the main characteristics of the 

human potential of the study area. It is a standard tool 

for a general comparison of the living standards of dif-

ferent countries and regions. 

When calculating the HDI, three types of indica-

tors are taken into account: life expectancy - estimates 

longevity; Level of literacy of the country's population 

(average number of years spent on training) and ex-

pected duration of studies; The standard of living, esti-

mated through GNI per capita at purchasing power par-

ity (PPP) in US dollars. 

A generalized system of indicators that character-

izes quantitative and qualitative characteristics of social 

and economic differentiation of social development, in-

cluding: coefficient of differentiation of the human de-

velopment index, was developed and scientifically sub-

stantiated; Coefficient of differentiation of the health 

index (longevity) coefficient of differentiation of the 

education index. Coefficient of income index differen-

tiation; Coefficient of index differentiation; Coefficient 

of differentiation of the level of vocational education. 

In 2010, the family of indicators that measure the 

HDI was expanded, and the index itself underwent a 

significant adjustment. In addition to the HDI used, 

which is a composite indicator, relies on average statis-

tical data and does not take into account internal irreg-

ularities, three new indicators were introduced: the Hu-

man Development Index adjusted for socio-economic 

inequality (HDRI), the Gender Inequality Index Multi-

dimensional poverty index (Ibb). 

Depending on the value of the HDI country to 

classify the level of development: very high (42 coun-

tries), high (43 countries), average (42 countries) and 

low (42 countries) level. [28, p. 144-147.] 

5. Press freedom index measures the violations of 

press freedom on 43 criteria and includes various dis-

orders that directly affect how journalists (such as mur-

ders, imprisonment, physical attacks and threats) and 

media (censorship, confiscation, investigation and 

prosecution). Freedom of information, including the 

business environment is one of the determinants of 

business environment. 

The press freedom index distributes states accord-

ing to the level of freedom of the media in points - from 

zero (the best indicator is the absence of any restrictions 

for the work of the media) and higher (the worst indi-

cator). Experts consider that their index can accurately 

determine the state of freedom of speech in each partic-

ular country. The position of the country in the rating 

depends on how free the journalists and the media in 

general, and on what measures the authorities of the 

country take to create comfortable conditions for the 

work of the press. [33] 

6. The perception of corruption index is a compo-

site indicator, calculated on the basis of statistical data 

and information obtained from expert sources provided 

by international organizations. All sources measure the 

overall prevalence of corruption (frequency and / or 

volume of bribes) in the public and economic sectors 

and include the assessment of many countries. Sources 

assess the level of perception of corruption by experts, 

both live in a particular country and abroad, and repre-

sent a set of surveys of entrepreneurs, analysts on the 

assessment of commercial risks and specialists on spe-

cific countries from various international organizations. 

Corruption is a powerful internal destabilizer for the de-

velopment of the business environment in a particular 

country and its individual regions. The 2015 index co-

vers 168 countries and is based on data from sources 

for the last two years. In 2016, two-thirds of the 168 

states covered by the study scored less than 50 points. 

However, despite of the fact that corruption still reigns 

in the world, the number of countries that improved 

their ratings in the ranking last year exceeded the num-

ber of states whose positions have deteriorated. [32] 

7. Global competitiveness index of cities in the 

world (The Global City Competitiveness Index) - a 

global research and accompanying rating metropolitan 

areas of global importance in terms of competitiveness. 

Calculated by the method of British research center The 

Economist Intelligence Unit (analytical unit of British 

magazine Economist), based on a combination of sta-

tistical data and expert interviews with experts in the 

field of urban management, mayors and heads of inter-

national companies. All cities studied are considered as 

important elements of the global economic system and 

have a significant impact not only on the economy of 

their countries, but also in large areas of the planet. Cit-

ies are evaluated on 31 economic, social and political 

criteria (21 of 10 qualitative and quantitative indica-

tors) that describe in detail the competitiveness of met-

ropolitan areas, which are at different levels of eco-

nomic development. All indicators grouped into eight 

main categories: economic potential, financial system, 

institutions, human capital, physical capital, global in-

tegration, socio-cultural environment, environment. 

[31] 

8. The index of ease of doing business - has a di-

rect relationship and the highest level of correlation 

with the phenomenon we are examining - the business 

environment. This is a global study and the accompa-

nying rating of the countries of the world in terms of 
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their creation of favorable business conditions. The 

study is conducted according to the methodology of the 

World Bank and the International Finance Corporation 

The survey contains a ranking of the countries of 

the world in terms of the index of business advantage, 

calculated on the basis of the arithmetic average of ten 

control indicators: enterprise registration, construction 

permits, connection to the electricity supply system, 

property registration, crediting, investor protection, 

taxation, international trade, contract enforcement, Liq-

uidation of enterprises. 

The relevance of information for the preparation 

of ratings is fixed during the financial year and is up-

dated annually. In the final ranking, all countries cov-

ered by the study are ranked from first to last place, the 

first place is the highest. A high position of the country 

means that its regulatory climate favors business. The 

calculation does not take into account such variables as 

macroeconomic policy, infrastructure quality, labor 

force qualifications, currency fluctuations, investor 

opinions, security and corruption. Thus, the conditions 

for the organization and conduct of business are con-

sidered without taking into account political aspects, 

exclusively at the level of legislative provisions and 

standards. 

In addition, the project offers detailed subnational 

reports, which provide an exhaustive analysis of busi-

ness regulation and reforms in various cities and re-

gions of a particular country. These reports contain data 

on the degree of ease of doing business, the rankings of 

each region and the reforms that are recommended to 

improve the assessment for each of the thematic cate-

gories to which the indicators are based. Participating 

cities can compare the current regulations governing 

business activities with other cities in the country or re-

gion, as well as with the cities of other countries ranked 

in the Doing Business ranking. [25 p. 285-307] 

9. Fragile States Index (Fragile States Index) until 

2014 - Failed States Index - the rating developed by the 

Peace Foundation, which began to form periodically 

from 2005 for all countries of the world. The purpose 

of the rating is to analyze the ability of states to monitor 

the integrity of their territory, the political, demo-

graphic, economic and social situation in the country. 

Evaluation is based on such components: demo-

graphic pressure (determined by the population density 

and the presence of opposing ethnic groups); Level of 

emigration; Level of economic inequality; economic 

situation; Criminalization of the state; Fragmentation in 

the power structures and the elite; The movement of 

refugees within the country; The growth of revanchist 

sentiments; Number of state services; Observance of 

laws and human rights; External interference (risks of 

foreign interference in political and military disputes, 

as well as dependence on external financing). [30] 

We propose an algorithm for assessing the devel-

opment level of the business environment of the world 

countries which basis on 9 selected and well-grounded 

world indices, which is graphically reflected in Figure 

1. 
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Fig. 1 Algorithm of assessing development level of the business environment 

 

The above methodology can be used to assess the 

level of development of the business environment in the 

context of the regions. The main problem in this case 

may be the lack of some index characteristics in the re-

gional context for Ukraine, therefore in the future re-

search the author will propose an adapted methodology 

for assessing the level of development of the business 

environment of the regions of Ukraine, based on do-

mestic statistics and expert assessments. 

The analysis uses the index method of analysis, the 

rating method, the cluster and graphical analysis. A 

complex multi-stage process consisting of 6 steps, 

which we will describe below. 

A) Critical selection of indices, which in their 

complex, by their component composition, rather than 

duplicate each other, but complement, thus reflect and 

provide a certain quantitative characteristic of each 

facet of such a multivariate phenomenon as the busi-

ness environment. 

B) Introduction of information one-pointedness of 

the selected indexes. All the indices selected by us, re-

flecting the different facets of the development and 

C
ri

te
ri

a 
se

le
ct

io
n
 o

f 
in

d
ic

es
 

 

In
tr

o
d
u
ct

io
n
 o

f 
in

fo
rm

at
io

n
 o

n
e-

p
o
in

te
d
n
es

s 
o
f 

se
le

ct
ed

 i
n
d
ex

es
 

 

T
h
e 

co
n
st

ru
ct

io
n
 o

f 
in

d
ex

es
 t

o
 a

 m
et

h
o

d
ic

al
ly

 j
o

in
t 

v
ie

w
 f

o
r 

fu
rt

h
er

 i
n

te
g

ra
ti

o
n
 

S
ti

m
u
la

n
ts

: 

as
si

g
n
ed

 a
 d

ir
ec

t 

o
rd

er
 r

at
in

g
 

 

D
es

ti
m

u
la

to
rs

: 

as
si

g
n
ed

 a
 r

ev
er

se
 

o
rd

er
 r

at
in

g
 

 

In
v
er

si
o
n
 o

f 
in

d
ic

es
-

d
es

ti
m

u
la

to
rs

 w
it

h
 t

h
e 

ai
m

 o
f 

b
ri

n
g
in

g
 t

h
em

 t
o
 

a 
g
en

er
al

 f
o
rm

 

 

А В С 

C
al

cu
la

ti
o

n
 o

f 
th

e 
in

te
g
ra

l 
in

d
ex

 o
f 

th
e 

co
u
n

tr
y

's
 b

u
si

n
es

s 
en

v
ir

o
n

m
en

t 
d

ev
el

o
p

m
en

t 

D 

C
o
m

p
ar

at
iv

e 
o
f 

co
u
n
tr

ie
s’

 e
v
al

u
at

io
n
 a

n
d
 r

an
k
in

g
  

G
ra

p
h
ic

al
 i

n
te

rp
re

ta
ti

o
n
 o

f 
th

e 
re

su
lt

s 

 

E F 

 

 

Elimination 

of 

duplication 

and complex 

characteristic

s of the 

business 

environment 
 

 

 
Division on 

stimulants and 

destimulators 

 

 

 

Applyin

g of the 

rating 

method 

D
S

ik
 =

 1 𝑖
∑
𝑖 1

L
ik

 

Cluster 

aspect of 

the 

analysis of 

theworld 

county’s  

business 

environme

nt  

 

 

 

The 

countries’ 

accentuatio

n on their 

model 

identity 

 



The scientific heritage No 10 (10),2017 49 

functioning of the business environment of the country 

in order to obtain informational one-pointedness, must 

be delineated into stimulants and destimulators, thus 

the link between the level of development of the busi-

ness environment of the country and the stimulator will 

be direct, and, accordingly, with destimulators turns out 

to be inverse. In our case, stimulants are the brand index 

of countries, the index of democracy, the index of eco-

nomic freedom, the index of human development, the 

index of global competitiveness, the index of ease of 

doing business, the index of press freedom; destimula-

tors, respectively, the perception of corruption index 

and the index of fragile states. 

This algorithm can be realized by using the index 

method and the rating method. In the case of analyzing 

the level of development of the business environment 

of the countries of the world, we will focus on the 

method of rating. This is because the index method re-

quires the presence in the sample of all its components 

for further calculation of its individual contribution to 

the resulting feature (this method was used by the au-

thor as one of the stages during the multistage analysis 

of the business environment of the regions of Ukraine). 

And the method of rating, although it is less accurate, 

allows us to operate exclusively on all data (in our case 

it is 183 countries, of which we choose 70, which are 

the most typical representatives of the classification of 

national models proposed by the author in [16]. 

B.1) Stimulators are assigned a direct rating (from 

1 to 70, where 1 is a sign of a high level of this criterion 

for the development of the business environment) 

B.2) Destimulators assign a reverse order rating 

(from 1 to 70, where 1 is a sign of a high level of this 

criterion for the development of the business environ-

ment) 

B.3) We carry out the calls of the indices - where 

the stimulants are aimed at bringing them to the form 

(from 1 to 70, where 70 is a sign of a high level of this 

criterion for the development of the business environ-

ment) 

C) The construction of indexes to a methodically 

joint view for further integration. Since the set of indi-

ces selected by us for assessing the level of develop-

ment of the business environment of the country is ra-

ther heterogeneous, it contains absolute and relative in-

dicators expressed in natural and value units, as well as 

in percentage and units (analytical coefficients, specific 

gravity), To a methodically joint view for further inte-

gration. For this purpose, we use the rating method al-

ready described in the previous paragraph of the algo-

rithm. 

D) Calculation of the integral index of the devel-

opment of the business environment of the country. 

Calculation of the integral index for each of the indices-

indices is performed using the multidimensional simple 

average method: 

DSik = 
1

𝑖
∑𝑖1 Lik   (1) 

where DSik - integral index of business climate of 

the country; 

i- number of selected indices (in this case 9); 

k - a specific country for which the calculated in-

dex (in this case from 1 to 70) 

Lik - indicator (ranking) i-and-index index (in this 

case 1 to 9) for the k-th country. 

The exact significance of the integral index has no 

economic interpretation - is important only place that 

belongs to each region on a single scale. 

E) Comparative evaluation and ranking of coun-

tries in accordance with the value of the integrated in-

dex of business environment development (cluster as-

pect of the analysis of the business environment of the 

countries of the world). At this stage, we consider it ex-

pedient to use one of the types of cluster analysis. For 

this purpose, clustering of the level of development of 

the business environment is carried out on clusters (we 

offer 7 clusters for countries that demonstrate: high, 

high, medium, sufficient, low, low, initial level of de-

velopment). Moreover, within the framework of cluster 

analysis, we can not allow simple mathematical divi-

sion of the interval boundaries of the integral index of 

the development of the country's business environment 

into identical parts. For each individual case, its step 

and its corresponding interval sections are calculated, 

which significantly improves the quality of cluster 

analysis. 

F) Graphical interpretation of the results. It should 

be noted that all stages of the proposed methodology 

are carried out with accentuation not only on the coun-

tries, but also on their model identity (European, North 

American, Latin American, African, Far Eastern, Is-

lamic, Indian, oceanic). 

Let us turn to the second task set by us (B) - fol-

lowing the proposed methodology, we will analyze the 

level of development of the business environment of 

the countries of the world within the classification lim-

its introduced by the author [16] with the aim of further 

clustering and graphical interpretation of the results ob-

tained. We will only consider the final result tables, 

omitting a significant part of the intermediate calcula-

tions. 

As criterial selection of indices, it is assumed at 

the first stage, we have already substantiated, therefore 

we proceed to point «В» of the proposed methodology. 

The stage «В» involves the introduction of infor-

mation onedirectionality of selected indices produced 

by differentiating their impact on the business environ-

ment of the country, both positive (stimulants) and neg-

ative (destimulators). In our case, stimulants are the 

brand index of countries, the index of democracy, the 

index of economic freedom, the index of human devel-

opment, the index of global competitiveness, the index 

of ease of doing business, the index of press freedom; 

destimulators, respectively, the perception of corrup-

tion index and the index of fragile states. 

Stimulants are assigned a direct rating (from 1 to 

70, where 1 is a sign of a high level of this criterion for 

the development of the business environment). Des-

timulators assign a reverse order rating (from 1 to 70, 

where 1 is a sign of a high level of this criterion for the 

development of the business environment). We carry 

out the appeals of the indices - where the stimulants are 

to bring them to the form (from 1 to 70, where 70 is a 

sign of a high level of this criterion for the development 

of the business environment). The results of the rating 

are reflected in Table 1 and Figure 2. 
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Table 1 

Rating of business environment models according to the index of business environment development in 2011-

2015. 
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2011 
Value 6,43 5 22,54 24,33 12,96 24,15 25,84 31,72 

Rating 2 1 4 6 3 5 7 8 

2012 
Value 8,04 5,39 22,8 22,74 13,96 24,48 25,84 29,58 

Rating 2 1 5 4 3 6 7 8 

2013 
Value 8,04 5,39 22,8 22,74 13,96 24,49 25,84 29,58 

Rating 1 2 5 4 3 6 7 8 

2014 
Value 6,45 5,67 21,87 22 13,47 25,29 26,2 32,33 

Rating 2 1 4 5 3 6 7 8 

2015 
Value 6,69 4,72 22,13 24,22 12,73 26,13 27,04 32,33 

Rating 2 1 4 5 3 6 7 8 

 

 
Fig. 1 Rating of business environment models according to the value of business environment development in 

2011-2015 

 

The countries entering the North American model 

of business environment development remain the un-

changed leader throughout the analyzed period. This 

model has lost the leading position only once, losing 

the leadership of the European model, stably takes the 

second place. 

The countries of the Indian and the Island models 

occupy invariably low positions throughout the entire 

study period, namely 7 and 8 seats respectively 

At the stage «С», the indices are reduced to a me-

thodically joint view for further integration. For this 

purpose, we use the rating method already described in 

the previous paragraph of the algorithm. 

At the stage «D», the integral index of develop-

ment of the business environment of the country is cal-

culated.  

In the framework of the stage «Е», a comparative 

assessment and ranking of countries is carried out in 

accordance with the value of the integrated index of 

business environment development. In our case, we 

have a viriable cluster analysis for 2015. To this end, 

we will organize groupings into 7 zones in increments 

of 8, covering the following interval boundaries of the 

integral index of the development of the business 

environment of the country from 4.33 to 60.44: 

Zone 1 to 12.33; 

Zone 2 - 12.34-20.34; 

Zone 3 - 20.35-28.35; 
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Zone 4 - 28.36-36.36; 

Zone 5 - 36.37 - 44.37 

Zone 6 - 44.38 - 52.38; 

Zone 7 - more than 52.39.  

Proceeding from the above, we proposed 7 

clusters for countries that demonstrate: high, high, 

medium, sufficient, low, low, initial level of business 

environment development, which is reflected in Table 

2: 

Table 2 

The grouping of countries into clusters according  

to the level of development of the business environment in 2015. 

Business environment model Country 
The integral 

index 2015 year. 
Rating 

The level of 

development 

of business 

environment 

North American model Canada 4,33 1 

The highest 

European model Germany 4,89 2 

European model United Kingdom 5,44 3 

European model Sweden 5,44 4 

Other models Australia 6,00 5 

North American model USA 6,22 6 

European model Netherlands 6,33 7 

European model Austria 10,11 8 

The Far Eastern model Japan 10,33 9 

Far Eastern model South Korea 12,56 10 

High 

European model France 12,67 11 

Far Eastern model Singapore 13,67 12 

Latin American model Chile 14,56 13 

European model Italy 15,22 14 

Far Eastern model Taiwan 16,67 15 

European model Poland 17,78 16 

European model Spain 20,22 17 

Latin American model Uruguay 21,56 18 

Average 

Islamic model United Arab Emirates 21,67 19 

Islamic model Qatar 24,67 20 

Latin American model Peru 25,56 21 

North American model Mexico 26,78 22 

African model South Africa 27,89 23 

African model Botswana 28,44 24 

Sufficient 

Indian model Thailand 28,67 25 

Latin American model Colombia 29,00 26 

European model Turkey 29,22 27 

Far Eastern model Mongolia 30,33 28 

Latin American model Brazil 30,44 29 

Islamic model Saudi Arabia 30,44 30 

Far Eastern model China 31,22 31 

Latin American model Argentina 32,78 32 

Indian model India 33,56 33 

Indian model Indonesia 34,22 34 

Islamic model Oman 34,89 35 
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Indian model Philippines 35,11 36 

Other models Russia 36,22 37 

Latin American model Paraguay 36,67 38 

Low 

Other models Kazakhstan 37,11 39 

European model Ukraine 37,33 40 

Latin American model Cuba 38,67 41 

Latin American model Ecuador 39,11 42 

Indian model Sri Lanka 39,78 43 

Indian model Vietnam 41,00 44 

Latin American model Bolivia 42,22 45 

Islamic model Algeria 42,22 46 

Islamic model Egypt 43,00 47 

Islamic model Iran 44,56 48 

the least 

Islamic model Kenya 44,67 49 

Indian model Nepal 46,22 50 

Islamic model Libya 47,56 51 

Indian model Pakistan 47,67 52 

African model Ethiopia 47,78 53 

Island model o.Havayi 47,89 54 

Indian model Myanmar 48,11 55 

Island model Antilles 48,44 56 

African model Small 48,56 57 

Latin American model Venezuela 48,67 58 

Island model o.Pashy 50,22 59 

African model Niger 50,67 60 

Islamic model Iraq 50,89 61 

Indian model Afghanistan 52,00 62 

Islamic model Yemen 52,11 63 

Island model o.Polineziya 53,00 64 

Initial 

Islamic model Syria 54,11 65 

African model Angola 54,44 66 

Islamic model Somalia 55,00 67 

Islamic model Sudan 55,56 68 

African model Congo 59,67 69 

African model Chad 60,44 70 

 

The logical conclusion of our study is a graphical 

interpretation of the results obtained, and is provided in 

the sixth stage of the algorithm for analyzing the level 

of development of the business environment (Figure 3). 
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Fig. 3 Map - distribution of countries of the world by the integrated coefficient of business environment 

development in 2015 

 

Graphic stage is also performed with accentuation 

not only on the countries (color gradation), but also on 

their model affiliation, which is indicated on the map-

distribution by graphic gradation. 

The group of leaders is formed by countries that 

relate to different models of the business environment. 

The countries of the European model are Germany, 

Great Britain, Sweden, the Netherlands and Austria. 

North American model: Canada and the United States 

of America. Representative of the Far Eastern model ̶ 

Japan, as well as Australia which belongs to other mod-

els.  

The group of outsiders include countries that have 

a poor integrated index of business environment devel-

opment, they are representatives of the African (An-

gola, Congo, Chad), Islamic (Syria, Somalia, Sudan) 

and Island (Polynesia) models. 

Thus, we can summarize that in our hands there is 

an effective tool for conducting a comprehensive as-

sessment of the level of development of the business 

environment both at the global and at the regional level. 

First of all, these are empirical data - indexes are de-

scribed by us, and based on the results of careful selec-

tion, we can create as complete a picture of the phe-

nomenon as we can. Secondly, a six-step method for 

processing and interpreting the results obtained using 

the index, cluster, graphical, and rating methods was 

proposed. 

The results of the assessment will create condi-

tions for regional and global comparison, will justify 

the results obtained, develop and implement a policy of 

both regional and state level, corresponding to the spe-

cific characteristics of each country, territory or region. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто семантичне походження дефініції «ринок», та спираючись на трактування даного 

поняття, запропоновано авторське визначення дефініції «ринок». Описано стан та основні складові інфра-

структури ринку України. Визначено роль та особливості розвитку аграрного ринку, наведено визначення 

поняття «аграрний ринок», а також сформовано власне трактування поняття «аграрний ринок». Визначено 

https://rsf.org/en/ranking/2015,
https://rsf.org/en/ranking/2015,
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роль аграрного сектору в галузевій структурі народного господарства, а також його зв'язок з агропромис-

ловим комплексом країни, який позиціонується як провідний напрямок розвитку національної економіки 

та підвищення конкурентоспроможності країни на міжнародній арені. 

ABSTRACT 
In article discusses the origin of the semantic definition of "market" and relying on the interpretation of the 

concept proposed definition of copyright definition of "market". Described the situation and the main components 

of infrastructure Ukrainian market. Indefinited the role and characteristics of the agrarian market, given the 

definition of "agricultural market" and formed their own interpretation of the term "agricultural market". Indefi-

nited the role of the agrarian sector in the sectoral structure of the economy and its relationship with the country's 

agro-industrial complex, which is positioned as the leading direction of national economic development and 

competitiveness in the international arena. 

Ключові слова: ринок, структура ринку, аграрний ринок, аграрний сектор економіки, агропромисло-

вий комплекс. 

Keywords: market, market structure, agrarian market, agrarian sector of economic, agro-industrial complex. 

 

В процесі дослідження теоретичних і методич-

них основ побудови в Україні ринкової моделі гос-

подарювання важливе значення має не тільки гли-

боке розуміння процесів трансформації аграрного 

сектора економіки до ринкових умов господарю-

вання, але й формування повноцінного аграрного 

ринку з метою його адаптації до вимог світового 

економічного співтовариства. Водночас, потребу-

ють узагальнення і уточнення поглядів вчених-еко-

номістів на сутність, види, значення понять деяких 

базових економічних категорій, однією з яких є аг-

рарний ринок. 

Для визначення ролі аграрного ринку у розви-

тку економіки країни необхідно, перш за все, визна-

чити сутність дефініції «ринок». У різні періоди ро-

звитку економічної думки, підходи до визначення 

поняття «ринок» значно диференціювалися. Це за-

лежало від економічної ситуації та бачення самого 

дослідника. Основні визначення дефініції «ринок» 

наведено у таблиці 1: 

Таблиця 1 

Теоретичні аспекти визначення дефініції «ринок» 

Джерело Визначення 

Енгстлер Петра 

«Ринкова економіка для бізнесменів-

початківців» [3] 

механізм, що об'єднує пропозицію і попит на певний товар. 

К. Макконнелл і С. Брю «Економікс» 

[4]. 

інститут або механізм, який зводить разом покупців (предста-

вників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів 

і послуг 

П. Семюелсон, 

А. Нордгауз і 

Д. Вільям 

«Мікроекономіка» [11]. 

механізм, через який покупці й продавці взаємодіють, щоб 

визначити ціну та кількість товару 

«Сучасний економічний словник» [13]. 

місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання торгових 

угод; економічні відносини, пов'язані з обміном товарів і по-

слуг, внаслідок яких формуються попит, пропозиція і ціна. 

«Великий економічний словник» [2]. 

сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, 

завдяки яким здійснюється реалізація товарної продукції і ос-

таточно визначається суспільний характер втіленої в ній 

праці;  

З розвитком економічної думки поняття ринку 

трансформувалося відповідно до процесів які в 

ньому відбувалися. Змінювався попит та пропози-

ція, кількість та якість товарів, вимоги покупців та 

умови продавців, відповідно до цього підходи до 

трактування поняття «ринок» різнилися та удоско-

налювалися. 

Спираючись на існуючі, можна сформувати 

авторське визначення дефініції «ринок». Ринок – це 

система взаємопов’язаних процесів, завдяки яким 

здійснюється процес доведення товару до спожи-

вача. 

Характеризуючи структуру ринку України 

слід відмітити широку диференціацію його складо-

вих які формують інфраструктуру ринку. До скла-

дових ринку України входять: 

 ринок праці: трудові ресурси які необхідні для 

функціонування економіки України; 

˗ ринок засобів виробництва: торгівля засо-

бами виробництва які забезпечують задоволення 

виробничих потреб; 

˗ ринок нерухомості: земельні ділянки, а та-

кож майнові об'єкти, що розташовані на цих ділян-

ках землі, в тому числі житлові будинки; 

˗ ринок споживчих товарів і платних послуг: 

передбачає задоволення фізіологічних та соціаль-

них потреб населення країни; 

˗ фінансовий ринок: спрямовує в єдине ру-

сло рух вільних грошових коштів суб'єктів господа-

рювання і населення, цінних паперів та інших форм 

капіталу; 
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˗ ринок цінних паперів: забезпечує максима-

льну мобілізацію фінансових ресурсів, їх оптималь-

ний розподіл та ефективне використання, що 

сприяє економічному зростанню; 

˗ валютний ринок: сприяти розширенню до-

ступу до валютних ресурсів для всіх суб'єктів гос-

подарської діяльності; 

˗ ринок інтелектуального капіталу: економі-

чних відносин між різними суб'єктами господарсь-

кої діяльності щодо організації купівлі-продажу і 

використання інтелектуального капіталу; 

˗ ринок інформації: інформація про конкуре-

нтів, особливості організації виробництва, рівень 

витрат виробництва, їх структура, рівень запасів, а 

також теле- та радіореклама тощо; 

˗ страховий ринок: організації надання, купі-

влі-продажу страхових послуг[14, с. 114-118]. 

Отже, ринок України має досить розгалужену 

інфраструктуру, що поєднує у собі різні елементи, 

які в сукупності забезпечують повноцінне функціо-

нування національного ринку, таким чином, сприя-

ючи розвитку економіки. 

В результаті трансформаційних процесів в еко-

номіці роль розвитку ринків набуває все більшого 

значення, зокрема спостерігається чітка диференці-

ація ринків щодо товарів які на них представлені. 

Адже мало просто займатися сільським господарс-

твом, потрібно доводити отриману продукцію до 

споживача, тобто виходити на ринки збуту, що і зу-

мовило появу аграрного ринку, як суб'єкта економі-

чних відноси. В контексті подальшого дослі-

дження, доцільно визначити сутність поняття агра-

рний ринок.  

Так, П. I. Островський, визначає аграрний ри-

нок, як арену, на якій вирішуються два основні за-

вдання [6, с. 158].:  

1) виконання чисто маркетингових функцій, 

тобто просування продукту від сільськогосподар-

ського виробника до кінцевого споживача;  

2) обмін виробників і покупців ціновими сиг-

налами про вигідність продажу товару і витрати на 

його придбання 

Проводячи певні дослідження, В.І. Семчик дій-

шов до висновку, що аграрний ринок – це сфера то-

варного обміну, який (у межах, урегульованих за-

конодавством про аграрні ринки) здійснюється між 

продавцями й покупцями (юридичні та фізичні 

особи, територіальні громади й держава) як товаро-

обмін, що виникає за результатами аграрного това-

ровиробництва в установлених місцях, формах 

шляхом укладення та виконання договорів купівлі-

продажу, інших цивільно-правових правочинів на 

добровільних узгоджених умовах і за відповідними 

цінами й волевиявленням продавців і покупців [9, 

с. 225]. 

За визначенням П.Т. Саблука, аграрний ринок 

– це сфера взаємодії суб’єктів ринку щодо забезпе-

чення виробництва та вільного руху сільськогоспо-

дарської продукції, продовольчих товарів, техноло-

гій, засобів виробництва й послуг для агропромис-

лового комплексу, аграрної науково-технічної 

продукції [15, с. 6].  

Досліджуючи сучасні реалії аграрного ринку в 

Україні, М.Ю. Покальчук зазначає, що сутність аг-

рарного ринку пояснюється його структурою [9].  

За словами В.М. Єрмоленка, аграрний ринок 

включає в себе біржовий ринок сільськогосподар-

ської продукції, оптові ринки сільськогосподарсь-

кої продукції, оптово-роздрібні ринки сільськогос-

подарської продукції, аукціони, фірмові магазини 

сільськогосподарських підприємств, сільськогос-

подарські виставки та ярмарки тощо. Допоміжними 

елементами інфраструктури аграрного ринку є тра-

нспорт, складське господарство, зв’язок, системи 

цінового моніторингу, стандартизації, сертифікації, 

страхування тощо [1, с. 396–397]. 

Виходячи з вище сказаного, можна визначити 

аграрний ринок як скоординований механізм для 

збуту результатів сільськогосподарської діяльно-

сті, який має власну інфраструктуру та забезпечує 

купівлю-продаж товарів сільського господарства. 

Роль аграрного ринку в національні економіці, по-

лягає у координації попиту та пропозиції на товари 

сільського господарства, а також сприяє розвитку 

агропромислового сектору країни, через можли-

вість збуту результатів аграрної діяльності. 

Важливою складовою, в контексті діяльності 

аграрного ринку, виступає ринок техніки для агро-

промислового комплексу, адже ринок сільськогос-

подарської техніки є невід’ємною складовою ефек-

тивного механізму забезпечення конкурентоспро-

можного розвитку АПК, продовольчої безпеки і 

формування високотехнологічного експортно-оріє-

нтованого виробництва продукції з високою дода-

ною вартістю. 

На жаль, даний сегмент аграрного ринку, має 

досить низький рівень розвитку на національному 

рівні України, тому для інтенсивного та ефектив-

ного господарювання вітчизняні аграрії змушені 

співпрацювати із закордонними фірмами, таким чи-

ном, забезпечуючи себе високоякісною технікою. 

Важливість розвитку аграрного ринку прямо 

пропорційно тягне за собою розвиток всього аграр-

ного сектору країни, оскільки для успішного та 

стрімкого розвитку агробізнесу, необхідно мати 

стабільний, налагоджений механізм збуту продук-

ції. Досить важливу роль відіграють закордонні ри-

нки збуту, куди вітчизняні аграрії також можуть по-

стачати свою продукцію. Але працюючи із закор-

донними ринками, тобто експортуючи продукцію 

сільського господарства, можна зіткнутися із пев-

ними бар'єрами при вході на такі ринки, а саме: 

 якість продукції: відповідність/невідповід-

ність міжнародним стандартам; 

 кількість продукції: дуже часто закордонні 

ринки працюють лише з тими постачальниками, які 

можуть забезпечити високий товарооборот, що 

знано ускладнює вихід малих підприємств на такі 

ринки; 

 високі вимоги клієнтів: компанії які є спо-

живачами за межами національних кордонів, мо-

жуть висувати свої умови співпраці, що можуть 

значно ускладнювати процес, або передбачають до-

даткові витрати; 
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 конкуренція: наявність відомих, сильних 

виробників які мають стабільні позиції і не бажа-

ють поступатися, що тягне за собою ускладнення 

пошуку споживачів для новачків; 

Якщо великі підприємства, з часом можуть по-

долати дані бар'єри, то для малих це є не підйомною 

ношею, оскільки вони не мають таких ресурсів для 

просування своєї продукції. Тому, розвиток націо-

нального аграрного ринку відіграє досить важливу 

роль у розвитку аграрного сектора та національної 

економіки в цілому. 

У процесі реформування аграрного сектора 

економіки України одночасно відбувалися зміни 

економічних відносин і відносин власності та утво-

рення різноманітних форм господарювання, і як ре-

зультат, це обумовило розвиток аграрного ринку на 

її теренах. Перехід від планової економіки до рин-

кових умов не був стихійним, оскільки значною мі-

рою використовувався набутий досвід високороз-

винутих країн із ринковою економікою. Але нетак-

товним було б стверджувати, що їхній досвід міг 

бути вільно накладеним на наші умови й успішно 

втіленим у реальність економічного життя. Основ-

ними причинами стали відсутність визначених 

орієнтирів і недостатня обізнаність сільських жи-

телів з питань запровадження ринкової економіки, 

наявність характерних і притаманних лише селянам 

України властивостей, зокрема, невпевненості та 

настороженості у сприйнятті нового. 

З іншого боку, інтенсивному впровадженню 

відносин ринкового типу завадила наявна інерт-

ність виробників, в яких були гарантовані держа-

вою способи реалізації продукції та відсутність ві-

дповідної інфраструктури ринкового типу. Більше 

того, продовольчий ринок розвивався з порушен-

ням дії ринкового механізму, внаслідок чого вини-

кав дисбаланс співвідношення між попитом і про-

позицією. Цей процес також характеризувався ная-

вністю протиріч у підходах влади та підприємців до 

розуміння ролі, значення і специфіки функціону-

вання структур ринкового типу в аграрному сек-

торі, через що його становлення значно відстало від 

динаміки політичних та соціально-економічних об-

ставин розвитку суспільства [7, с. 116-118]. 

Аграрний сектор України з його базовою скла-

довою, сільським господарством, є системоутворю-

ючим в національній економіці, формує засади збе-

реження суверенності держави – продовольчу та у 

визначених межах економічну, екологічну та енер-

гетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 

пов’язаних галузей національної економіки та фор-

мує соціально-економічні основи розвитку сільсь-

ких територій. 

Український аграрний сектор з потенціалом 

виробництва, що значно перевищує потреби внут-

рішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може 

стати локомотивом розвитку національної еконо-

міки та її ефективної інтеграції в світовий економі-

чний простір, а з іншого – зростання доходів, задія-

ного в аграрній економіці сільського населення, що 

складає понад третину всього населення країни, 

дати мультиплікативний ефект у розвитку інших 

галузей національної економіки. [12]. 

Галузевій структурі народного господарства 

нашої держави притаманні певні міжгалузеві про-

порції, виробничі зв'язки, що постійно посилю-

ються і розширюються. Відбувається процес інтег-

рації різних стадій виробництва і розподілу тієї чи 

іншої продукції. В народному господарстві України 

спостерігається взаємодія галузей у складі інтегра-

ційних структур - міжгалузевих комплексів [8, с. 

121]. 

Одним з таких найбільш потужних і багатога-

лузевих комплексів є аграрно-промисловий. Це 

складний комплекс виробництва, що об'єднує різні 

галузі народного господарства. Агропромисловий 

комплекс України є складовою національного гос-

подарства та виступає єдиною цілісною виробничо-

економічною системою, що об'єднує низку сільсь-

когосподарських, промислових, науково-виробни-

чих і навчальних галузей, спрямованих на одер-

жання, транспортування, зберігання, переробку та 

реалізацію сільськогосподарської продукції. За 

своїм складом та структурою він відрізняється від 

інших міжгалузевих комплексів і визначає 

соціально-економічний розвиток країни, рівень 

життя населення, продовольчу безпеку та забезпе-

чення промисловості сільськогосподарською сиро-

виною. Для АПК головним засобом виробництва є 

земля, на якій вирощується сільськогосподарська 

продукція та сировина для виробничого та невиро-

бничого споживання. 

Агропромисловий комплекс  це сукупність 

галузей, що здійснюють виробництво, переробку і 

збереження, доведення до споживача продукції, ви-

готовленої із сільськогосподарської сировини. Аг-

ропромисловий комплекс включає чотири сфери [5, 

с. 356]: 

1. галузі, що виробляють засоби виробництва 

для сільського господарства й інших галузей, які 

входять до комплексу;  

2. безпосередньо сільськогосподарське виро-

бництво;  

3. галузі, що здійснюють переробку, збере-

ження, транспортування продукції із сільськогос-

подарської сировини, доведення и до споживача;  

4. виробнича і соціальна інфраструктура.  

Кожна з галузей агропромислового комплексу 

виконує свою власну роль у відтворювальному про-

цесі аграрної економіки, має свої характерні риси й 

особливості. Ядро системи  сільське господарство. 

Провідна роль сільськогосподарського вироб-

ництва в системі агропромислового комплексу 

визначається багатьма чинниками. І насамперед 

тим, що основа кінцевого продукту комплексу  

продукт, вироблений у сільському господарстві. Ця 

особлива роль сільського господарства, специфіка 

процесу відтворення галузі зумовлює не тільки 

особливості самого сільського господарства, а й 

усього комплексу. Сільське господарство задає ос-

новні параметри діяльності, з одного боку, галузям, 

що виробляють засоби виробництва для нього, з ін-

шого  галузям, що переробляють сільськогоспо-

дарську продукцію, а також інфраструктурі. [5, с. 

363]. 
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Висновки. 
В сучасних умовах господарювання та стрім-

ких економічних трансформацій, важливого зна-

чення для позиціонування країни на міжнародній 

арені, набуває розвиток національної економіки, та 

розвиток галузей які значно удосконалюють цей 

процес. Однією з потенційних галузей підвищення 

рівня розвитку національної економіки для України 

є сільське господарство. Оскільки Україна має 

сприятливі умови для розвитку сільського госпо-

дарства, агропромисловий комплекс має всі шанси 

стати наріжним вектором розвитку національної 

економіки та формування конкурентоспроможно-

сті країни. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из главных составляющих внешней среды предприятия является рынок рабочей силы. В дан-

ной статье, на основе проведённого анализа, определены характеристики регионального рынка рабочей 

силы и выявлены возможности и угрозы, которые необходимо учитывать при разработке кадровой стра-

тегии промышленного предприятия. Для обоснования выбора стратегических альтернатив предлагается 

составлять профили возможностей и угроз. 

ABSTRACT 

One of the main components of the external environment of the enterprise is the labor market. In this article, 

on the basis of the analysis, the characteristics of the regional labor market and identified opportunities and threats 

that must be considered when developing the HR strategy of an industrial enterprise. To justify the choice of 

strategic alternatives are offered to make a profile of opportunities and threats. 
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В современных условиях глобализации миро-

вой экономики, резкого усиления конкуренции, из-

менилось отношение к главной производительной 

силе общества − человеку, к его ценностно-мотива-

ционной деятельности. Сегодня происходят глубо-

кие трансформации не только в политической и 

экономической структурах общества, но и в усло-

виях функционирования предприятий − в практику 

управления внедряются процессы непрерывного 

совершенствования, принимаются инновационные 

стратегии, разрабатываются новые организацион-

ные структуры.  

Стратегия развития современного промыш-

ленного предприятия, в основе которой лежит ори-

ентация на нововведения, систематическое обнов-

ление продукции, повышение уровня конкуренто-

способности, предъявляет специфические 

требования как к организации бизнес-процессов на 

предприятии, так и к кадровой стратегии. Кадровая 

стратегия должна способствовать усилению воз-

можностей предприятия противостоять конкурен-

там, расширению конкурентных преимуществ ор-

ганизации за счет создания условий для развития и 

эффективной реализации имеющегося кадрового 

потенциала.  

Вопросы формирования кадровой стратегии, 

кадровой политики, формирования трудового по-

тенциала рассматривались в работах зарубежных и 

отечественных учёных: М. Армстронга, Р. Аткин-

сона, И. Ансоффа, Г. Беккера, Г. Десслера, 

А.Я. Кибанова, Т.Ю. Базарова, С.В. Шекшни, В.М. 

Колпакова, Г.А. Дмитренко. 

Цель статьи - исследовать влияние внешней 

среды на формирование стратегии управления пер-

соналом промышленного предприятия, выявить 

возможности и угрозы, которые должны быть 

учтены при разработке кадровой стратегии про-

мышленных предприятий Донецкой области. 

Стратегия управления персоналом − это разра-

ботанное руководством организации приоритетное, 

качественно определенное направление действий, 

необходимых для достижения долгосрочных целей 

по созданию высокопрофессионального, ответ-

ственного и сплоченного коллектива и учитываю-

щих стратегические задачи организации и ее ре-

сурсные возможности [6]. 

Стратегия управления персоналом должна от-

вечать следующим основным требованиям: 

 носить долгосрочный характер, так как изме-

нение поведенческих и других установок требует 

длительного периода времени; 

 учитывать влияние многих факторов и быть 

связанной со стратегией развития предприятия в 

целом [5]. 

Наиболее известная методика разработки стра-

тегии предложена М. Месконом в виде процесса 

стратегического планирования [4]. В данной мо-

дели разработка стратегии рассматривается как 

стратегическое планирование деятельности персо-

нала по достижению стратегической цели на основе 

анализа динамики развития внешней и внутренней 

среды организации. 

Д. Барнетт предлагает следующую последова-

тельность этапов разработки кадровой стратегии: 

 формулирование стратегических целей орга-

низации; 

 определение базовой компетенции предпри-

ятия, то есть главного ресурса фирмы, который со-

здает преимущества в конкурентной борьбе; 

 стратегическое исследование внешней среды 

организации для определения благоприятных воз-

можностей и учета опасностей, возникающих для 

фирмы со стороны её конкурентов, в результате со-

циальных причин или из-за правительственного ре-

гулирования; 

 формулирование стратегического решения о 

правильном использовании благоприятных усло-

вий или возможности противостоять угрозам; 

 оценка стратегии, то есть насколько выдви-

нутые предположения согласуются с состоянием 

окружающей среды, дают ли они эффект «синер-

гии», выполнимы ли они [1]. 

Иной план этапов создания кадровой страте-

гии предлагает Л. Масон. На первом этапе опреде-

ляются факторы, которые будут влиять на способ-

ность предприятия управлять трудовыми ресур-

сами. Для этого необходимо провести 

ситуационный и SWOT анализ. На втором этапе 

определяются цели управления трудовыми ресур-

сами предприятия, которые должны соответство-

вать корпоративным или отраслевым целям и быть 

согласованными с миссией компании. На третьем 

этапе осуществляется разработка стратегии и плана 

действий по достижению целей. На заключитель-

ном этапе рекомендуется изучить реакцию и оце-

нить успех инициатив в области стратегических ре-

сурсов [3]. 

Проблемы разработки кадровой стратегии про-

мышленного предприятия являются достаточно 

изученными, однако современное состояние укра-

инской экономики требует более детальной прора-

ботки некоторых аспектов её формирования.  

Исходным этапом разработки кадровой страте-

гии является анализ внешней среды. Состояние 

внешней среды во многом будет определять выбор 

той или иной стратегической альтернативы, кон-

кретные действия по реализации кадровой страте-

гии.  

Анализ внешней среды при разработке кадро-

вой стратегии предприятия предусматривает изуче-

ние рынка труда. Рынок труда имеет принципиаль-

ную особенность: его составляющими являются 

люди, которые не только выступают носителями 

рабочей силы, но и наделены специфическими чер-

тами (психофизиологическими, социальными, 

культурными и др.), оказывающими существенное 

влияние на мотивацию и степень их трудовой ак-

тивности. Другая особенность − ограничение дей-

ствия закона спроса и предложения, недостижи-

мость полной занятости как устойчивого и длитель-

ного состояния, что связано со спецификой самого 

товара.  

Рынок труда предполагает: 

 экономическую свободу работодателей и ра-

ботников; 
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 гибкую систему оплаты труда, которая отра-

жает спрос и предложение рабочей силы по количе-

ству и качеству; 

 свободное перемещение рабочей силы, пред-

полагающее профессиональную мобильность (пе-

реквалификацию в соответствии с изменением по-

требности общества в отдельных профессиях) и ми-

грационную мобильность (смену места работы, 

места жительства, расширение сферы трудовой де-

ятельности за рамки основной профессии). 

К элементам механизма рынка труда отно-

сятся: спрос на рабочую силу, ее предложение, цена 

рабочей силы, конкуренция между наемными ра-

ботниками [2]. 

Рассмотрим влияние состояния регионального 

рынка рабочей силы на формирование стратегии 

управления персоналом металлургического пред-

приятия.  

Анализ рынка труда будет проводиться по сле-

дующим направлениям:  

 уровень безработицы, 

 потребность работодателей в работниках, 

 трудоустройство рабочей силы по отраслям 

промышленности, 

 количество работников, находящихся в усло-

виях вынужденной неполной занятости по видам 

экономической деятельности; 

 средняя заработная плата на одного штатного 

работника. 

На конец декабря 2016 г. в Украине насчиты-

валось 390,8 тыс. официально зарегистрированных 

безработных (1,5% трудоспособного населения), на 

конец декабря 2015 г. − 490,8 тыс. (1,9% трудоспо-

собного населения). Число официально зарегистри-

рованных в центрах занятости безработных за год 

снизилось на 117, 8 тыс. человек. 

Число официально зарегистрированных безра-

ботных в Донецкой области: 2016 г. − 14085 чел., 

2015 г. − 21205 чел. (снижение на 7120 чел. или 

33,6%). 

В целом по Украине спрос на рабочую силу 

начал повышаться во втором полугодии 2016 г. 

(табл.1), число вакансий увеличилось на 39% по 

сравнению с предыдущим периодом. В 2016 г. 

нагрузка на одно свободное рабочее место состав-

ляла 10,8 чел., в 2015 г. − 18,9 чел. 

Таблица 1 

Потребность работодателей в работниках в 2016 г. (по данным государственной службы занятости) 

[7] 

(на конец отчетного периода) 

 январь–март январь–июнь январь-сентябрь январь-декабрь 

 тыс. 

чел. 

в % к  

2015 г. 

тыс. 

чел. 

в % к  

2015 г. 

тыс. 

чел. 

в % к  

2015 г. 

тыс. 

чел. 

в % к  

2015 г. 

Украина 49,9 88,8 40,8 93,7 56,9 137,6 36,0 139,0 

Донецкая 

область 

 

1,1 

 

69,9 

 

0,9 

 

70,8 

 

1,0 

 

86,1 

 

0,4 

 

112,7 

 

В Донецкой области рост спроса на трудовые 

ресурсы отмечался в четвёртом квартале 2016 г., 

число вакансий увеличилось на 12,7% по сравне-

нию с предыдущим периодом, что на 26,3 п.п. 

меньше, чем в целом по Украине. В натуральном 

выражении на конец 2016 г. вакансии по региону 

составили 400 человек (в 2015 г. − 355 чел., рост на 

45 чел.). Нагрузка на одно свободное рабочее место 

составила в 2016 г. − 35 чел., в 2015 г. − 60 чел. В 

2016 г. было трудоустроено 18985 безработных (в 

2015 г. − 17641 чел., рост на 7,6%) [7]. 

Рост промышленного производства в регионе 

привёл к снижению количества безработных в це-

лом и по отраслям промышленности в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. Однако число трудоустроен-

ных безработных в 2016 г. снизилось как в целом по 

промышленности (на 106 чел. или 1,7%), так и по 

отдельным отраслям (рис.1).  
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Рисунок 1. Трудоустройство безработных по отраслям промышленности в Донецкой области  

Источник: составлено автором по данным [7] 

 

Помимо явной, на предприятиях региона отме-

чалась скрытая безработица (табл.2), уровень кото-

рой в промышленности превышал общие показа-

тели по области. 

Следует отметить, что за последние три года 

как в целом в экономике Украины, так и в промыш-

ленной сфере наблюдается тенденция сокращения 

числа работников, которые находились в отпусках 

без сохранения заработной платы. Так, данный по-

казатель в промышленности в 2015 г. по сравнению 

с 2013 г. сократился почти на 40%. Число переве-

дённых по экономическим причинам на неполный 

рабочий день в промышленности Украины в 2014 г. 

увеличилось на 17%, в 2015 г. снизилось по сравне-

нию с предыдущим годом на 8,7%, однако уровень 

данного показателя в 2015 г. так и не достиг уровня 

2013 г., что свидетельствует о кризисных явлениях 

в экономике страны. 

Таблица 2 

Скрытая безработица по видам экономической деятельности в 2016 г. (Донецкая область) [7] 

  

Находились в отпусках без сохранения 

заработной платы (на период прекраще-

ния работ) 

Переведены по экономическим при-

чинам на неполный рабочий день 

(неделю) 

чел. 
в % к средне-учетной числ. 

штатных работников 
чел. 

в % к средне-учетной 

числ. штатных работни-

ков 

Всего 27910 6,1 54475 11,9 

Промышленность 17566 8,0 48902 22,3 

 

Информация об уровне среднемесячной зара-

ботной платы (рис.2, 3) позволяет сделать следую-

щие выводы: средние зарплаты в Донецкой области 

в исследуемом периоде превышали уровень сред-

них зарплат в целом по Украине; уровень зарплат в 

промышленности превышал средний уровень зар-

плат в народном хозяйстве; зарплаты в чёрной ме-

таллургии были выше среднего уровня зарплат по 

промышленности.  

В 2016 г. уровень средней заработной платы в 

Донецкой области превышала только средняя зар-

плата в г. Киеве. 
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Рисунок 2 Динамика среднемесячной заработной платы в промышленности Украины (в расчёте на 

одного штатного работника)  

Источник: составлено автором по данным [7] 

 

 
Рисунок 3 Динамика среднемесячной зарплаты в целом по Украине и в Донецкой обл. (в расчёте на 

одного штатного работника) 

Источник: составлено автором по данным [7] 

 

Данные анализа позволяют дать следующую 

оценку составляющим рынка труда промышленных 

предприятий Донецкой области: 

 конкуренция между наемными работниками 

− жёсткая, 

 спрос на рабочую силу − незначительный, 

 предложение рабочей силы − значительно 

превышает спрос, 

 цена рабочей силы − выше среднего уровня 

по региону. 

Исходя из вышесказанного, автором выделены 

следующие возможности и угрозы для деятельно-

сти металлургических предприятий, находящихся в 

Донецкой области, которые должны быть учтены 

при разработке кадровой стратегии: 

− возможности: 

 работодатель имеет возможность привлечь 

лучших из имеющихся кандидатов на трудоустрой-

ство, отбирая их на конкурсной основе; 

 конкуренция на рынке труда является эффек-

тивным инструментом мотивации собственного 
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персонала, способствующим росту его трудовой ак-

тивности, ответственности и лояльности; 

 существенно упрощается система экономиче-

ской мотивации персонала (отсутствие регулярных 

вознаграждений в форме квартальных премий, 

надбавок за трудовой стаж или дополнительные 

профессиональные навыки);  

 отпадает надобность в сложном и строго фор-

мализованном механизме управления дисципли-

нарными отношениями, особенно трудовой дисци-

плиной; 

− угрозы: 

 в связи с угрозой эскалации военного кон-

фликта отток из области наиболее работоспособной 

и перспективной группы работников (в возрасте от 

25 до 45 лет, имеющих образование и квалифика-

цию); 

 повышение уровня текучести кадров; 

 увеличение расходов на адаптацию и обуче-

ние новых работников; 

 повышение государственных социальных га-

рантий и стандартов, что влечёт за собой повыше-

ние уровня средней заработной платы; 

 усложнение криминогенной обстановки; 

 увеличение расходов на поддержание наиме-

нее социально защищённых групп работников (ин-

валидов, многодетных) с целью формирования по-

ложительного имиджа предприятия  

 ухудшение социально-психологического 

климата в коллективах. 

Автором были составлены профили возможно-

стей и угроз (рис.4,5). В качестве экспертов при 

определении суммы баллов по отдельным пози-

циям выступили работники кадровых служб пред-

приятий ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», распо-

ложенных в г. Мариуполе. 

 

 
Рисунок 4 Профиль угроз при разработке кадровой стратегии металлургических предприятий До-

нецкой области 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 5 Профиль возможностей при разработке кадровой стратегии металлургических предприятий 

Донецкой области  

Источник: составлено автором 

 

Наибольшее отклонение от идеального про-

филя по отдельным позициям является основанием 

для разработки стратегических альтернатив по дан-

ным позициям. 

На основании проведённых исследований и 

анализа регионального рынка труда автором опре-

делены характеристики рынка рабочей силы, выяв-

лены возможности и угрозы, влияющие на разра-

ботку кадровой стратегии промышленных пред-

приятий, предложен графический метод 

определения влияния возможностей и угроз путём 

составления их профилей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен вариант занятия в системе дополнительного профессионального образования с 

учителями истории, готовящимися преподавать дискуссионные вопросы исторической науки в системе 

общего образования. Предлагаются оценки отечественных историков преобразований Петра I, чётко сфор-

мулированные ещё в середине XIX века западниками и славянофилами, и организуется поиск аргумента-

ции и контраргументации этих оценок.  

ABSTRACT 

The article presents the variant classes in the system of additional professional education with history teach-

ers, preparing to teach discussion questions of historical science in general education. Available estimates of do-

mestic historians of the reforms of Peter I, clearly formulated in the mid-nineteenth century by westerners and 

slavophiles, and organized the search for arguments and counterarguments in these estimates. 

Ключевые слова: дискуссионные вопросы, интенсификация, реформы, капитализм, крепостное 

право, культура, суверенитет, государство. 

Keywords: discussion questions, the intensification of the reform, capitalism, serfdom, culture, sovereignty, 

state. 

 

В рамках подготовки учителей к преподава-

нию дискуссионных вопросов исторической науки 

неизбежно возникает вопрос об оценке историками 

преобразований Петра I. Вводя слушателей курсов 

повышения квалификации в проблему, стоит 

напомнить, что ещё в начале XX века В. О. Ключев-

ский писал: «Всякий, кто хотел взглянуть сколько-

нибудь философским взглядом на наше прошлое, 

считал требованием учёного приличия высказать 

своё суждение о деятельности Петра I. Часто даже 

вся философия нашей истории сводилась к оценке 

петровской реформы… Реформа Петра I станови-

лась центральным пунктом нашей истории, совме-

щая в себе итоги прошлого и задатки будущего» [7]. 

Отталкиваясь от этого постулата, в режиме 

своеобразного мозгового штурма участники обсуж-

дения отметят революционность, грандиозность, 

всеохватанность, долговечность и важность для 

современных поколений петровских реформ. Это 

позволит организовать работу в группах с целью 

подтвердить фактами высказанные положения. В 

результате поисковой работы может быть предло-

жен следующий перечень [1, с. 8]: 

 – учреждённые Петром I Коллегии просуще-

ствовали до 1802 года, то есть 80 лет;  

– подушная система налогообложения, введён-

ная в 1724 году, была отменена лишь 163 года спу-

стя – в 1887 году;  

 – последний рекрутский набор состоялся в 

1874 году – спустя почти 170 лет после первого; 

– Синодальное управление русской православ-

ной церковью оставалось неизменным почти 200 

лет: с 1721 по 1918 год; 

– созданный Петром I в 1711 году Правитель-

ствующий Сенат был ликвидирован лишь в декабре 

1917 года, спустя 206 лет после его образования. 

Данный перечень подтверждает обоснован-

ность высказанных в процессе мозгового штурма 

определений: грандиозность, всеохватанность, 

долговечность и важность для современных поко-

лений.  

Вместе с тем, определение «революционно-

сти», как бы, осталось вне поля зрения. Это не уди-

вительно, так как вся революционность Петра I 

имела, как ни парадоксально это звучит, доста-

точно отчётливый консервативный характер. Мо-

дернизация институтов и структур власти осу-

ществлялась ради консервации основополагающих 

принципов традиционного режима. Речь идёт об 

оформлении самодержавной формы правления, до-

жившей без существенных изменений до XX века, 

о формировании системы бесправных сословий, 

ставшей серьезным тормозом в процессе развития 

средневекового общества, о крепостничестве, упро-

чившемся в ходе реформ [1, с. 10]. 
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Группе, поддерживающей положительную 

оценку петровских реформ, предлагается изучить 

точки зрения Н. И. Павленко, Н. Н. Молчанова, Е. 

В. Анисимова [1; 8; 9] и заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

№ Оценка Подтверждающие факты 

1 
реформы вывели Россию на путь ускорен-

ного экономического развития 
 

2 
реформы вывели Россию на путь ускорен-

ного политического развития 
 

3 
реформы вывели Россию на путь ускорен-

ного культурного развития 
 

4 
реформы интенсифицировали происходя-

щие в стране процессы 
 

5 
реформы превратили абсолютистское гос-

ударство в фактор прогресса 
 

6 
реформы обеспечили независимость Рос-

сии 
 

7 
реформы сделали Россию одной их круп-

нейших стран Европы 
 

8 
реформы создали крупную промышлен-

ность 
 

 

Группе, симпатизирующей отрицательной 

оценке петровских реформ, предлагается изучить 

точку зрения Я. Е. Водарского [2] и поработать с 

таблицей 2. 

Таблица 2 

 № Реформы Как можно было бы этого избежать? 

1 
обусловили развитие промышленности по 

крепостническому пути 
 

2 
не создали условий для развития капита-

лизма  
 

3 
не привели к оформлению класса буржуа-

зии 
 

4 разорили города  

5 разорили крестьянство   

6 закрепили и усилили крепостное право  

7 

укрепили самодержавие и крепостной 

строй и успешно препятствовали разви-

тию капитализма и «оформлению» класса 

буржуазии 

 

8 
создали условия для развития культуры 

лишь привилегированных сословий 
 

9 блокировали развитие новой культуры  

 

По завершении работы с таблицами имеет 

смысл обсудить вопрос о соответствии оценивае-

мых историками последствий реформ изначаль-

ному замыслу их инициатора. Важно, чтобы участ-

ники обсуждения поняли, что результаты реформ 

должно соотносить с целями и задачами реформа-

тора, а не с ретроспективными оценками потомков 

полезности или вредности их для будущего разви-

тия. Не достижение цели, которой реформатор не 

ставил перед собой, не может быть оценено ни по-

ложительно, ни отрицательно. Так же важно уяс-

нить, предлагая умозрительные варианты миними-

зации «отрицательных» последствий реформ, 

насколько эти варианты реалистичны и как их пре-

творение в жизнь отразилось бы на достижении ре-

альной цели, поставленной реформатором. Данные 

аспекты полезны не только в плане подготовки пе-

дагога к преподаванию дискуссионных вопросов 

исторической науки, но и в плане подготовки его к 

организации и оцениванию проектной деятельно-

сти учащихся. 
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Участь України у міжнародних миротворчих 

операціях (ММО) є однією із вагомих складових її 

зовнішньої політики, що являє собою, новий ком-

плексний термін, який охоплює широкий спектр 

дій, створює і підтримує умови, необхідні для підт-

римки миру [1]. Україна після проголошення неза-

лежності та утворення своїх Збройних Сил впев-

нено входить до десяти найбільших держав-конт-

рибуторів ООН і є активним учасником 

врегулювання воєнно-політичних конфліктів та за-

безпечення міжнародної безпеки [2]. 

Здійснення міжнародної миротворчої діяльно-

сті передбачає реалізацію миротворчими континге-

нтами специфічних функцій: оперативне реагу-

вання на кризи, конфлікти та інші надзвичайні си-

туації у різних регіонах світу та активна участь у їх 

врегулюванні [3]. Збройні Сили України (ЗСУ) все 

частіше залучаються до виконання гуманітарних, 

поліцейських, миротворчих, адміністративних, тех-

нічних та інших функцій. 

Досвід військово-професійної підготовки ми-

ротворчих контингентів висвітлює ряд педагогіч-

них проблем. Зокрема, це – нестача сучасних трена-

жерів і тренажерних комплексів, використання 

яких суттєво знижує фінансові затрати на підгото-

вку персоналу, визначеного для виконання миро-

творчих завдань.  

Друга проблема – організація та забезпечення 

психологічної підготовки курсантів, застосуванням 

різноманітних прийомів і способів впливу на їх 

психіку. Третя проблема - іншомовна підготовка, як 

комплекс організаційних, дидактичних і методич-

них заходів, що необхідні для підготовки курсантів 

до ММО. 

На сьогодні основними етапами підготовки пе-

рсоналу для участі у ММО визначено такі [2]: 

– загальна підготовка ЗСУ до участі у ММ 

(здійснюється постійно);  

– попередня підготовка миротворчих контин-

гентів;  

– безпосередня підготовка миротворчих кон-

тингентів чи миротворчого персоналу розпочина-

ється щойно після остаточного уточнення ООН за-

вдань і чисельного складу українських миротвор-

ців.  

Форма підготовки миротворчих контингентів 

визначає методи організації та зміст військово-про-
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фесійної підготовки. Залежно від зовнішніх і внут-

рішніх чинників підготовка миротворчого контин-

генту та миротворчого персоналу може проводи-

тися за повною та скороченою формами. Повна фо-

рма характеризується з боку змісту підготовки та 

часу для вжиття заходів підготовки, і здійснюється 

від 6 місяців і більше. Скорочена за формою підго-

товка потребує меншого часу.  

Перший етап тренажерної підготовки кур-

сантів льотного профілю триває з моменту вступу 

курсанта на навчання до опанування ним на ком-

плексному тренажері літака польоту по колу. Тут 

декілька важливих складових: перша - до початку 

тренажерного навчання, друга - до опанування по-

льоту по колу в умовах моделювання польоту 

літака.  

Протягом першої формуються вестибулярна 

стійкість; швидкість сприйняття інформації та 

практичне мислення; оперативна пам'ять; 

спритність і координація рухів; швидке просторове 

орієнтування, здатність екстраполювати розвиток 

ситуацій, розподіляти і перемикати увагу, тонке 

м’язове відчуття, емоційна стійкість. Після цього 

курсанти переходять до тренажерної підготовки. 

Саме тут відбувається адаптація попередньо сфор-

мованих професійно важливих якостей на ком-

плексному тренажері літака, а потім переходять до 

другої складової. 

Другий етап – інтеграція тренажерної й інших 

видів підготовки, метою якої є формування у кур-

сантів якостей стійкості до несприятливих умов по-

льоту. У зв’язку з цим процес тренажерної підго-

товки необхідно доповнювати моделюванням 

станів перевантаження, втрати просторового 

орієнтування, напруженості в польоті та ін. Їх 

діагностування здійснюється інструктором під час 

занять на комплексному тренажері літака шляхом 

оцінювання якості льотної діяльності, показників 

психоемоційного стану.  

Третій етап – діагностування та складання 

індивідуальної програми подальших занять з 

кожним курсантом із використанням відповідних 

формувальних вправ, яка виконується в межах 

курсу навчально-льотної підготовки на комплекс-

ному тренажері літака. Після закінчення тренажер-

ної підготовки інструктор робить остаточні вис-

новки про відповідність професійно важливих яко-

стей курсанта вимогам початкового льотного 

навчання.  

Особливе значення має уявлення інструктором 

про динаміку формування навичок і вмінь, оскільки 

це може свідчити про непридатність курсанта до 

льотного навчання, а це має принципово важливе 

значення для подальшого прогнозування його про-

фесійної надійності.  

Особлива увага, на нашу думку, повинна нада-

ватись методам психологічної підготовки курсантів 

до ММО. До першої групи належать методи ство-

рення психологічної напруженості у ході занять, 

що формують уявлення про характер впливу чин-

ників міжнародної миротворчої операції на психіку 

людини. До другої групи належать методи моделю-

вання психологічних чинників миротворчої діяль-

ності – це способи та прийоми створення таких 

умов і обстановки, які викликали б у курсантів 

психічні стани, подібні до тих, що виникають в ході 

виконання миротворчих завдань. 

Моделювання здійснюється такими спосо-

бами: словесно-знаковим - розповіддю про май-

бутні труднощі миротворчої діяльності; моделю-

вання чинника “небезпеки” в ході вправи; доведен-

ням різних “легенд” перед навчаннями і 

практичними заняттями тощо; застосуванням тех-

нічних та імітаційних засобів: тренажерних (моде-

лювання психологічних чинників ММО з викори-

станням спортивних снарядів, технічних засобів і 

споруд професійної підготовки, використовуваних 

для напрацювання необхідних навичок і вмінь), 

комп’ютерних (моделювання психологічних чин-

ників міжнародних миротворчих операцій у ході 

вирішення завдань та ігор при роботі на ПЕОМ), 

імітаційних (шляхом моделювання психологічних 

чинників міжнародної миротворчої операції з вико-

ристанням засобів імітації зовнішніх ознак миро-

творчої діяльності), навчально-бойових (моделю-

вання психологічних чинників з використанням 

бойової і спеціальної техніки, озброєння і підруч-

них засобів). 

Практика підготовки курсантів показує, що до-

цільно для моделювання різних форм миротворчої 

діяльності використовувати такі прийоми та спо-

соби: створювати умови раптовості, невизначе-

ності, дефіциту часу, високого темпу дій або моно-

тонності, дискомфорту, необхідності суміщати 

кілька видів діяльності одночасно, що вимагають 

рішучості і ризику під час ухвалення рішень; про-

водити заняття у несприятливих погодних умовах; 

тривалі дії без сну, з обмеженим запасом води та 

їжі; дії на незнайомій місцевості, форсування вод-

них перешкод, лісових завалів і болотистих діля-

нок, подолання гірських перевалів і степових рай-

онів тощо. 

За характером застосування методи підготовки 

поділяються на вербальні, практичні та емоційно-

вольової саморегуляції. До перших методів нале-

жать переконання, навіювання, психологічна кон-

сультація, головне призначення яких полягає в 

тому, щоб формувати правильне уявлення про 

необхідні зміни у психіці миротворців і психології 

військового колективу. Друга група методів: 

вправи й тренування, метод аварійних ситуацій. 

Основні напрями покращення такої підго-

товки: створення адекватних уявлень, доведення 

необхідної інформації до особового складу про 

умови виконання миротворчих завдань у конкрет-

ному регіоні; створення умов для виявлення стій-

кості воїна і його готовності до дій в екстремальних 

умовах, здатності практично долати негативний 

вплив напруги.  

Суттєвою особливістю підготовки підрозділів 

до виконання миротворчих завдань є врахування 

багатонаціонального складу миротворчих 

підрозділів, де командування частин і з’єднань − 

іноземці. Тут на порядок денний безпосередньо по-
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стає питання вивчення іноземних мов, які виступа-

ють засобом міжособистісної службової взаємодії 

миротворців та отримання необхідної інформації в 

процесі миротворчої діяльності.  

Іншомовна підготовка курсантів – це комплекс 

організаційних, дидактичних і методичних заходів, 

які організуються і здійснюються у процесі підго-

товки до участі у ММО з метою формування у осо-

бового складу потрібного рівня володіння інозем-

ною мовою. Головний задум - це формування такої 

іншомовної компетентності майбутніх миротвор-

ців, яка забезпечує оптимальну їх міжособистісну 

службову взаємодію з воїнами та населенням інших 

країн. 

Основними принципами у підході до організа-

ції та створення навчальних груп з іншомовної під-

готовки пропонуємо гнучкість, цілеспрямоване за-

стосування діяльнісного підходу до вивчення інозе-

мної мови, військово-прикладна спрямованість 

іншомовної підготовки, принцип поглибленості у 

вивчення іноземної мови.  

Методичною основою навчання іноземної 

мови курсантів повинні стати сучасні методики, в 

основу яких покладено комунікативний і 

суб’єктно-діяльнісний підходи.  

В основу створюваних методик підготовки ку-

рсантів пропонуємо закласти такі цілі: 1) сприяти 

формуванню у майбутніх миротворців іншомовної 

компетентності, яка дозволяє їм успішно займатися 

військово-професійною діяльністю у ММО; 2) 

сприяти формуванню системи особистісних якос-

тей офіцера-миротворця, твердих іншомовних 

ЗНУ; 3) формувати навички і вміння професійного 

спілкування англійською мовою в типових ситуа-

ціях; 4) формувати психологічні механізми застосу-

вання іноземної мови в екстремальних ситуаціях. 

Отже, у статті розглянуто основні актуальні 

організаційні та педагогічні проблеми підготовки 

курсантів до міжнародних миротворчих операцій, 

наведено основні етапи підготовки персоналу для 

участі у міжнародних миротворчих операціях. Роз-

глянуто основні напрямки покращення тренажер-

ної, психологічної та іншомовної підготовки курса-

нтів як майбутніх офіцерів.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье актуализируется проблема речевого хаоса, порождаемого информационной сату-

рацией, поднимается вопрос девальвации духовности общества, высвечивается тема недуга речевой куль-

туры его индивидов – факторов, препятствующих интеграции личности в мир культуры. В связи с этим 

трудно переоценить роль чтения в ценностно-смысловом аспекте рассмотрения процесса гуманизации об-

разования, возрождения языка как национального достояния, а также значение читательской состоятель-

ности и активности в развитии самодостаточной и гармоничной личности, способной интериоризировать 

приоритетные для различных областей знаний понятия. 

ABSTRACT 

The present article actualizes the problem of speech chaos, caused by information saturation, raises the ques-

tion of spirituality devaluation of the society, dwells upon the trouble of speech culture of its individuals – factors, 

which prevent integration of a personality into the world of culture. Therefore it is hard to overestimate the role of 

reading in the axiological-notional aspect of consideration of humanization process of education, revival of lan-

guage as national wealth, as well as significance of reader’s competence and activity in the development of a self-
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sufficient and harmonious personality, capable of internalizing notions of higher priority for various fields of 

knowledge. 

Ключевые слова: приоритетные ценности личности, культурообразующая роль чтения, культура 

речи, коммуникативная культура, чтение как культурологический и социальный феномен, читательская 

активность и состоятельность, интенсификация современного образования, чтение как фактор интеллек-

туального и нравственного роста личности. 

Keywords: priority values of personality, culture-forming role of reading, speech culture, communicative 

culture, reading as a cultural and social phenomenon, the reader's activity and solvency, intensification of modern 

education, reading as a factor in intellectual and moral growth of the individual. 

 

…Катастрофическая ущербность духовных 

ценностей, падение престижа образованности, вер-

бальная раскрепощённость, переходящая в разнуз-

данность, неспособность подрастающего поколе-

ния цивилизованно участвовать в полемике... 

К сожалению, этот перечень, свидетельствую-

щий о девальвации национального достояния – род-

ного языка, - не исчерпан. Принимая во внимание 

влияние, оказываемое современными социально-

экономическими концепциями развития на все 

сферы жизни, связь между обозначенными пробле-

мами и духовным состоянием общества, недугом 

речевой культуры его индивидов очевидна. Этот 

факт актуализирует выработку новой гуманистиче-

ской парадигмы образования, центрированной на 

человеке, приоритетные ценности которой находят 

отражение в индивидуальном, гуманном развитии 

личности и постулируют в качестве основных тен-

денций реформы образования, усиливающих его 

культурообразующую роль: 

- актуализацию идеала образованной, интел-

лигентной личности - «человека облагороженного 

образа», обладающего умственной, этической, эс-

тетической, общественной культурой;  

- позиционирование процесса обучения в ка-

честве социокультурной среды становления лично-

сти, где взаимоотношения участников образова-

тельного пространства строятся на паритетной ос-

нове, признающей право на самоопределение и 

самореализацию;  

- детерминизацию культуры - комплекса спо-

собов, средств и норм, присущих данному сообще-

ству, социальной группе, обуславливающих пове-

дение взрослого индивида, уровень его культурной 

идентификации – в качестве основного критерия 

роста и развития личности, механизма человече-

ского взаимодействия, помогающего людям жить в 

своей среде, сохранять единство и целостность со-

общества. 

Необходимо, по мнению Л.С. Выготского, не 

только «вращивать» культуру в психику ребёнка, 

но и обеспечить «врастание» ребёнка в культуру. 

Фундаментом общей культуры личности, ярким её 

показателем, базовым компонентом, позволяющим 

интериоризировать ценностные установки, обеспе-

чивающим готовность человека к жизненному са-

моопределению, непременным условием достиже-

ния гармонии с собой и окружающей действитель-

ностью является культура речи. Зародившись в 

Древней Греции и Древнем Риме в теории и прак-

тике ораторского искусства, учение о речевой куль-

туре было оригинально осмыслено и получило своё 

развитие на материале русской словесности. Этот 

факт свидетельствует о немеркнущем в среде пере-

довых литераторов, юристов и ученых интересе к 

тому, что было принято называть красноречием: 

М.В. Ломоносов, В.И. Чернышов, Л.В. Щерба, Г.О. 

Винокур, Б.Д. Томашевский, В.В. Виноградов, С.И. 

Ожегов, их ученики и последователи постепенно, 

все полнее и шире осмысливали совокупность яв-

лений, обозначаемую термином "культура речи". 

Это понятие прочно вошло в науку и жизнь: разме-

жевание данного термина, а также дискуссии, вы-

званные проблемой формирования культуры речи, 

свидетельствуют о признании этой области знания. 

Это обстоятельство в значительной степени обу-

словлено тем, что речь - мощное средство регуля-

ции человеческой деятельности в различных сфе-

рах, способ получения и передачи информации, 

культурно-исторический феномен, явление не 

только лингвистическое, но психологическое и эс-

тетическое – способствует личностной реализации, 

развитию и самосовершенствованию, функциони-

рует как цель, дающая отчетливое видение образа, 

эталона, ожидаемого результата образовательной и 

профессиональной деятельности, опредмечивает 

их и конкретизирует. 

Овладение речевой культурой — фактор не 

только общественно, но и личностно значимый, 

причем в такой мере, что способен порой опреде-

лить жизнь и судьбу человека: статусность лично-

сти, профессиональная состоятельность во многом 

определяются её мобильностью, креативностью, 

способностью свободно ориентироваться в мощ-

ном потоке информации. Каждая образованная 

личность должна научиться оценивать речевое по-

ведение – своё и собеседников, соотносить свои ре-

чевые поступки с конкретной ситуацией общения. 

Приоритетным направлением, действенным сред-

ством для достижения умения обнаруживать про-

дуктивные способы вхождения в новые системы 

межличностных и социальных отношений является 

развитие и совершенствование культуры общения, 

коммуникативной культуры личности.  

Возрождение традиций владения словом, вы-

сокий спрос на людей, определяющих речь как 

одну из ведущих ценностей в индивидуальном раз-

витии, способных грамотно оформлять свои мысли, 

оказывать воздействие на окружающих не только 

языковой филигранностью, но и логико-компози-

ционной содержательностью, диалектическим 

единством формы и содержания – важнейшие кри-

терии, предъявляемые современным работодателем 

к специалисту, поступающему на работу.  

Реалии теории и практики школьного и вузов-

ского обучения свидетельствуют о том, что язык в 
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качестве средства общения является обязательной 

учебной дисциплиной для школьников и студентов 

на протяжении многих лет, а само общение с ис-

пользованием этого средства практически не явля-

ется предметом специального обучения. Умение 

говорить воспринимается большинством из нас как 

естественная способность ходить. Но общеиз-

вестно, прежде чем научиться ходить, человек пре-

одолевает ряд функциональных, эмоциональных и 

психологических этапов, определяющих в дальней-

шем «походку». Коммуникативные умения, как 

правило, также имеют различные критерии оценки. 

Как отметил В.О. Ключевский: «Есть люди, кото-

рые хорошо говорят, но плохо разговаривают… 

Это ветряные мельницы, которые вечно машут 

крыльями, но никогда не летают». Этот факт свиде-

тельствует о том, что в традиционной системе об-

разования речевой навык как способность вер-

бально оформлять собственную мысль, к сожале-

нию, не является результатом специального 

обучения: получая академичные сведения о прави-

лах письменной речи, большинство людей не имеет 

представления о построении устного публичного 

выступления, организованного по своим языковым, 

логическим и эмоциональным законам; об эффек-

тивных способах ведения беседы, имеющей опре-

делённую структуру и удовлетворяющей как с че-

ловеческой, так и с профессиональной точки зре-

ния; о конструктивном и компетентном общении, в 

котором речевая способность обнаруживает свою 

подлинную состоятельность. 

Недостаточная проработанность культуроло-

гической проблематики, ориентированной на ис-

следование коммуникативной культуры, опреде-

ляет неумение и нежелание превалирующего боль-

шинства современных молодых людей выступать 

публично, принимать участие в полемике, цивили-

зованно отстаивать собственное мнение. Миними-

зация возможностей для культурно-коммуникатив-

ного развития влечёт за собой закрепление у под-

растающего поколения позиции инфантильности и 

беспомощности в решении вопросов, связанных с 

самопознанием, самосовершенствованием, опреде-

лением жизнен-ной позиции и концепции. 

Основанием для привлечения внимания со сто-

роны государства, в образовательной политике ко-

торого обучение красноречию не было магистраль-

ным, к проблеме психолого-педагогической непро-

работанности коммуникативно-деятельностного 

подхода в системе образования служит философ-

ское определение сущности человека как совокуп-

ности социальных и культурных отношений.  

Социальный аспект раскрывает необходи-

мость провозглашения в качестве основного содер-

жания обучения и воспитания гармонически разви-

той личности интериоризацию системы социаль-

ных отношений, деятельностное проявление 

которой должно выражаться в виде общественной 

активности подрастающего поколения, избиратель-

ности в оценках, суждениях, эмоциональных реак-

циях, а также в качестве позиционирования себя 

субъектом - носителем способности быть стратегом 

поведения, деятельности. 

Культурологический аспект выявляет необхо-

димость понимания обучения и воспитания как 

вхождение ребёнка в контекст общей культуры и 

коммуникативной культуры, в частности. Согласно 

культурологическому взгляду на образование, со-

держательная сторона педагогического процесса 

обеспечивается системой наивысших ценностных 

отношений, выявленных и проверенных на прак-

тике современной культурой и развёрнутых в их 

теоретическом значении аксиологией. Пониманию 

того, что наверху ценностной пирамиды, над всей 

иерархией ценностей стоит человек как наивысшая 

ценность, в немалой степени способствует чтение. 

Чтение, являясь мощным средством регуляции че-

ловеческой деятельности в различных сферах, вы-

свечивает грани культуры человека, его интеллек-

туальный потенциал. Именно чтению принадлежит 

ведущая роль в процессе семантического декодиро-

вания культурологических ценностей – зашифро-

ванной модели жизни. 

Человечеству известны два грандиознейших 

открытия: одно связано с изобретением колеса, дав-

шего возможность передвигаться в пространстве, 

другое – с рождением книги, позволившей человеку 

перемещаться во времени, кристаллизовавшей все 

учения человечества. Через чтение опыт поколений 

становится достоянием потомков, обогащает их, 

способствует отчётливому видению настоящего, 

детерминирует будущее. Английский философ Ф. 

Бэкон сказал: «Книги – это корабли мысли. Они 

странствуют по волнам времени и бережно несут 

свой драгоценный груз от поколения к поколению». 

Не будь письменности, отмечает В. В. Соколова, 

был бы безвозвратно утерян опыт многих поколе-

ний людей, и каждое новое поколение было бы вы-

нуждено начинать заново труднейший процесс изу-

чения мира. «Литература даёт нам колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она де-

лает человека интеллигентным, развивает в нём не 

только чувство красоты, но и понимание жизни, … 

раскрывает перед вами сердца людей. Одним сло-

вом, делает вас мудрыми», - писал академик Д. С. 

Лихачёв. В процессе воспитания и социализации 

человек, совершенствуя собственную читатель-

скую способность, познаёт нормы взаимодействия 

с окружающими: 

 постигает информацию о внешнем мире; 

 развивает, наполняет и обогащает свой эти-

ческий, эстетический, нравственный и культурный 

потенциал; 

 познаёт приёмы ориентирования в ситуа-

ции общения; 

 учится соответствовать собственным соци-

альным признакам и удовлетворять коммуникатив-

ные ожидания других людей; 

 находит средства нравственного самовыра-

жения; 

 совершенствует навыки выстраивания об-

щения на любом уровне в соответствии со стили-

стическими нормами языка. 
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Приведённые факты дают основание рассмат-

ривать чтение как основной показатель, характе-

ризующий состояние речевой компетенции каж-

дого индивида, являющийся показателем культуры 

человека, как целенаправленную деятельность, из-

меняющую взгляды, углубляющую понимание, 

воссоздающую опыт, как стимул интеллектуаль-

ного, эмоционального и нравственного развития 

личности и позиционировать чтение как культуро-

логический и социальный феномен. В связи с этим 

уровень читательской активности становится не 

только важнейшей составляющей профессио-

нально подготовленных людей, но и показателями 

эмоциональной культуры, культуры мышления и 

речи, а также общей культуры, как отдельного ин-

дивида, так и общества в целом. Читательскую со-

стоятельность следует рассматривать как своего 

рода «визитную карточку человека в обществе».  

Интенсификация современного образования 

предполагает увеличение объема знаний, умений и 

навыков, которым должны овладеть учащиеся. По 

оценкам психологов, на эффективность интериори-

зации этого научно-практического багажа оказы-

вают действие более двухсот факторов. Обстоя-

тельство номер один, влияние которого на успевае-

мость гораздо существеннее воздействия всех 

остальных – навык чтения. Этот факт объясняется 

тем, что чтение, представляя собой особый вид ре-

чемыслительной деятельности, является для уче-

ника основным каналом получения учебной инфор-

мации (до 85 %), играющим ведущую роль в про-

цессе усвоения знаний; способом приобретения 

представлений о различных формах деятельности; 

средством воссоздания и усвоения общественного 

опыта, обеспечивающим познание и усвоение дей-

ствительности, способствующим высвечиванию 

возможностей и интересов личности, наполняю-

щим и обогащающим её эстетический, нравствен-

ный и культурный потенциал. Острая необходи-

мость в научении детей чтению, возведении его в 

ранг потребности, детерминируется самим процес-

сом школьного обучения, который является нача-

лом серьёзного пожизненного интеллектуального 

и нравственного роста и совершенствования: 

именно чтение является тем механизмом, который 

«запускает» и поддерживает это взаимодействие, 

обеспечивает слаженность и гибкость функциони-

рования его компонентов, гарантирует приоритет-

ность развития гармоничной личности. 

Многие исследователи от педагогики и психо-

логии справедливо утверждают, что всё, чем богат 

человек, приобретается им в детстве. Пожалуй, 

уместно будет дополнить это мнение предположе-

нием о том, что большинство затруднений различ-

ного характера во взрослой жизни тоже родом из 

детства, и обосновать утверждением о том, что «по-

ведение взрослого человека, степень его культур-

ной идентификации, ценностные и личностные 

смыслы во многом детерминируются слоем дет-

ского сознания». Это обуславливает важность при-

косновения ребёнка посредством чтения к истин-

ным культурным ценностям, значимость в приоб-

щении учащихся к искусству быть Читателем, а 

также опасения по поводу безупречности формиру-

емого речевого вкуса у подрастающего поколения, 

вызванные таким явлением, сложившимся на сего-

дняшний день, как сатурация. Ошеломляющий по-

ток информации, множимый год от года, увеличе-

ние числа людей с разным уровнем речевой куль-

туры, приобщившихся к статусу писателей и 

подменяющих объективное рассмотрение вопроса, 

культурные и образовательные ценности - истин-

ные приоритеты – субъективными интересами; 

снижение воспитательной направленности в содер-

жании печатных изданий и в средствах массовой 

информации, небезупречный языковой вкус, тира-

жирование речевых штампов, рост языковой вариа-

тивности, девальвация морали, навязывание культа 

категорий сомнительного свойства в ценностно-

смысловом аспекте, отсутствие позитива в поступа-

ющих сведениях – подобная динамика в бескон-

трольном насыщении информационного рынка 

обуславливает речевой хаос, притупляет чувство 

языковой ответственности, препятствует интегра-

ции нового поколения в контекст культуры. Д. С. 

Лихачёв писал: «…Я не говорю: перестаньте смот-

реть телевизор. Но говорю: смотрите с выбором. 

Тратьте своё время на то, что достойно траты. Чи-

тайте же больше и читайте с величайшим выбором. 

Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, ка-

кую роль приобрела выбранная вами книга в исто-

рии человеческой культуры…».  

Формирование речевого вкуса личности, раз-

витие способности дистанцироваться от информа-

ции, притупляющей чувство языковой ответствен-

ности; совершенствование навыка компетентност-

ного чтения, позволяющего делать обоснованный 

выбор лучшего из числа альтернатив, - задачи, ре-

шение которых актуально для современного обра-

зования, гуманизация и гуманитаризация которого 

предполагает развитие самодостаточной личности, 

способной интериоризировать приоритетные для 

различных областей знаний понятия; личности, го-

товой к самосовершенствованию, находящейся в 

постоянном движении в направлении личностного 

роста, творчества и самодостаточности. 

Таким образом, вопросы, так или иначе связан-

ные с общением, коммуникативной культурой, про-

ходят многотрудный путь поиска ответов на неод-

нозначные вопросы и дискуссий. Жизненная значи-

мость, многоаспектность, неисчерпаемость 

проблем, порождаемых речевой культурой, дают 

возможность рассчитывать на неослабевающий ин-

терес к этому вопросу со стороны государства, при-

званного освещать пути сохранения, поддержания, 

развития и восприятия культуры во всех её вариан-

тах и проявления. 

…Сократ в своё время советовал своим учени-

кам рассматривать себя в зеркало, объясняя это тем, 

что тот, кто при этом останется довольным, должен 

приложить усилия, чтобы «не опозорить дурными 

поступками своей благородной наружности. Тот 

же, чья внешность окажется не вполне привлека-

тельной, пусть старается прикрыть её недостатки 

добрыми делами, добродетелью». Величайший из 

умов древности полагал, что любой взгляд на себя 
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и в себя полезен, потому что только увидевший 

себя и познавший способен к самоусовершенство-

ванию. Согласно Сократу, пусть каждому из нас на 

вопрос, нужно ли совершенствовать свою речевую 

культуру, без которой процесс формирования лич-

ности не может считаться полноценным и всеобъ-

емлющим, ответит зеркало, отразив наши взаимо-

отношения с людьми. Если зеркало самопознания 

затуманивается непониманием, конфликтами, не-

удачами коммуникативного поведения, то необхо-

димо работать над совершенствованием уровня 

языкового сознания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается роль профессионально-этической направленности при подготовке 

бакалавров в условиях межкультурного взаимодействия и характеристики коммуникативной компетенции 

как важной ее составляющей, что представляет особый интерес с учетом принадлежности коммуникантов 

к разным культурам. В ходе исследования описываются и анализируются результаты, полученные в ходе 

экспериментального изучения уровня сформированности коммуникативной компетенции студентов. Де-

лаются выводы относительно значения и роли коммуникативной компетенции как составляющей профес-

сионально-этической направленности будущего бакалавра. 

ABSTRACT 

The article discusses the structure of professional and ethical orientation of the individual and characteristics 

of communicative competence as an important part of it, taking into account the peculiarities of their professional 

activity and the specific situation. Particular interest is given to the behavior of the communicants belonging to 

different cultures. In the course of the studying and analyzing the results obtained in the experiment, different 

levels of communicative competence formation of the students were defined. Conclusions concerning the value 

and the role of communicative competence as a component of professional-ethical orientation were made. 

Ключевые слова: глобализация, деловое общение, профессиональная этика, профессионально-эти-

ческая направленность, коммуникативное намерение, коммуникативное поведение, коммуникативная 

направленность. 
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Постоянно развивающиеся и изменяющиеся 

условия делового и социального взаимодействия 

представителей разных стран и культур в современ-

ном глобальном пространстве требуют нового под-

хода к подготовке специалистов. Соответственно, 
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направляющей стратегией развития высшего обра-

зования в России в современных условиях является 

организация профессиональной подготовки бака-

лавров как целостной педагогической системы, что 

означает внутреннюю связь, гармоничное развитие 

и взаимодействие всех ее автономных компонен-

тов.  

Эта педагогическая модель отражает совре-

менный уровень научного знания, когда к выпуск-

никам вуза предъявляются высокие требования, как 

в плане профессиональной подготовки, так и куль-

турной образованности бакалавров. Поэтому, в 

условиях модернизации системы высшего образо-

вания в России, в целях повышения уровня физиче-

ского и нравственного здоровья населения, стано-

вится актуальным решение не только образователь-

ных, но и воспитательных задач. 

Разработанный образовательный стандарт но-

вого поколения считает приоритетным для выпуск-

ников вузов владение общекультурными компетен-

циями, необходимыми для формирования нрав-

ственного и физического здоровья студенческой 

молодежи, используя при этом различный арсенал 

средств и методов физической культуры. Ни у кого 

не вызывает сомнение тот факт, что занятия физи-

ческой культурой и спортом – это, прежде всего, 

здоровье и развитие физических кондиций, но не-

маловажным является и наличие тесной взаимо-

связи физической культуры с этическим воспита-

нием, формированием профессионально-этической 

направленности личности [10], что невозможно, 

как отмечают исследователи, без наличия у выпуск-

ников вуза коммуникативной компетенции. Так мы 

согласны с мнением О.А. Леонтович, что компетен-

ция не существует в отрыве от коммуникации [3], 

когда ситуация требует решения профессиональ-

ных и социо-психологических задач.  

Актуальность нашего исследования обуслов-

лена тем, понимание значения умений удерживать 

коммуникацию, убеждать собеседника, воздейство-

вать на его коммуникативное поведение и склонять 

его к принятию определённого решения невоз-

можно без знания этической стороны коммуника-

ции и определённых правил её реализации. 

Проблемы эффективности межкультурных 

коммуникаций привлекают внимание исследовате-

лей и разрабатывались в философии (М.С. Каган), 

на стыках философии и общей психологии (Б.Ф. 

Ломов), общей и социальной психологии (Б.Д. Па-

рыгин, Г.М. Андреева), общей психологии и психо-

лингвистики (школа А.А. Леонтьева), общей психо-

логии и педагогики (А.А. Бодалев), психологии и 

психиатрии (А. Кемпинский, Е. Мелибруда), в рам-

ках теории коммуникативных актов и теории ин-

формации, в педагогике (В.А. Кан-Калик, А.В. 

Мудрик, И.И. Рыданова). Приходим к заключению, 

что коммуникативное поведение участников про-

цесса межкультурной коммуникации должно изу-

чаться с позиции лингвистики, психологии, прагма-

тики и других отраслей науки [8]. 

В научный обиход прочно вошло понятие меж-

культурного коммуникативного взаимодействия, 

которое понимается как составной компонент бо-

лее широкого социального взаимодействия в раз-

личных видах деятельности: производственной, 

профессиональной, учебной …[2] и, добавим, спор-

тивной. Но этот процесс необходимо уметь органи-

зовывать и направлять в нужное коммуникативное 

русло. Речь идет об управлении коммуникациями. 

Как считает А. П. Моисеева, процесс управле-

ния коммуникациями состоит из семи последова-

тельно взаимосвязанных этапов, показанных на 

разработанной нами схеме (рис. 1) [5, 178].  

 
Рис. 1. Процесс управления коммуникациями по А. П. Моисеевой 

 

Исходя из выше приведенного, для организа-

ции, координации, контроля, корректировки и 

успешного развития процесса коммуникации, в со-

временных условиях глобального характера эконо-

мики и всех сфер человеческой деятельности, вы-

пускникам вуза необходимы не только языковые, 

но и специальные знания и, выработанные в про-

цессе обучения, соответствующие им умения и 

навыки, с учетом того, что в этот процесс межкуль-

турного взаимодействия вступают представители 

различных культур.  
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Помочь избежать неуместности высказывания, 

быть понятым партнером по общению, может праг-

матический компонент коммуникативной компе-

тенции (прагматика [лингвистическая прагматика] 

– наука, изучающая функционирование языковых 

единиц в речи, а так же отношения между высказы-

ванием, говорящим и контекстом [ситуацией] в ас-

пекте человеческой деятельности и проблему ин-

терпретации высказывания [11, с. 16].  

В связи с этим многие современные ученые и 

лингвисты подходят к описанию языка с позиций 

функциональной прагматики (Арутюнова, Беляева, 

1992, Богданов, 1990, Вежбицка, 1985, Гак, 1982, 

Грайс, 1985, Лич, Падучева, 1985, Почепцов, 1985, 

Свартвик, 1983, Серль, 1986, Сорокин, Сусов, 1980, 

1985, 1988, 1989, Тарасов, Шахнарович, 1979, Цу-

рикова, 1993, Bach, Blakemore, 1992, Harnish, 1979, 

DeVito, 1991, Lakoff, 1990, Leech, 1983, Morgan, 

1978, Moss, 1987, Levinson, 1983, Tubbs, Yule, 1996, 

Tsurikova, 1997 и др.). Е.Ф. Тарасов отмечает, что 

воздействие на деятельность коммуникантов может 

осуществляться как в виде сотрудничества, так и в 

форме противостояния, поэтому «с общеметодоло-

гических позиций основная цель общения опреде-

ляется как управление поведением (деятельностью) 

собеседника», когда такое управление подразуме-

вает и изменение поведения, и сохранение его по-

ведения [9, с. 67-95].  

Эффективность речевого воздействия на собе-

седника в условиях межкультурной коммуникации 

осуществляется через коммуникативные стратегии 

и тактики, связанные, в первую очередь, с целевой 

установкой говорящего субъекта, который регули-

рует поведение своего собеседника и побуждает 

партнера по коммуникации начать, изменить, за-

кончить какую-либо деятельность и, таким обра-

зом, влияет на принятие им решений или на его 

представления о мире [7, 425].  

Незнание указанных особенностей межкуль-

турной коммуникации и несоблюдение коррелиру-

ющих с ними поведенческих и языковых парамет-

ров, особенно в ситуациях высокой конкуренции и 

состязательности, может привести к провалам в 

коммуникации и возникновению межкультурных 

барьеров и культурных конфликтов. Поэтому 

нужно уметь различать признаки или сигналы кон-

фликта и уметь его нейтрализовать (если он де-

структивен), применяя действенные стратегии по-

ведения в таких ситуациях. 

К нарастающим сигналам конфликта относят: 

дискомфорт; инцидент (зерно конфликта); напря-

жение; недоразумение; кризис.  

К. У. Томас и P. X. Килменн выделили 5 типо-

вых стратегий (стилей) поведения в конфликтных 

ситуациях: 

- уступка (приспособление) - изменение своей 

позиции, поступаясь иногда своими интересами, 

сглаживание противоречий; 

- подавление (соперничество) - упорное отста-

ивание своей позиции; 

- игнорирование (уклонение от конфликта) - 

стремление выйти из конфликтной ситуации, не ре-

шая ее: 

- компромисс - урегулирование разногласий 

через взаимные уступки; 

- сотрудничество - совместная выработка ре-

шения, удовлетворяющего интересы всех сторон, 

идущая на пользу делу [12]. 

Чтобы избежать развития, а порой, начала кон-

фликта необходимо правильно оценить ситуацию, 

отличить повод конфликта от его причины; опреде-

лить деловую зону конфликта, выяснить мотивы 

вступления взаимодействующих сторон в кон-

фликт и цели участников конфликта. Однако, это 

становится непростой задачей в условиях межкуль-

турной коммуникации. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что 

конфликт культур может быть спровоцирован при-

сутствием явления лакунарности в межкультурном 

взаимодействии, когда, при отсутствии лингвисти-

ческих барьеров именно культурные расхождения 

могут стать препятствиями в межкультурном обще-

нии. Одна из разновидностей культурологических 

лакун – этнографические лакуны, существование 

которых обусловлено отсутствием реалий, харак-

терных для одной культуры, в другой локальной 

культуре. Следствием расхождения (несовпадения) 

лексического фона таких слов может быть неадек-

ватное понимание текста, а также неадекватная ре-

акция (поведение) на ту или иную ситуацию в не-

знакомой культуре.  

По мнению Н.А. Красильниковой, разница 

установок национальных менталитетов и особенно-

стей мировосприятия часто приводит к таким кон-

фликтам – конфликтам культур [13]. 

К таким очевидным случаям межкультурного 

конфликта, которые невозможно скрыть, и которые 

становятся достоянием обсуждения общественно-

сти, можно отнести ситуации обострения социо-

культурных отношений спортсменов-представите-

лей различных культур, так или иначе взаимодей-

ствующих в условиях международных 

соревнований. Конфликты в спорте обладают спе-

цификой, проявляемой в поведении спортсменов, 

которое зависит от свойств их личности. Потому 

проблема наличия у современного бакалавра сфор-

мированной коммуникативной компетенции стано-

вится чрезвычайно актуальной, в первую очередь, с 

практической точки зрения, поскольку в процессе 

деловой коммуникации адресант ставит целью сво-

его речевого поведения воздействие на адресата и 

изменения его пресуппозиций, оценок и представ-

лений для актуализации своего коммуникативного 

намерения и достижения эффективности взаимо-

действия [6]. Только качественная коммуникатив-

ная подготовка может обеспечить будущему бака-

лавру успех в его будущей профессиональной дея-

тельности.  

В связи с этим большое значение для повыше-

ния эффективности образовательного процесса 

приобретает формирование культуры конфликта в 

ситуациях высокой конкуренции и состязательно-

сти как одной из ключевых компетенций выпуск-

ника вуза и культурной компетенции. Как отмечает 

О.А.Леонтович, «очевидно, что культурная компе-
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тенция, необходимая для эффективного межкуль-

турного общения, предполагает совпадение объе-

мов культурной грамотности собеседников в той 

части, которая касается предмета и контекста ком-

муникации» [3], то есть наличие межкультурной 

коммуникативной компетенции. Модель межкуль-

турной коммуникативной компетенции (МКК), 

включающей три группы значимых качеств, можно 

представить следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1. 

Модель МКК 

Терминальные качества: Общие инструментальные каче-

ства: 

Специальные инструменталь-

ные качества: 

знание социальных норм толерантность умение слушать 

принятие социальных норм заинтересованность коммуникативные навыки 

соблюдение социальных норм доброжелательность умение убеждать 

культурная осведомленность эмпатийность самокритичность 

 рефлексивность способность к нахождению кон-

сенсуса 

 самокоррекция  

В рамках нашего исследования определялась 

потребность в формировании и развитии коммуни-

кативной компетенции будущих бакалавров – сту-

дентов 2 курса (контрольная группа, общее количе-

ство 52 человека). Был применен ряд широко ис-

пользуемых в науке исследовательских и 

психодиагностических методов: наблюдение (пря-

мое и косвенное), беседа (анкеты и интервью) и те-

стирование (что обеспечивает достаточную объек-

тивность результатов) и техника поэтапной диагно-

стики. 

На первом этапе проводилось определение 

коммуникативных склонностей испытуемых, что 

особенно важно при формировании профессио-

нально-этической направленности личности. Полу-

ченные результаты (табл.2) показали, что испытуе-

мые довольно высоко оценили свою склонность к 

коммуникативной деятельности, но, вместе с тем, 

значительная часть опрошенных имела низкий уро-

вень этого показателя в силу отсутствия у них внут-

ренней мотивированной предрасположенности к 

коммуникативной деятельности (как в дальнейшем 

выяснилось из личных бесед и наблюдений). 

На втором этапе исследования проводилось 

анкетирование испытуемых для определения само-

оценки их коммуникативных умений и способно-

сти прогнозирования и планирования своей комму-

никативной деятельности. 

Им был предложен список личностных ка-

честв, релевантных для осуществления эффектив-

ной деловой коммуникации. Одновременно дава-

лась экспертная оценка тем же личностным каче-

ствам.  

 

Таблица 2.  

Уровни выраженности коммуникативных склонностей 

Уровень проявления склонности Количество (чел.) Количество (%) 

Очень высокий 24 46,1 

Высокий 12 23,1 

Средний 6 11,6 

Ниже среднего 3 5,7 

Низкий 7 13,5 

Результаты диагностики обнаружили несовпа-

дение показателей экспертной оценки и само-

оценки коммуникативных качеств персонала - 

оценка градуировалась по пятибалльной шкале 

(таблица 3). 

Таблица 3. 

Самооценка и экспертная оценка коммуникативных качеств 

Коммуникативные кач-ва Самооценка Экспертная оценка 

Эмпатия 3,6 3,9 

Открытость 2,5 2,8 

Рефлексия 3,2 2,9 

Гибкость 2,9 2,7 

Вежливость 3,8 2,4 

Эмоциональность 3,5 3,9 

Самокритичность 3,4 3,1 

При сравнении показателей самооценки и экс-

пертной оценки выяснился факт, что самооценка и 

экспертная оценка не совпадают. Так, экспертами 

оценивались выше такие качества как рефлексия 

(2,9), открытость (2,8), эмпатия (3,9), тогда как сами 
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испытуемые дали этим коммуникативным каче-

ствам более низкую оценку (3,2; 2,5; 3,6 соответ-

ственно). А качеству вежливость ими была дана са-

мая высокая самооценка (3,8), в то время как у экс-

пертов это качество получило самый низкий балл 

(2,4). Результаты анализа показателей выявили тот 

факт, что у респондентов контрольной группы та-

кое коммуникативное качество как рефлексия 

сформировано не достаточно, и, в целом, представ-

ление о себе как о собеседнике у большей части ис-

пытуемых не адекватно. 

Проведенный нами сравнительный анализ по-

лученных результатов исследования показал, что 

основная часть испытуемых имеет средний и низ-

кий уровни сформированности коммуникативной 

компетенции, и только незначительная часть – вы-

сокий, что диктует необходимость дальнейшего 

развития навыков делового общения будущих бака-

лавров и формирования их устойчивой коммуника-

тивной компетенции. 

По нашему представлению, организация и про-

ведение спецкурсов по деловой и межкультурной 

коммуникации, коррекционное воздействие по-

средством социально-психологических и специ-

ально разработанных атрибутивных тренингов по-

может бакалаврам сформировать эту профессио-

нально-значимую компетенцию МКК. Следует, 

однако, подчеркнуть, что это необходимо наряду с 

формированием базовой - коммуникативной ком-

петенции, что невозможно без знания этической 

стороны коммуникации, определённых правил её 

реализации и изучение составляющих профессио-

нально-этическую направленность личности и сущ-

ности ее коммуникативной направленности. 

В свою очередь, в результате освоения ценно-

стей физкультурно-спортивной деятельности, обу-

чающиеся учатся преодолевать себя, владеть сво-

ими эмоциями, концентрировать свою энергию, 

быть мобильными, оперативно решать поставлен-

ные задачи и т.д. Образовательная функция направ-

лена на формирование у обучающихся необходи-

мых и прочных знаний, по мнению Е.Н. Важениной 

и И.В. Манжелей [1], тогда как Л.И. Лубышева счи-

тает, что воспитательная функция призвана форми-

ровать у них определенные качества, черты харак-

тера, привычку заниматься физической культурой 

и спортом [4], уметь общаться и удерживать ком-

муникацию.  

Для решения данного вопроса, необходимы 

особая организация физкультурно-спортивной 

среды, создание соответствующих условий и раз-

личного рода практик, позволяющая обучающимся 

одновременно прививать общечеловеческие ценно-

сти и приобретать личный опыт этического взаимо-

действия, необходимый для дальнейшей социаль-

ной и профессиональной деятельности. Электив-

ные курсы по физической культуре и изучение 

дисциплины «Здоровьесберегающие психотехно-

логии самоактуализации личности» способствуют 

освоению принципов самодиагностики и коррек-

ции своего состояния, осознанному совершенство-

ванию профессионально-этической направленно-

сти к трудовой деятельности.  

Занятия обучающихся в спортивном клубе 

«Атлет», их активное участие во вне учебной физ-

культурно-спортивной деятельности, на соревнова-

ниях различного уровня (таких как, День Здоровья, 

Спартакиада «Первокурсник», Кросс Наций, 

Лыжня России, Студенческая лига по баскетболу, 

мини-футболу и т.д.), дают им возможность про-

явить себя в роли судей, помощников судей, волон-

теров, руководителей секций физкультурно-спор-

тивных мероприятий. Соответственно включение 

студенческой молодежи в социально-значимую де-

ятельность дает возможность соотносить теорети-

ческий материал с практическими умениями, вли-

яет на мотивационную сферу обучающихся, фор-

мирует их личностные качества, помогает 

приобретению личного опыта профессионально-

этического взаимодействия. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, 

можно сделать следующие выводы: 

- воспитательный потенциал физкультурно-

спортивной деятельности при организации опреде-

ленной среды, создание условий и различного рода 

практик, способствует эффективному формирова-

нию профессионально-этической направленности, 

необходимой для дальнейшей социальной и про-

фессиональной деятельности выпускников вуза; 

- качественная коммуникативная подготовка 

может гарантировать успех будущей профессио-

нальной деятельности бакалавра любой сферы спе-

циализации.  

- в основу педагогических технологий должны 

быть положены «техники», обеспечивающие 

наполнение учебной деятельности будущих бака-

лавров личностным смыслом, определяющие опти-

мальную степень их коммуникативной активности, 

- необходимы дальнейшие исследования вос-

питательного потенциала коммуникативной со-

ставляющей физкультурно-спортивной деятельно-

сти в формировании профессионально-этической 

направленности бакалавров, которые включали бы 

когнитивные способности, эмоции и поведение 

обучаемых в фактические эпизоды межкультурной 

коммуникации, протекающие в реальном времени, 

в том числе в условиях физкультурно-спортивной 

деятельности 
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Современное состояние экономики, более глу-

бокое использование, в экономических процессах 

математики и информатики требуют подготовки 

высококвалифицированных и конкурентноспособ-

ных, образованных экономистов. Образование одна 

из важнейших частей формирования человеческой 

личности. В ходе его процесса, обучаемый полу-

чает как, необходимые профессиональные знания 

умения и навыки, а также определенные культур-

ные ценности. В процессе образования формиру-

ется личность ученика по определенному типу, как 

правило образцом в обучении выступает учитель. 

Следовательно, основная задача преподавателей 

математики состоит в подготовке всесторонне раз-

витого человека. Кафедра математики и эконо-

мико-математических методов обладает всеми воз-

можностями для достижения этой цели. Сто про-

центов членов кафедры имеют ученые степени и 

звания, педагогическое и университетское образо-

вание, из них три доктора педагогических наук.  

Основные классические формы обучения в 

вузе это лекции и практические и семинарские за-

нятия. Руководящая роль при этом принадлежит 

преподавателю-лектору. Тематика лекционного ма-

териала соответствует стандартам каждой специ-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24123258
http://www.science-education.ru/article/view?id=24715
http://www.science-education.ru/article/view?id=24715


The scientific heritage No 10 (10),2017 79 

альности. На первом курсе в разделах математиче-

ского анализа и линейной алгебры в первую оче-

редь рассматриваются фундаментальные вопросы 

математики. При чтении каждой лекции лектором 

ставится цель излагаемой темы и ее место в эконо-

мической теории. Основные математические поня-

тия иллюстрируются экономическими примерами, 

перед введением этих понятий рассматриваются 

экономические задачи, приводящие к ним. Следо-

вательно, ведущие преподаватели должны обладать 

высокими знаниями математических дисциплин и 

их экономических приложений. 

Развитие информационных технологий позво-

ляет использовать их учебном процессе. Так при 

чтении лекция может быть использован электрон-

ный ресурс. Кафедрой высшей математики и ЭММ 

СГЭУ разработаны интерактивные рабочие тет-

ради, состоящие из трех частей: лекционный курс, 

практические занятия и самостоятельная работа. 

Использование этих тетрадей позволяет преподава-

телю проводить лекцию в виде диалога со студен-

тами, отказаться от механической формы записи 

лекций, освобождается время для постановки про-

блемных математических и экономических про-

блем. Все перечисленное предъявляет более высо-

кие требования к изложению лекционного матери-

ала, учитель должен обладать высокими научными 

знаниями математических дисциплин, информа-

тики и экономики. 

Вопросы лекционного материала закрепля-

ются на практических занятиях. В традиционной 

форме во время семинара закрепляются основные 

теоретические положения, рассматривается реше-

ние типовых задач.  

В последнее время увеличилось количество 

студентов, обучающихся на договорной основе, а 

также студенты из стран зарубежья. Они, как пра-

вило, имеют более слабую математическую подго-

товку. Поэтому на первом курсе приходится искать 

новые методические формы обучения, ликвидиро-

вать пробелы школьных разделов математики. Для 

таких студентов разрабатываются индивидуальные 

задания, проводятся дополнительные консульта-

ции. 

 Во время проведения занятий важно учиты-

вать индивидуальные способности и уровень зна-

ния каждого студента. Членами кафедры осуществ-

ляется дифференцированный подход к студентам. 

Разработаны различные типы заданий: рассматри-

ваются примеры, требующие стандартных методов 

решения или алгоритмов, а также – при решении 

которых используются нестандартные приемы. Ре-

шение нестандартных задач развивает творческие 

способности студентов, формируют навыки приня-

тия решений в необычных условиях и условиях не-

определенности. 

В формировании интереса к будущей специ-

альности большую роль играют сквозные задачи. В 

самарском государственном экономическом уни-

верситете они используются во всех разделах мате-

матики и ЭММ. Так, на первом курсе исследование 

и построение графиков функций применяется при 

построении графика функции Кобба-Дугласа, ис-

следование на эластичность. Используется диффе-

ренциальной исчисление для определения макси-

мального выпуска продукции с учетом производ-

ственных затрат. В макроэкономике приведены 

графики функций спроса и предложения, которые 

построены на основе дифференциального исчисле-

ния. Широко используется в экономических науках 

разделы интегрального исчисления. Уже на первом 

курсе, используя геометрический и экономический 

смысл определенного интеграла, можно рассчитать 

объем выпускаемой продукции при известной про-

изводительности труда, изменение излишка потре-

бителя, экономическую прибыль при квадратичной 

и показательных функциях. 

Функции нескольких переменных – определе-

ние выпуска продукции при заданных ограниче-

ниях. К числу сквозных относится задача на опти-

мальное использование ресурсов. Перед студен-

тами, ставятся вопросы: составления 

математической модели, ее решение графическим 

или симплексным методом, составление двойствен-

ной задачи, экономическая интерпритация исследо-

вание на чувствительность. У студентов специаль-

ности логистика вызывает интерес транспортная 

задача, использование теории графов. 

Применение таких исследований показывает 

будущим экономистам необходимость изучения 

математических дисциплин, использование класси-

ческих разделов математики. 

 Развитие информационных технологий тре-

бует от учителей знаний использованию их в учеб-

ном процессе. 

Большинство занятий в курсе экономико-мате-

матических методов проводятся в компьютерных 

классах. Например, решение задач симплексным 

методом, целочисленные, транспортные задачи да-

ются в EXCEL. 

Практикуются расчетно-графические работы с 

использованием компьютерных программ. 

Большие возможности для повышения каче-

ства математической подготовки имеет научная ра-

бота со студентами. При ее проведении использу-

ется опыт преподавателя в научной работе. Прежде 

всего, научные работники передают учащимся 

опыт научной работы тех отраслей, которыми они 

непосредственно занимаются, им предлагаются 

темы, связанные с их выбранной специальностью. 

Студенты самостоятельно проводят математиче-

ские исследования в экономических задачах, нахо-

дят связь математических дисциплин с разделами 

экономических и профилирующих дисциплин, при-

обретают опыт работы с научной литературой, ста-

тистическими сборниками справочниками. В по-

следнее время рассматриваются вопросы, связан-

ные с принятием решений в условиях 

неопределенности, что позволяет выпускникам 

экономических вузов на практике использовать по-

лученные знания. К таким примерам относятся: оп-

тимизация выпуска различных видов продукции в 

условиях неопределенности, определяется на ос-

нове теории игр с построением дерева решений. 
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Образование обучаемых состоит не только в 

передаче научных знаний, а также культурных цен-

ностей. Этому способствует культура самого пре-

подавателя, в первую очередь его речь, общение со 

студентами. Чтение лекция по математике сдержит 

историческими справками о ведущих математиках 

мира, их научных исследованиях и достижениях в 

экономико-математических методах. В СГЭУ был 

проведен всероссийский конкурс «нобелевские ла-

уреаты экономисты». Доклады были посвящены 

исследованиям экономистов, использующих в 

своих исследованиях экономико-математические 

методы. С введением тестов, учащиеся отвыкли от 

устной речи, в процессе практических занятий сту-

денты при изложении материала излагают свои 

мысли четко, логически связно. Уважительное от-

ношение к студентам воспитывает в них в дальней-

шем к такому же отношению к сотрудникам и под-

чиненным в будущей работе. 

Таким образом, личность преподавателя спо-

собствует развитию заинтересованности студентов 

к изучаемому предмету, необходимость изучения 

экономистами математических дисциплин и приме-

нению их в экономических исследованиях. 
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Язык является знаковой системой и составляет 

органическое единство с мышлением. Мышление, в 

свою очередь, отражает процесс познания челове-

ком действительности и формирует его знание. Та-

ким образом, знание есть продукт осмысления 

людьми предметов и явлений действительности, за-

конов природы и общества. Это и закрепляется в 

словах [7, с. 9]. Это подтверждает тот факт, что 

идеографический словарь по своей природе явля-

ется близким к естественному человеческому мыш-

лению. 

Вопросами возможных областей применения 

идеографических словарей занимались такие из-

вестные зарубежные лексикологи и лексикографы, 

как X. Касарес, В. фон Вартбурт и Ф. Дорнзайф. В 

отечественном языкознании об этом писали И.А. 

Гульянов, И.И. Срезневский, Л.В. Щерба и некото-

рые другие языковеды. В книге Л. Згусты «Manual 

of Lexicology» содержится подробное описание за-

рубежной лексикографической практики; раскры-

ваются понятия монолингвальных и билингваль-

ных словарей и их роль в лингвистических иссле-

дованиях [1, c. 222-234]. Наряду с этим авторы 

приводят сравнительную характеристику типов 

словарей, описывают преимущества и недостатки 

каждого из них [1, c. 198-221]. 

Наибольший вклад в историю современной 

идеографии внес Ю.Н. Караулов, автор книг «Об-

щая и русская идеография» (1976 г.), «Частотный 

словарь семантических множителей русского 

языка» (1980 г.), «Лингвистическое конструирова-

ние и тезаурус литературного языка» (1981 г.) и др. 

Работы автора пользуются заслуженной известно-

стью и среди русистов, и среди специалистов по об-

щему языкознанию в силу актуальности проблем, 

относящихся к идеографии и эффективности прие-

мов их анализа. Разработанная Ю.Н. Карауловым 

схема лексико-семантического поля, сыгравшая 

первоначально роль средства системного описания 

объекта, теперь получила распространение в ряде 

работ по лексикологии и психолингвистической се-

мантики в качестве характеристики, отражающей 

сущностное свойство самого объекта – языка. Ав-

тор был первым, наметившим тенденцию к лекси-

кографической параметризации языка, то есть 

стремления представлять результаты изучения язы-

ковых явлений разных планов и уровней в виде сло-

варей [5, с. 3-5]. 

На сегодняшний день существует три основ-

ных типа идеографических словарей. К первому 

можно отнести словари-тезаурусы, в которых пред-

лагается такая классификация лексики, при кото-

рой каждое слово в каждом из его значений отно-

сится к определенной смысловой группе. Ко вто-

рому типу идеографических словарей ученые 

относят словари аналогического типа, то есть сло-

вари, совмещающие в себе черты алфавитного и 

смыслового расположения лексики. Это значит, что 

слова в таком словаре располагаются по алфавиту, 

но лексические единицы, связанные между собой 

по смыслу, группируются вокруг так называемых 

слов-центров или смысловых доминант. 

Рассмотрим наиболее значимые для лексико-

графической практики словари. 

«Тематический словарь русского языка» под 

редакцией В.В. Морковкина проводит глобальную 

тематическую классификацию лексики в рамках 

разделов «Человек», «Общество», «Природа». Дан-

ный словарь представляет собой также теоретиче-

ский интерес для изучения идеографической, лек-

сико-семантической и функционально-тематиче-

ской системной организации словарного состава 

русского языка [9, с. 9]. 

В данном словаре глаголы, описывающие 

группу «Животные, птицы, насекомые» относятся к 

нескольким разделам. В частности, в разделе «Об-

щество» можно встретить бестиальные глаголы в 
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подразделах «Сельское хозяйство», «Животновод-

ство», а в разделе «Природа» – в подразделах 

«Земля» и «Животный мир».  

«Идеографический словарь русского языка» за 

авторством О.С. Баранова дает представление о 

лексике русского языка в систематизированном 

виде в соответствии со смыслом слов для уяснения 

места каждого понятия среди других, выделения 

основных тем и закономерностей. Для этого в сло-

варе используются определения (дефиниции), а 

там, где они не выработаны, слова группируются в 

гнезда в соответствии с их смысловой близостью по 

образцу употребления этих слов в живой речи. Ав-

тор проводит тематическую классификацию лек-

сики в рамках отделов «Жизнь человека», «Челове-

ческий организм», «Общество», «Деятельность», 

«Органический мир», «Культура» и т.д. (всего 17 

отделов). [4, с. 773].  

В данном словаре зоолексика структурирована 

в отделе «Органический мир», описывается в под-

разделах «Животный мир» и «Системы органов жи-

вотных», распадаясь затем на более узкую словар-

ную классификацию.  

В словаре «Идеографический словарь русских 

фразеологизмов с названиями животных» Т.В. Коз-

ловой наиболее полно и системно представлен 

пласт русской фразеологии в количестве около 

2000 фразеологизмов с 283 названиями животных, 

которые употребляются в современном литератур-

ном языке и в ряде диалектов. В типологическом и 

содержательном плане данный словарь может рас-

сматриваться в качестве фрагмента общего идео-

графического словаря русской фразеологии.  

Систематизация в словаре носит не традицион-

ный, объяснительный, а демонстрационный харак-

тер. Фразеологизмы объединены в словарную ста-

тью по смыслу. Автор разделяет фразеологические 

единицы по тематикам: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы», «Дикие 

птицы», «Рыбы», «Земноводные и пресмыкающи-

еся», «Насекомые». В пределах одной понятийной 

группы фразеологизмы располагаются не по алфа-

виту, а на основе семантической близости. Приве-

денный автором языковой материал представляет 

интерес также с точки зрения социальной психоло-

гии, так как в нем отражается оценка определенных 

типов и эталонов человеческого поведения, а их си-

стематизация позволяет глубже понять и сопоста-

вить социальные нормы поведения и системы цен-

ностей, зафиксированные в русской фразеологии 

[6, с.11]. 

Рассмотрим зарубежный опыт лексикографи-

ческой систематизации зоолексики. 

Наиболее значимым английским идеографиче-

ским словарем является «Идеографический сло-

варь» П. Роже («Roget’s International Thesaurus»). 

Лексика интересующей нас тематики отнесена к 

разделу «Living Things» («Живые существа»). Раз-

дел структурирован семантически (включает опи-

сание возрастных категорий, жизни и смерти, рас-

тений и животных), а также грамматически (от-

дельно подаются существительные, глаголы, 

прилагательные). Словарь содержит обширную 

лексическую базу, включая сами лексические еди-

ницы, устойчивые словосочетания, фразеологиче-

ские единицы, диалектные вариации [2].  

Наиболее полным тематический словарем яв-

ляется «Картинный словарь современного англий-

ского языка Оксфорд-Дуден» («The Oxford-Duden 

Pictorial English Dictionary»), содержащий около 

28000 слов. В данном словаре лексические еди-

ницы, описывающие группу «Животные, птицы, 

насекомые» относятся к разделам «Nature as Envi-

ronment, Agriculture and Forestry» («Природа, окру-

жающая среда, сельское и лесное хозяйство») и 

«Animals and Plants» («Животные и растения»). Ав-

торы представляют лексические единицы в списоч-

ном виде, проводя их дальнейшую классификацию 

по более узким темам, сопровождая слово визуаль-

ным подтверждением в виде картинки. По тематике 

животного мира авторы предлагают словарные 

наборы по темам «Сельское хозяйство», «Породы 

собак», «Лошади», «Домашние животные», «До-

машние птицы», «Пчеловодство», «Насекомые», 

«Животные леса», «Рыболовство», «Охота», «Зоо-

парк», «Птицы», «Млекопитающие» и т.д. [8] 

В 1994 году вышло Дополнение к картинному 

словарю «Англо-русский тематический словарь», 

которое ставит своей целью дополнить словарь эк-

вивалентными русскими терминами и понятиями, 

синонимами и пояснениями. Разделение зоолек-

сики в данном словаре проводится аналогично ан-

глийскому тематическому словарю [3]. 

Интересным, на наш взгляд, является билинг-

вальный «Тематический словарь» Д.В. Скворцова, 

содержащий около 20000 лексических единиц ан-

глийского и русского языков. Словарь по своей 

сути является приложением к самоучителю, учеб-

нику или курсу английского языка, поскольку лек-

сические единицы подаются вместе с иностран-

ными эквивалентами. Слова и предложения сгруп-

пированы по 100 различным темам, включая 

интересующие нас темы «Птицы», «Домашние жи-

вотные», «Рыбы», «Насекомые и паукообразные», 

«Природа», «Рептилии и земноводные», «Дикие 

животные». Общеупотребительные лексические 

единицы подаются наряду с особыми терминами 

без грамматического членения на существитель-

ные, глаголы, прилагательные т.д. [10] 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

идеографическая практика составления словаря яв-

ляется наиболее близкой для понимания человеком 

общей картины мира. Структура идеографического 

словаря составляет один из компонентов картины 

мира, по сути ее статистический компонент, вклю-

чающий принципы членения лексического состава 

данного языка и отражающий наиболее общие (до-

минантные) грамматические категории, которые и 

определяют его структурный тип. На примере се-

мантической категоризации бестиальной глаголь-

ной лексики мы пришли к выводу, что разделение 

данной лексики на подгруппы в рамках тематиче-

ского словаря полностью совпадает с семантиче-

ским членением таких узко функциональных пре-

дикатов в самом строе языка. 
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ABSTRACT 

This article deals with the most outstanding problem of the modern linguistic identifying the particularity of 

structural foundation of American and European patents connected with different legal systems and “national pe-

culiarities” of the languages. Much attention is given to the realization of these features in Ukrainian translation. 

Two types of claims existing in patent practice are described in details: American and German one, which define 

scope of the invention and limits of the assignee rights.  
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Problem statement. The priority task of any cur-

rent entrepreneurship is creating and developing new 

technical decisions to produce rival products that allow 

realizing their profit and coming into foreign markets. 

Since such decisions made at the crossroads of many 

disciplines raise the prior art to a higher level, they need 

effective protection, e.g. patenting. Therefore, accom-

plishment of structural peculiarities in translation is a 

very important task, for the reason that patents transla-

tion is used not only to inform, but to record intellectual 

property subject matter in patenting country as well. It 

is becoming a modern condition of integration and 

globalization; effect of patents starts to go beyond one 

country.  

The relevance of the topic depends on wide range 

of patent translations application areas beginning with 

the solving scientific and technical problems in the 

functioning of any company and ending with the defi-

nition of patent clearance or recording a patent for in-

vention abroad.  

Publication review. Famous natives E. Derdi, O. 

Hryhorenko, O. Pahurets, A. Savelenko, S. Tsariova, 

G. Usyk, I. Voloschuk, foreign scientists G. Aharonian, 

N. Hartmann, D. Hunt, B. Klimzo and many others ded-

icated their works (articles, monographs, etc.) to re-

searches of different patent peculiarities. However, sci-

entistists have begun to pay attention to realization of 

structural features of the patents only recently.  

Objective of the article is to define structural fea-

tures of European and American patents and peculiari-

ties of their realization in Ukrainian translation.  

The material of the work is the European and 

American patent with common name “A brain-com-

puter interface test battery for the physiological assess-

ment of nervous system health”. 

It is well known that patent has its own clear struc-

ture, consisting of certain subsections followed in se-

quence. The structure of the patent may be different de-

pending on the country. Among the reasons of such dif-

ferences B. Klimzo names patenting practices adopted 

in a certain country, examination or registration sys-

tems of granting patents, as well as regulations of in-

vention description (German or American one) [1, p. 

177].  

N. Hartmann gives a detailed structure of a patent 

application, which should consist of: 1) cover page 

(provides all reference numbers, dates, names of pa-

tentees and inventors, and other administrative infor-

mation); 2) Specification: 2.1 the background of the in-

vention; 2.2 summary of the invention; 2.3 the ad-

vantages of the invention; 2.4 the summary of the 

drawings; 2.5 preferred embodiment; 3) Claims; 4) Ab-

stract; 5) List of Reference Characters [3, p 12 – 14]. 

Every section of a patent has its own language style be-

cause these sections have different tasks, functions and 

therefore they have different legal force.  
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The structure of a patent application proposed by 

N. Hartmann is recommended one. Though, some sec-

tions in a certain case may be removed or merged. 

Thus, analysed European and American variants of pa-

tent applications consist of 10 parts: bibliographical de-

scription, invention title, abstract, related applications, 

background of the invention, brief summary of the in-

vention, brief description of the drawings, examples, 

claims and figures. In any patent, these sections have 

no clear sequence: for example in a European patent 

drawings go last, and in an American patent applica-

tion, they go after abstract. Of cause there is much com-

mon in the structure, nevertheless patent legislation de-

mands depending on country bring some differences.  

The cover page of any patent application has a sig-

nificant value to find special information there and 

make preliminary examination of invention. To make 

this examination one can use bibliographic description, 

which consists of numbers in round brackets according 

to ST 9 standard. For example, (12) plain language des-

ignation of the kind of document, (43) Date of making 

available to the public by printing or similar process of 

an unexamined patent document, on which no grant has 

taken place on or before the said date, Number(s) as-

signed to priority application(s) etc. [6]. The way how 

description is presented also differs. Thus, in a Patent 

application of European Union bibliographic descrip-

tion is divided into three main parts, at the same time in 

the US variant description is divided into two parts. 

Data of bibliographic description in European patent 

take more place than in American one. Every patent in 

America and in European Union has its own number 

(11), and date of making it available to the public by 

printing (43), so these features are common for both pa-

tents in English. Ukrainian patent also has its own num-

ber, given by patent authority. Thus, numbers in Eng-

lish patents as well as in Ukrainian one are different. In 

a Ukrainian variant, we could leave the number accord-

ing with ST 9 standards (11) and free space for writing 

the number given by Patent Office. With the number 19 

in patent application one can find the title of Patent Of-

fice, however in European application unlike American 

one logotype of the Office is also presented. There is a 

number (9) in Ukrainian patent next to which UA was 

written. Moreover, Ukrainian official form has also 

Ukrainian coat of arms after which goes: Державний 

департамент інтелектуальної власності. The Date 

of making available to the public (43) has no realization 

in Ukrainian bibliographic description, as this feature is 

not distinctive one for Ukrainian patents. Plain lan-

guage designation of the kind of document (12) is also 

represented in American and European applications, 

nevertheless their locations are different, in US appli-

cation it is situated at the left side, at the same time in 

European one it is located in the center. In Ukrainian 

patent application this paragraph is also presented and 

translated as follows: (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА 

ВИНАХІД. Unlike to English patents in Ukrainian one 

it is necessary to indicate paragraph (13) Kind-of-doc-

ument code. As it is unknown a translator could leave 

some space after number (13). The first part of Euro-

pean document unlike to American one also consists of 

Number assigned to the application (21); Date of filing 

the application (22); International Patent Classification 

(IPC) (51). It should be mentioned that data of applica-

tion according to IPC is also presented, however in the 

second part of the bibliographic description. These par-

agraphs in Ukrainian patent application are also pre-

sented in the second part. The number (51) is located 

after kind-of-document code and is realized in transla-

tion as follows: (51) МПК (the edition year of this clas-

sification) and the number located under it. Such spe-

cific for every patent and patenting country parts of bib-

liographic description as Number assigned to the 

application (21); Date of filing the application (22) are 

also given by Patent Office. That is why in translation 

they would not be realized so a translator could write 

the number (21) and leave some space.  

Designated Contracting States under regional pa-

tent conventions (84) are mentioned in the second part 

of EU bibliographic description. This part of biblio-

graphic description is not given in Ukrainian applica-

tion, because it is more specific for European one. The 

first line of the second part of American bibliographic 

description is a title of invention situated at the left side 

using all-capital letters (54); the title of the invention in 

the EU patent goes after all bibliographic descriptions. 

In Ukrainian application the title of the invention is usu-

ally written before bibliographic description and sepa-

rated by two lines and goes with the number (54), if the 

patent has no main drawing. However, if the patent has 

it the title of the invention goes after bibliographic de-

scription. This feature should be considered while 

translating. Names of inventors (76), Number assigned 

to the application (21), Date of filing the application 

(22) go after the title of the invention in American ap-

plication. Names of inventors go after the number (72) 

in a Ukrainian patent. All names should be transcoded. 

The paragraph “Related U.S. Application Data” that 

gives references to related domestic patent documents 

and unpublished applications (62) are indicated sepa-

rately. At the same time priority data (30) are also noted 

in European patent application, besides number and, if 

possible, filing date, of the earlier application from 

which the present document has been divided up (62). 

It should be noted that patent classification is presented 

separately and not only according to the International 

Patent Classification (51), but also according to domes-

tic or national classification (52) in contrast to Euro-

pean patent application. Name(s) of applicant(s) (71) 

is/are the last point of the second part of the European 

application. All parts of bibliographic description men-

tioned above should be omitted in the translation aimed 

at official filing.  
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Fig. 1 Sample of translation of the cover page according to the rules of execution and filing in of application for 

invention and utility model applications in Ukraine without main drawing. 

 

In the third part of European patent one can also 

find name(s) of inventor(s) if they are known (72), 

name(s) of attorney(s) or agent(s) (74) and remarks, 

these paragraphs realized in Ukrainian translation with-

out structural changes and the names are transcoded.  

As can be seen, the cover page contains the most 

important bibliographic data with ST-9 codes, this al-

lows us to understand description of the invention in 

different countries, even without knowledge of the for-

eign language and peculiarities of foreign patent law. 

The translation of bibliographic description into 

Ukrainian presents no difficulties. A translator must be 

careful in this case. Depending on the purpose of trans-

lation, the structure of the patent description in transla-

tion can be not saved – if the patent is merely informa-

tive, or aimed at being patented in Ukraine (the latter 

should be made according to the rules of execution and 

filing of application for invention and utility model ap-

plications), or the structure can be saved – if it was 

agreed with the customer. In the Fig. 1 and Fig. 2 one 

could see sample of translation according to the rules of 

execution and filing in of application for invention and 

utility model applications in Ukraine.  

The title of the invention also deserves special at-

tention. It imposes certain requirements, the main of 

which are brevity and precision. Previously, the volume 

of the patent title was preferably from two to seven 

words [8, p. 7911], however nowadays the length of the 

patent title is measured in characters, so the title of the 

invention may not exceed 500 characters in length [7, 

p. 62]. Among other requirements to patents written in 

English, B. Klimzo calls firstly that if a unit of the de-

vice has essential novelty then just this unit of the in-

vention should be mentioned in the title of the inven-

tion, not the device in general. Secondly, the title of the 

invention should not have new features of the inven-

tion. Thirdly, the title of the invention may be the same 

as the beginning of the claims. Fourthly, the title of the 

invention should not comprise notations, advertising 

epithets as well as unnecessary words [1, p. 183]. The 

title of the invention is translated in the final stage, be-

cause all peculiarities of patent application could be 

taken into account. Moreover, this allows making the 

correct catalogues using the descriptions of the inven-

tion. 
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Fig. 2 Sample of the translation of the cover page according to the rules of execution and filing in of application 

for invention and utility model applications in Ukraine with main drawing. 

 

In the translation as well as in the original, the title 

of the invention should be short that is why unnecessary 

words should also be removed from the translation. To 

make this, the words of the title are removed in turn and 

if the requirements to the title are not violated, then this 

word is removed. As it was mentioned above the title 

of the invention should not have a novelty then while 

translating from English into Ukrainian, a translator re-

moves such English words as enhanced, improved, 

new. The title of the invention should be translated with 

a nominative expression, moreover the nouns should be 

in singular, excluding generally accepted ones also 

cases when the plural form is necessary to characterize 

the nature of the invention. For example A brain-com-

puter interface test battery for the physiological assess-

ment of nervous system health is translated as Серія 

тестів для оцінки нервової системи за допомогою 
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нейрокомп’ютерного інтерфейсу because the bat-

tery consists of at least two tests. It is necessary to avoid 

using abbreviations, proper names and repetitions in a 

translation. It is also not customary to use tautological 

expressions, the same goes for prepositions and con-

junctions. 

In addition to the bibliographic description and the 

title of the invention, patent application consists of ab-

stract with the main figure. The abstract of the inven-

tion is necessary to understand the essence of the inven-

tion: its advantages and how this invention works. The 

abstract should be concise, one-paragraph summary 

structure, nature, and the purpose of the invention [2, p. 

180]. The name of this paragraph is indicated only in 

American patent application. The length of the abstract 

is different, thus the American variant of the paragraph 

has smaller volume, at the same time the European ab-

stract is larger. This happens because of using general 

phrases such as the systems and methods of the present 

invention; and Embodiments of the invention can pro-

vide systems and methods. In both abstracts the main 

figure that introduces the nature of the invention is also 

presented. Ukrainian Patent increasingly more often 

coincides with the claims, but it is unacceptable when 

an abstract provides a generalized form to submit es-

sential features of the invention. When translating pa-

pers one should also omit tautological expressions 

mentioned above. 

Figures go after the abstract in the American ap-

plication, at the same time figures go after all the infor-

mation in the Europian patent. All figures (illustrations, 

graphics, drawings, diagrams, tables) should be made 

according to the original document. That is why a trans-

lator should make a full copy of graphics, schemes to 

change only notes on target translation. It is better to 

translate drawings in parallel with description of the in-

vention. As it is a reference to the figure one should 

look on it, because it allows understanding and precis-

ing detail description. Moreover in detail description 

one could find full form of abbreviations located on 

drawings. Translator should have skills to read draw-

ings, or circuit arrangements because it increases trans-

lation quality. The sequence of digital designations of 

invention details that are often can be found in the fig-

ure should be preserved in the translation. It is impos-

sible to miss the digital designation. Expression indi-

cating that figures shows the examples of invention em-

bodiment follows above list of drawings. The example 

of such phrase is Embodiments of the invention can be 

better understood with reference to the following draw-

ings – Втілення винаходу можна краще зрозуміти 

на прикладах наступних рисунків. 

Further point concerning to related application if 

there are any follows in European and American patent. 

A type of application, a related application with indica-

tion of number preliminary application, and date of fil-

ing are also indicated in the paragraph concerning re-

lated art. This point of the invention is realized without 

any structural changes.  

The next point of the European patent is para-

graphs with general name background of the invention 

the first paragraph of which is called technical field. In 

the US patent this point is located separately. The sec-

ond paragraph of this background has a name descrip-

tion of related art, at the same time in the American pa-

tent this paragraph is located separately and has a title 

background. There are no any significant differences in 

the structure between these points in the European and 

American patent applications. A section is arbitrary, in 

general form, without using names of companies and 

typical markings. The main part of the Ukrainian Patent 

application is separated by paragraphs and given in a 

continuous text.  

Brief summary of the invention may be presented 

in both patent applications. The European patent has 

more paragraphs in this section, thus one of them gives 

the information about what invention must be equipped 

with, and how this battery test can be done. In the 

American application this paragraph is eliminated.  

Each patent has drawings. Figures are necessary to 

present an invention from all sides, explain the struc-

ture, and show all the components of the invention in 

the application. Among the main requirements to fig-

ures are the drawings and the written descriptions must 

be detailed and clear enough to enable a person skilled 

in the pertinent field to make and use one’s invention; 

the drawings must show all the parts or elements men-

tioned in the specification, including the description of 

the invention (technical description) and claims (legal 

description) [5, p. 93]. Nevertheless, patent figures are 

relative as they do not have main data for drawings such 

as dimension, scale, specification on drawings or on 

samples, technological units, functional specifications, 

complete units etc.  

The only feature that makes difference between 

brief description of drawings in European and Ameri-

can patents is that in the latter each drawing begins with 

a new line that has its own number, at the same time the 

European patent unites thesefigures with common 

number.  

There are not any significant differences in the 

section describing examples. However, the number of 

the examples and their names are written in the same 

line in the European patent, while in the American ap-

plication the name of the example is written in another 

line. It should be mentioned that laying the emphasis on 

a separate part of an application in Ukrainian structure 

is not a specific feature. This should be taken into ac-

count in translation aimed at official filing in Ukraine, 

however the original structure may be possible if its re-

production was agreed with a customer or if the trans-

lation is made for purely informational purposes.  

The section “Claims” is the most important part of 

the application as a matter of law, because it defines the 

borders of legal protection of the inventions. So it is a 

basis of main conclusion concerning violation of 

granted patent rights in certain cases. The patent appli-

cant must disclose the novelty or inventive step of an 

invention in the claims. The claims may be directed to 

only one embodiment, method, or article and might not 

recite subject features given in the specification. Typi-

cally, claims language is merely descriptive [4, p. 53].  

Particular attention should be given to the struc-

ture of the claims. There are two systems to present 
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claims: German (European) and American one. Euro-

pean claims consist of two parts: limiting part of claims 

(in which all the known essential features of the inven-

tion needed to achieve results are listed) and a distinc-

tive part (new subject of the patented invention). This 

two parts are divided by words characterized in that or 

wherein. Common European claims consist of one sen-

tence, however there are multiclaim formulas, consist-

ing of several paragraphs. The first paragraph is inde-

pendent one (it is written in general words, the number 

of which is enough to define technical character of the 

invention), other paragraphs are clarifying and depend-

ent on the first one. It should be mentioned that in the 

American patent application the section concerning 

claims is introduced with the phrase what is claimed, 

while in European patent it is called simply claims. The 

next claims are the example of German claims, consist-

ing of 15 paragraphs. The first paragraph presents the 

general information and is called the limiting part of the 

claims: A method to monitor a brain and nervous sys-

tem of a subject comprising: applying at least one EEG 

electrode to the scalp of the subject… One can see that 

this paragraph gives known components that help do 

the battery test that was patented as an invention.  

The distinctive part of the invention begins in the 

second paragraph: The method of claim 1, wherein re-

cording EEG signal data includes recording the alpha 

rhythm generated by the subject while in the resting 

eyes closed state, further comprising perturbing the 

subject with a stimulus and comparing the alpha 

rhythm in the resting eyes-closed state to the alpha 

rhythm generated by the subject during the perturbing 

to monitor the alpha rhythm of the brain and nervous 

system of the subject. One can see that a reader is sent 

to the first paragraph The method of claim 1, and then 

the distinctive part begins with the word wherein. The 

German claims are logical, that is why every paragraph 

flows from the previous one. All other paragraphs are 

dependent on the first one and begin as one mentioned 

above. This feature is common to German claims, how-

ever one feature is repeated several times. This feature 

belongs to the American claim. Another feature that is 

common to American claims can be found in 11 para-

graph, in which new independent part is given: An ap-

paratus for determining a biometric signature of a 

brain or nervous system of a subject comprising: at 

least one EEG sensor… Then dependent distinctive 

part of the claims is given; it sends the reader to 11 par-

agraph of the claims: The apparatus of claim 11, 

wherein the first electronics system records EEG signal 

data by recording the alpha rhythm generated by the 

subject…. 

At the same time the American claims are smaller, 

each paragraph may have reference to only one previ-

ous paragraph. According to common American claims 

restrictive invention features mix and are introduced in 

succession that is why such claims are also called in-

ventory claims. Nevertheless, as common claims are 

large and quite difficult to understand, then the main 

paragraph is also used in American claims: A method to 

monitor a brain and nervous system of a subject com-

prising: recording the audio voice of a subject and test 

administrator conducting a cognitive challenge task… 

as well as several dependent paragraphs: The method of 

claim 1, wherein the cognitive challenge task is the 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) task.  

Ukrainian patent law also uses European structure 

of the claims. That may be multiclaim and monoclaim 

formulas. That is why reproducing European claims a 

translator can leave this part of the document without 

changes. Nevertheless American model (if a translation 

is made to be patented in Ukraine) should be made ac-

cording to European standards. In this case, the task of 

the translator is not only to realize the original text, but 

also make an interlegal translation.  

Consequently, the main peculiarity of any patent 

is the fact that application has a strict structure. De-

pending on the law of the country some parts of appli-

cation can be removed or united. The majority of the 

countries has many common features in structure of pa-

tent applications. The main sections of patents are cover 

page, title of the invention, abstract, background of the 

invention, claims and figures. Transferring structure of 

the patent is the main task of a translator that should be 

considered together with lexical and grammatical pecu-

liarities while translating.  
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається філософсько-антропологічний дискурс в сучасній гуманітарно-науковій пара-

дигмі. Філософські напрями сучасної філософії виробили актуальні та ефективні концепції людиновимір-

ності. Утверджуються концепції біоцентризму та антропоцентризму, формуючи системи противаг в нау-

ковій картині світу. Відзначається взаємозв’язок природничо-наукових з гуманітарно-спрямованими іде-

ями. Антропологічна тематика забезпечує ефективність використання антропологічного потенціалу в 

наукових парадигмах. 

ABSTRACT 

The article deals with the philosophical and anthropological discourse in modern humanitarian and scientific 

paradigm. Philosophical directions of contemporary philosophy developed the actual and effective concept of hu-

man dimension. The concept asserts itself of anthropocentrism and biocentrism and forms a balanced system of 

the scientific world picture. There is a logical connection with the natural sciences, humanitarian aimed ideas. 

Anthropological theme provides potential efficiency in anthropological research paradigms. 
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Постановка проблеми. Сучасна наукова па-

радигма, ґрунтуючись на ідеї єдності природничо-

наукового, гуманітарно-наукового та науково-тех-

нічного знання, тяжіє до осмислення складних лю-

диномірних систем, що саморозвиваються. 

Особливості сучасних стратегій наукового пі-

знання неможливо осмислити виключно в межах 

суб’єкт-об’єктної взаємодії та соціокультурної де-

термінованості. В структурі наукової аргументації 

та в процедурах конституювання наукових істин 

неминуче присутній аксіологічний аспект. Нау-

кова діяльність в сучасному соціокультурному 

просторі глибоко вплетена в гуманітарну та при-

родничо-наукову структуру. Наукове пізнання бі-

льше не може мислитися поза моральним і естети-

чним контекстом. Закономірно, що сучасна наука 

має характер відверто людиноцентристський. І 

якщо досі наука намагалась абстрагуватися від цін-

ностей, керуючись ідеалом ціннісно-нейтрального 

знання, то на сучасному етапі її розвитку аксіологі-

чна зумовленість є основним методологічним регу-

лятивом при побудові пізнавальних стратегій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-

тотний внесок в загальне осмислення проблеми фі-

лософської антропології зробили класики світової 

філософії: Сократ, Аврелій Августин, Альберті, П. 

Мірандола, А. Шопенгауер, М. Шелер, М. Фуко, В. 

Дільтей.  

Серед філософів різні аспекти філософсько-ан-

тропологічної тематики та власне розуміння люди-

новимірності в сучасній науковій картині світу висві-

тлювали І. Фролов, П. Гуревич, М. Каган, К. Валь-

верде, В. Лега, К. Сергєєв, Є. Нікітін. 

Окремі аспекти співіснування антропоцентри-

стської концепції в з біо- та екоцентристськими па-

радигмами сучасної наукової парадигми досліджу-

вали В. Борейко, Т. Андрєєва, А. Анопрієнко, І. За-

харов та інші дослідники. 

Зазначимо, що наявність значних досягнень у 

дослідженні світоглядних аспектів філософсько-ан-

тропологічного дискурсу, досі залишається відкри-

тою проблема методологічного потенціалу люди-

новимірності в сучасній науковій картині світу. 

Мета нашої розвідки полягає в осмисленні 

пріоритетів філософсько-антропологічного диску-

рсу в реаліях нинішньої наукової картини світу та 

світоглядної парадигми сучасності. Відповідно до 

поставленої мети визначено завдання розробити 

гносеологічні, аксіологічні та методологічні аспе-

кти сучасної філософської антропології. 

Криза доби модерну зводиться по суті до про-

блеми людини. Її витоки – у відмові від релігійного, 
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теоцентричного світогляду, в переході до антропо-

центризму та секуляризації суспільства. Криза лю-

дини – це насамперед криза її духовності. Наразі 

здійснюються пошуки нового світорозуміння, здат-

ного підказати шляхи подолання згаданої кризи. 

Погоджуючись, що антропоцентричний світогляд 

зумовив вказану кризу духовності, важливо визна-

чити ті константи людиноцентризму, що суттєво 

вплинули на формування суперечностей в аналізі 

людини. Як не дивно, саме поєднання теологічного 

та секуляритивного складників породило негативні 

аспекти антропоцентризму і призвело до подаль-

шого несприйняття цієї концепції.  

Важливість процесу антропологізації філосо-

фії полягає в можливості поєднувати різноманітні 

знання в цілісну систему, що репрезентує глибинне 

розуміння сутності та природи людини. Антропо-

центризм у сучасному розумінні – це модель розви-

тку, зорієнтована на максимальне розкриття потен-

ціалу кожної людини, створення гідних умов для 

реалізації її інтелектуальних, культурних і творчих 

можливостей.  

Чинник людської суб’єктивності неможливо 

вилучити з науки, оскільки сучасна наука є потуж-

ною продуктивною силою, а не просто засобом за-

доволення людської цікавості. Наближаючись до 

осягнення світобудови, людина повністю охоплю-

ється жагою пізнання: вигадуються міфи, історії, 

теорії, які постійно перевіряються. Подекуди, шля-

хом чималих зусиль: спроб, помилок чи випадково-

стей – сумніви (як рушійна константа науки) підт-

верджуються, що в подальшому сприяє зміні пара-

дигм. Відтак, покликання науки полягає у вивченні 

людських потреб, у тому числі й питання про конк-

ретно створюване.  

М.Бахтін, досліджуючи поняття вчинку, вка-

зує, що тільки визнання власної причетності вира-

жає справжній центр походження людської дії. 

Буття, відчужене від єдиного емоційно-вольового 

центру відповідальності є не більш ніж чорновим 

нарисом, невизнаним можливим варіантом єдиного 

буття. Свідомість тлумачить світ як ціле, розташо-

ване довкола людини як єдиного центру виходу 

вчинку. Світ зливається з людиною, коли вона ви-

ходить з себе в своєму вчинку-баченні, вчинку-ду-

мці, вчинку-справі тощо. Відповідно до місця акти-

вного перебування в світі, всі просторові та часові 

стосунки формують ціннісний центр, складаються 

довкола нього в стійке, конкретне ціле. Активне мі-

сце людини є не тільки абстрактно-геометричним 

центром, а й відповідальним емоційно-вольовим 

центром світу [4]. 

Об’єктом сучасної науки стають людиномірні 

системи: медико-біологічні об’єкти, об’єкти еколо-

гії, об’єкти біотехнології тощо. Якщо на попередніх 

етапах наука була зорієнтована переважно на досяг-

нення більш звуженого, ізольованого фрагмента дій-

сності, то специфіку сучасної науки визначають ком-

плексні дослідницькі програми (в яких беруть участь 

фахівці різних галузей знання) та міждисциплінарні 

дослідження. Методологічний плюралізм – усвідом-

лення обмеженості однобічності будь-якої методо-

логії (в тому числі раціоналістичної) – це ситуація 

вседозволеності. Завданням антропоцентризму є 

спрямування та орієнтація подібних багатовектор-

них наукових пошуків задля збереження цілісності 

науки та запобігання антигуманних сцієнтистських 

проявів. З іншого боку, А.Аврамов застерігає, “що 

науково-технічний прогрес надмірно актуалізував 

міждисциплінарні знання” [1]. Це зумовлює розми-

тість науки і може свідчити про початок кризи сучас-

ної наукової картини світу.  

Одним із шляхів комплексного тлумачення 

ролі та місця людини в науковій картині світу є кон-

цепція глобального (універсального) еволюціоні-

зму. Глобальний еволюціонізм складається з чоти-

рьох типів еволюції: космічої, хімічної, біологічної 

та соціальної. Якщо перші два типи забезпечували 

генетичну спадковість, то останні – спадковість 

структурну. Саме в структурній спадковості яск-

раво простежуються методологічні основи біологі-

чного та секуляритивного антропоцентризму. 

Важливим у теорії глобального еволюціонізму 

є поняття коеволюції, що визначає новий етап узго-

дженого існування природи і людини. Механізми 

“вростання” людства в природу різноманітні, вони 

не зводяться тільки до біологічних, технічних або 

соціальних. Вони є складною інтеграційною якістю 

взаємодій мікроскопічної реальності атомних явищ 

і реальності глобального космічного масштабу, де 

один рівень накладається на інший, видозмінює 

своїм тиском третій тощо.  

Людина невід’ємна від біосфери. З виникнен-

ням людини сформувався могутній чинник природ-

них взаємодій. Постало питання про місце і роль 

людини в цьому єдиному планетарному процесі ро-

звитку – проблема існування ноосфери (сфери ро-

зуму). В.Вернадський писав, що ми переживаємо 

яскраве входження в геологічну історію планети. В 

останні тисячоліття спостерігається інтенсивне зро-

стання впливу однієї видової живої речовини – ци-

вілізованого людства, на іншу – біосферу. Під впли-

вом наукової думки та людської діяльності біос-

фера переходить у якісно новий стан – у ноосферу 

[6]. 

Вихідним пунктом тут може бути дефініція ка-

тегорії “людство”, яка слугує методологічним доро-

говказом у процесі осмислення перспектив ниніш-

нього людського існування. Ця категорія дозволяє 

уникнути методологічного розведення антропоцен-

тризму та біосфероцентризму. Родову єдність лю-

дини і людства не можна трактувати виключно як 

біологічну. Якщо соціальні феномени інтерпрету-

ються в категоріях соціуму та суспільства, то біоло-

гічні феномени – у межах категорії природи. Людс-

тво ж, як біосоціальний феномен, дозволяє опису-

вати явища, що відносять до цих двох сфер – 

біологічної та соціальної. Поява біоцентричних і 

антропоцентричних моделей була окремою стадією 

самопізнання людства. Об’єднання цих двох моде-

лей є наступним етапом рефлексії, який зараз успі-

шно реалізується в теоріях глобалізму та синерге-

тики [2]. 

Людину завжди переслідує незадоволеність у 

досягнутому в будь-якій сфері її діяльності. Джере-
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лом цього є нереалізованість можливостей і потен-

ціалу, яким володіє людина. Доки цей потенціал не 

буде виявлений і не почне реалізовуватись, від не-

розуміння істинної мети свого існування, людина 

буде встановлювати зовнішні цілі, які базуються на 

суб’єктивних орієнтирах і егоїзмі, що штовхати-

муть її до самознищення [8].  

Тобто, недостатня наукова обізнаність у пи-

таннях еволюційного розвитку людини спричиняє 

недоліки антропоцентризму. Водночас антропоце-

нтризм може стати орієнтиром для подальшого на-

укового дослідження сутності людини, визначити 

кінцевий результат синергетичних пошуків. 

Умовою створення загальнопланетарної мо-

делі життєдіяльності системи “людина-природа-су-

спільство” є потреба в оволодінні людиною уявлень 

про себе. Екологічний імператив, що є імперативом 

коеволюції людини, природи і суспільства, повинен 

розглядатись як моральний соціально-антропологіч-

ний принцип, який містить жорсткі логічні обме-

ження спільного розвитку системи в збереженні її ці-

лісності та елементів. Тобто, незалежно від побою-

вань щодо руйнування екосистеми Землі, людина 

повинна розвиватись і перетворювати середовище, 

оскільки в цьому передбачений смисл розвитку вка-

заної системи. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття дуже попу-

лярною стала ідея “подолання антропоцентризму”. 

Багато прихильників цієї тези навіть не знали ні ви-

токів її походження, ні її ідейного покровителя. 

Ним був зоолог Е.Геккель, який висував свої мізан-

тропічні ідеї ще на межі ХІХ-ХХ століть. Вперше 

цими недолугими антинауковими в сучасному нау-

ковому розумінні концепціями скористались біль-

шовики, які висунули їх як основу своїх антирелі-

гійних поглядів. У тогочасному суспільстві, зневі-

реному в науковому розвитку, ці ідеї швидко 

набули популярності та масовості. Ні в науковому, 

ні у філософському плані вони пріоритетними чи 

актуальними на той час так і не стали. 

Ідеї Геккеля знадобилися, коли розподільни-

кам світових багатств потрібно було “науково” об-

ґрунтувати скорочення населення, яке споживає ре-

сурси Землі. Приписувати зайвих людей до непов-

ноцінних націй після Другої світової війни було 

насправді небезпечно та й довести це було вже 

складно. Тут і згодилося “новітнє моністичне 

вчення” зоолога кінця XIX століття, що допускає 

боротьбу проти антропоцентризму (нас з вами) під 

слушним приводом збереження всього живого на 

Землі. Більшість підручників з екології написані на 

основі примітивних, почасти неосвічених поглядів 

Геккеля. В книгах взагалі не пояснюється відмін-

ність між бактерією і людиною, питання душі ану-

льоване, а основною метою є боротьба з антропоце-

нтризмом. Людина відноситься до “живої речо-

вини” (термін Геккеля), “громадських хребетних 

тварин”, або ж до “консументів” (споживачів енер-

гії). Тому питання зменшення населення діловито 

обговорюється в підручниках поряд із проблемою 

зменшення популяцій чи вимирання будь-якого 

тваринного чи рослинного виду [7].  

Подібна критика антропоцентризму взагалі не 

повинна сприйматись як конструктивна, оскільки 

не має наукового обґрунтування навіть природни-

чими напрямами. Це яскравий приклад, коли науку 

використовують у деструктивних цілях, навіть не 

володіючи її фундаментальними основами.  

Альтернативою технократичній зарозумілості 

людини в її ставленні до природи може бути тільки 

взаємовідношення, засноване на моральному та ес-

тетичному чинниках, які реалізуються в діалозі. Та-

кий антропоцентризм є методологічною, парадиг-

мальною основою сучасного типу гуманізму.  

Розвитку антропоцентризму сприяв тріумф фа-

кту над цінністю. Відчуваючи, що ціннісні аспекти 

негативно впливають на наукову об’єктивність, 

вчені почали уникати гуманітаріїв і проголосили 

доктрину морального нейтралітету стосовно їхніх 

ідей. До середини ХХ століття природнича наука та 

гуманітарні дисципліни вважалися настільки різ-

ними, що вони характеризувались як дві окремі ку-

льтури. Антропоцентризм визначається як філо-

софська течія, що передбачає наявність етичних 

принципів лише в людини. У сучасному західному 

суспільстві антропоцентризм часто розглядається 

як “відсутність етики”. Деякі філософи вважають, 

що існує два різновиди антропоцентризму.  

Сильний антропоцентризм, згідно з яким не-

людські види і об’єкти мають цінність лише як за-

соби для задоволення чуттєвих потреб людини (не-

залежно від того, обґрунтовані вони логічно, чи ні). 

Слабкий антропоцентризм передбачає задоволення 

позалюдськими явищами та об’єктами як чуттєвих, 

так і розумових (узгоджених з раціональним світо-

глядом) потреб людини [5]. 

Серед безлічі існуючих відповідей на питання 

про смисл і призначення людського існування мо-

жна виокремити два полюси. Перший представле-

ний твердженням, що людство – це просто своєрі-

дна пліснява, що абсолютно випадково з’явилася на 

нещасній планеті, та ось-ось пригріє сонце або ще 

щось станеться, й від цієї напасті не залишиться й 

сліду. Другий полюс, як повна протилежність пер-

шого, представлений ідеєю абсолютно вільної та 

самодостатньої людини. Але на полюсах, як відомо, 

життя почуває себе вкрай незатишно і прагне до по-

мірних широт. Очевидно, що істину потрібно шу-

кати між крайнощами. Людина має свободу вибору, 

але свободу не абсолютну, а обмежену надметою 

свого існування. Людина може добитися майже не-

обмежених прав і можливостей, але тільки на 

шляху наслідування свого космічного обов’язку – 

обов’язку Творення. Основне ж покликання лю-

дини полягає в тому, щоб рости і пізнавати, щоб ви-

конати свій обов’язок і взяти на себе всю відповіда-

льність за долю цього світу. В цьому вбачається 

суть принципу активного антропоцентризму [3]. 

Унікальні за своєю складністю форми буття за-

безпечують філософське осмислення привілейова-

ності природи та сутності людини. Переконавшись, 

що людина не належить винятково до природних 

чи культурних сил, вчені намагаються дослідити 

конкретний характер людської поведінки, діяльно-

сті та взаємовідносин. Суспільно-гуманітарні та 
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природничо-технічні науки вивчають сутнісні та 

набуті характеристики людини. Це свідчить про 

складність наукового дослідження людини порів-

няно з іншими природними істотами чи соціаль-

ними інститутами.  

У цьому контексті, перспективами подальших 

досліджень постає внесення антропологічного склад-

ника до природничо-наукової парадигми не лише в 

якості об’єкта дослідження, а й задля формування вза-

ємодії та дотримання балансу між природою та люди-

ною, наукою та знаннями тощо. 

Висновки. Сучасна концепція антропоцентри-

зму в науці відіграє надзвичайно важливу роль, орі-

єнтуючи її в гуманістичному напрямі та відкрива-

ючи нові пізнавальні можливості. Виходячи з лю-

диномірних потенцій сучасного науково-

технічного поступу, ми можемо прогнозувати своє 

майбутнє і спрямовувати зусилля на реалізацію по-

зитивних і нейтралізацію негативних тенденцій ро-

звитку. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються колізії людини в умовах технологічної культури. Визначається, що техно-

логічна культура виступає матрицею появи технологічної людини, що презентує себе різноманітними про-

явами. Технологічна людина – новий тип людини. Зазначається, що метаморфозами цього типу є людина 

«емігрована» в Інтернет; людина, котра «клікає» тощо. В умовах технологічної культури сама людина стає 

технологією.  

ABSTRACT 

The article deals with man’s collisions in the conditions of technological culture. It is determined that tech-

nological culture appears as matrix of man’s existing which presents itself in different demonstrations. A new type 

of man appears – technological man. It is outlined that the metamorphosis of such type is man «emigrated» in 

Internet, «clicked» man. In the conditions of technological culture man itself, becomes the technology. 

Ключові слова: людина як технологія, техніка, культура, метаморфози, антропологія. 
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Взаємодія людини та технологічної культури – 

новий філософсько-антропологічний напрямок, 

який актуалізувався наприкінці ХХ початку ХХІ 

століть. Розвиток та з’ясування різноманітних тех-

нологій (гуманітарних, економічних, освітніх, 

медичних тощо), що породжують величезну кіль-

кість інновацій у житті сучасного суспільства та 

людини, руйнують класичні уявлення як про куль-

туру в її класичному вимірі, так і уявлення про лю-

дину як статичне явище. Для сучасного стану філо-

софсько-антропологічного та філософсько-куль-

турного розмислів притаманним є 

поліпарагдимальний підхід, що дозволяє розкри-

вати множинність варіантів або модифікацій при 

з’ясуванні співвідношення людини та технологіч-

ної культури. Розгляд цих модифікацій і складає 

мету статті. 

Зазначимо, що тема людини в технологічній 

культурі ще не знайшла достатнього всебічного 

висвітлення в соціальній філософії, філософській 

антропології, філософії техніки та філософії куль-

тури. Актуальність цієї теми є беззаперечною, адже 

жодна з попередніх епох не знала таких тріумфів і 

таких катастроф, що характерні як для сучасного 

суспільства, так і для людини в цілому.  

Окремі аспекти з’ясування особливостей тех-

нозалежної людини знайшли своє висвітлення в ро-

ботах таких відомих зарубіжних дослідників як 

К. Доусон, Г. Йонас, М. Кастельс, П. Козловські, 

М. Маклюен, С. Леш, М. Ямпольський. В українсь-

кій філософській думці до неї звертаються В. Ан-

друщенко, В. Кремень, Л. Горбунова, О. Соболь, 

О. Гомілко, М. Бейлін та інші. 

Технологічна культура є результатом, продук-

том інформаційного суспільства, тих новітніх 

різноманітних технологій, що виникли на підставі 

застосування Інтернету та комп’ютера. Технології 
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стають головними чинниками в різноманітних сфе-

рах життєдіяльності не лише суспільства, але й осо-

бистості. Ось чому вважаємо доцільним, насампе-

ред, звернутися до питання технології в філософсь-

кому розумінні та її специфіки щодо людського 

буття. Варто зазначити, що технології виступають 

особливим виробництвом, де головною настановою 

стає не відповідь на питання «Що зробити?», а 

відповідь на питання «Як зробити?». На підставі за-

стосування технологій виникає новий тип культури 

– технологічна культура. Її особливості досить 

вдало визначив К. Доусон: «Нова наукова культура 

позбавлена будь-якого позитивного значення. Вона 

презентує собою величезний комплекс технічних 

прийомів та областей спеціалізації без духу, що 

спрямовує, без основи для загальних моральних 

цінностей, без єднальної духовної мети. Культура 

цього роду зовсім не є культурою в традиційному 

значенні, тобто не є порядком, який містив би у собі 

кожну сторону людського життя в духовній спіль-

ності» [4, с. 272]. У цьому визначенні технологічної 

культури окреслено важливе для нашого до-

слідження положення: культура, що виникає як 

джерело дезорієнтації особистості, знаменує агре-

сивне вторгнення культури «без духу», що руйнує 

моральні цінності людини, породжує відчай і во-

рожість, змінюючи і саму людську ідентичність. 

Варто підкреслити, що концепт «технологія» у 

традиційному тлумаченні визначається, по-перше, 

як сукупність знань про способи обробки ма-

теріалів, виробів, а також методи здійснення деяких 

виробничих процесів, по-друге, як сукупність опе-

рацій, що здійснюються певним способом і в певній 

послідовності, з котрих складається процес, тобто 

пов’язує технологію виключно з матеріальним ви-

робництвом та виробничо-технологічними проце-

сами. Ідеться про можливість раціональними спо-

собами змінювати той чи інший феномен, де го-

ловна увага приділяється сукупності технологічних 

операцій відповідно до певної послідовності. У тех-

нологічній культурі відбувається своєрідний 

симбіоз людини і техніки. 

Необхідно зважати на те, що інтеграція лю-

дини і техніки рідко досягає «органічної» єдності. 

Між ними завжди існують гетерологічні відносини 

(від грец. έτερоς – інший, другий і λογoς – слово), 

тобто відносини особливого роду (формально не-

розв’язні). Мова йде про відносини порушеного 

континууму, що уможливлюють свого роду пара-

лакс (від грец. пαραλλάξ – зміна, чергування), 

зміщення кута зору. На думку М. Ямпольського, па-

ралакс є необхідним і для опису природної тоталь-

ності [14].  У цьому контексті дослідник звер-

тається до роздумів французького мислителя Жиль-

бера Симондона. Останній зазначає, що між 

машиною і людиною повинні зберігатися відно-

сини асиметрії, інакше або машина постане рабом 

людини, або людина – рабом машини. Асиметрія 

дозволяє техніці і людині розпочати процес 

взаємної детермінації / взаємної доповнюваності, 

де людина постає незавершеною істотою, що знахо-

дить свою закінченість завдяки машині, а машина – 

істотою, що завдяки людині знаходить свою єдність 

і зв’язок з усім технічним світом.  

Технологія (в її широкому розумінні) є най-

важливішим фактором сучасності, що визначає ро-

звиток усіх сфер культури і суспільства в цілому – 

від мистецтва та масових комунікацій до бізнесу та 

політики. Вона виступає особливим видом інфор-

мації та комунікації, що продукує комунікативні за-

соби, які дозволяють людини підключатися до ціл-

ковито чужих для неї світів. Технологія долає час і 

простір, долає дистанцію. За допомогою новітніх 

технологій людина може бути присутньою on-line, 

знаходячись далеко від визначеного місця. У ре-

зультаті неможливе стає втіленим. 

Поява в житті суспільства технологічної куль-

тури є результатом того безперечного факту, що су-

часна техніка стає досить могутнім інструментом 

впливу на навколишній світ. Відтепер людині необ-

хідно зрозуміти й визначити межі свого буття, озна-

чити нове питання – питання про цілеспрямований 

усебічний розвиток самої себе як людини в процесі 

комунікації з технікою. Така концепція всебічно 

розглядається науковою спільнотою, як філософсь-

кою, так і представників технічного знання. До-

слідники зауважують, що сучасна людина виступає 

деміургом стосовно себе. Не випадково, що П. Коз-

ловські підкреслює зумовленість сучасної культури 

не мистецтвом і філософією, а наукою і тех-

нікою [6, с. 156]. 

Технологічна культура пов’язана не лише з но-

вою формою діяльності та виробництва, маніфесту-

ючи інноваційний напрямок. Вона виникає як нова 

«невизначеність», котра постає її основною озна-

кою та нормою сучасного суспільства. Це суспіль-

ство в якості ad hoc, суспільство «рефлексивної су-

часності». 

Якщо скористатися терміном В. С. Стьопіна, 

то технологічну культуру можна охарактеризувати 

як «людиновимірну систему». Вона сприяє тому, 

що суб’єкт перетворюється в людиноподібну 

істоту, у «гібридний людино-технічний комплекс», 

унаслідок чого людина втрачає свою людськість. 

Ідеться про небезпеку виникнення антропоморфної 

істоти. Технологічна культура стає базовою в сфе-

рах політичного, економічного та соціального 

життя, у медицині, освіті, науці – усюди, де ствер-

джується важливість технологічного досвіду, 

прийомів та засобів отримання інформації. Ця куль-

тура вже не запитує, наскільки людина зацікавлена, 

що характерно для наукового типу культури, чи 

наскільки її відчуття індивідуальні, що характерно 

для модерної культури. Вона запитує, наскільки 

людина досконала, що і характеризує її як некла-

сичну культуру. Остання відмовляється від стерео-

типів, що існують, натомість вимагає постійної ге-

нерації нових образів, ідей, концепцій, які втілю-

ються в культурному контексті.  

Технологія в сучасних умовах виступає фено-

меном, що трансформує майже всі сторони людсь-

кого буття, людської культури. Розвиваючись тех-

нології постійно трансформуються. Пошук необ-

хідної інформації, обмін кореспонденцією тощо 
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переноситься у сферу віртуальності. Людина пере-

творюється на своєрідного «навігатора», завданням 

якого є пошук і проектування нової інформації в 

умовах її постійного міксування. Швидкість по-

шуку інформації, що зростає, накладає відбиток на 

бажання й можливості вирішення питань, які вима-

гають повільнішого режиму роботи. Відбувається 

вимивання, викреслення орієнтирів і символів, що 

не відповідають цим вимогам. 

Виникли і стали широковживаними такі по-

няття як соціальні та культурні технології, техно-

логії навчання та реклами, а також технології сексу, 

кохання, медитації, обману тощо. Сучасні техно-

логії створили цілу індустрію під назвою «Е», що 

згодом виявилося в електронних книгах (e-book), 

електронних спільнотах (e-group), електронних ма-

газинах (e-shopping), електронному управлінні (e-

government), електронному здоров’ї (e-diets), а та-

кож інших «Е». Концепт «технологія» набуває 

універсального смислу, розповсюджуючись на всі 

ситуації, де людина впливає чи намагається впли-

нути на що-небудь чи кого-небудь. Власне техно-

логія надає нові способи трансформації культури. 

Відбувається трансформація самої технології – 

НІ-ТЕСН технології сьогодні замінюються HI-

HUME технологіями. Виявилося, що ідея «безумов-

ної досконалості» переорієнтовується від зміни 

навколишнього світу до зміни самого суб’єкту: на 

зміну «декартівському “людина-машина” прийшла 

інша метафора, інша когнітивна модель “людина-

програма”» [12, с. 236]. 

Технологічна культура, яка отримала змогу 

компенсувати «недоліки» людської природи, 

сьогодні виступила тією силою, що змінює безпо-

середньо й саму людину. Як зазначають до-

слідники, технологічна перспектива найближчих 

десятиліть, а також пов’язана з нею метаморфоза 

human being може перетворити сучасну людину на 

новий вид, котрий можна визначити як еНоmо. 

Так, Білл Гейтс запатентував людське тіло як 

елемент безпровідного зв’язку, що виконує роль 

приймального-передавального пристрою на 

зовнішні пристрої, та оголосив його «об’єктом інте-

лектуальної власності» під № 6754472 [8, с. 53]. По-

стає питання переосмислення традиційних кон-

стант «новоєвропейської метафізики гуманізму, ро-

зуму, надії», адже останні в сучасному світі зазнали 

значної кризи. 

Не варто ігнорувати те, що під упливом техно-

логії сутність та існування людини сучасності набу-

ває вже іншого смислу. Наявні різноманітні техно-

логії утворюють безліч варіацій. Вони спрямову-

ються на вирішення різних проблем людського 

існування, у тому числі й культурного. Сучасна лю-

дина в умовах інформаційного суспільства викори-

стовує в процесі своєї життєдіяльності різноманітні 

технології. Останні призводять до зміни не лише 

часових, але й просторових координат, трансфор-

мують елементи як інформаційного, так і мереже-

вого виробництва.  

Сучасна техніка у своєму безмежному поступі 

змінює не лише людину, але й людство в цілому. 

Поява homo faber, як вважає німецький дослідник 

Г. Йонас, призводить до його тріумфу над своєю 

зовнішньою, так і внутрішньою природою [5]. На 

цій підставі виникають нові технологічні можли-

вості діяльності людини, з’являються нові арте-

факти – витвори людини, що увійшли в світ, ви-

твори, що діють на неї та через неї. Одним із таких 

витворів є гіпертекст – результат творчості людини, 

її techne. Гіпертекст презентує себе як екран, ланд-

шафт, де розгортається комунікативна подія, точ-

ніше дія. Екран змінює конфігурацію не лише дру-

кованого аркуша, але й реальності. Остання постає 

аркушем екрану. Вважаємо слушною думку М. Ям-

польського, що саме екран є тим технологічним 

протезом, котрий дозволяє спроектувати образ 

свідомості поза людиною. Саме на екрані постійно 

відбувається синтез візуальностей, коли один ас-

пект образу синтезується з іншим [14].  

О. Гомілко, аналізуючи виклики в умовах тех-

нократичного розвитку, робить досить важливі вис-

новки, які дають можливість з’ясувати стан або 

особливість існування людини в цій ситуації. До-

слідниця означає наступні загрози: 1) людство че-

кає або технократичні поновлення, або архаїчний 

занепад; 2) технократичний розвиток редукує, 

спрощує людську природу до технологічно од-

номірної функціональності або 3) пробуджує її 

дику природу [3, с. 27]. Як наслідок, виникають такі 

новітні модифікації людини, як технозалежна лю-

дина; людина-кіборг; людина, що «клікає»; людина 

«емігрована» в Інтернет; техно-медійна людина. Ці 

порівняння стали реаліями інформаційного сус-

пільства та технологічної культури. Людина знахо-

диться в проекціях техніки й різноманітних техно-

логій. Останні не лише змінюються, вони транс-

формують постать людини. Ось чому в цій ситуації 

людині важливо не лише вижити, але й зберегти 

людське єство, бо сучасна людина опинилася не 

лише серед об’єктів техніки та в середовищі висо-

ких технологій, але й сама стала об’єктом техніко-

технологічної реальності, технологічної культури. 

У такому технологічному ландшафті суб’єкт 

як основний творець культури, поступається техно-

логічно залежній людини, на що вперше не лише 

звернув увагу, але і змалював Р. Бредбері у своєму 

філософському романі-антиутопії «451о за Фарен-

гейтом». Письменник подав новий тип особистості, 

мотив поведінки якої виражає суспільне життя в 

умовах техногенної цивілізації, де людина, зустрів-

шись із новими реаліями та умовами життя, прохо-

дить перевірку власних цінностей. Таку людину 

Р. Бредбери змалював в образі Мілред. На думку 

І. Куликової, у цьому образі письменник репрезен-

тує тип телезалежної людини як жертви й водночас 

раба світу медійних комунікацій, ознакою якого є 

свідома відмова від людського спілкування. Теле-

персонажі для Мілред – своєрідні «родичі», спілку-

вання з якими позначено появою технічного «Ін-

шого Я». Останні виступають симулякрами, компо-

нентами віртуальної реальності [7, с. 12]. 

Технологічна культура стає тим ландшафтом, 

де відбувається трансформація людини на підставі 

технологізації її буття. Трансформація постає од-

нією із її буттєвих характеристик. І у цьому сенсі 
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слушною та евристичною є думка Л. Горбунової 

про те, що саме такими проблемами трансформа-

тивна антропологія відкриває нові горизонти лю-

дини, розглядаючи її з точки зору «онтологічного 

розмикання», де людина не дана і не задана, а кон-

ституюється у своїх практиках, визначається різно-

манітними енергіями. Вона одвічно плюралістична 

й багато варіативна [11, с. 139–140]. Ця тенденція 

візуально була схоплена / започаткована В. Аленом 

у кінофільмі «Зеліг».  

Трансформація людини технікою відбувається 

різними каналами: аудіовізуальними засобами, по-

бутовою технікою, мережею Інтернет та комп’юте-

ром, технологіями генного програмування, нано-

технологіями. Сьогодні під упливом новітніх ін-

формаційних технологій відбувається «еміграція» 

особистості в Інтернет. Яскравим прикладом такого 

явища є проект «Автозображення» Дональда Родні, 

відомого британського митця. Використовуючи 

різноманітні джерела, він переніс свою фізичну 

присутність та елементи своєї творчої індивідуаль-

ності в Інтернет. Науковці підкреслюють, що неза-

баром відбудеться інтеграція мозку та комп’ютер-

них мереж і навіть можливість переносу особи-

стості на комп’ютерний носій. За прогнозами 

Р. Курцвейла, до 2090 року з’явиться комп’ютер, 

прирівняний до людського мозку. У 2030 році 

відбудеться поєднання людського мозку і 

комп’ютера, у 2035–2045 роках відбудеться заван-

таження людської свідомості в комп’ютер [15]. 

Водночас стала реальністю поява робота, який 

імітує риси, що притаманні людині: за повідомлен-

нями ЗМІ у січні 2017 року в Японії створено ро-

бота-малюка вагою 400 грам, який розмовляє, по-

сміхається й має інші людські риси. Це вже не тінь 

людини, а нова технологічна людина, нова інтегра-

ція «штучної» людини. 

Технологічна культура постає як транскуль-

тура. На думку М. Епштейна, транскультура – це 

стан візуальної належності індивіда багатьом куль-

турам, це царина, що знаходиться поза межами усіх 

наявних культур. Це свобода будь-якої людини 

жити на кордонах або поза кордонами «своєї» куль-

тури, білої чи чорної, французької чи грузинської, 

чоловічої чи жіночої [16]. У такому розумінні куль-

тури з’являється людина, що подорожує культу-

рами: «Homo viator» Г. Марселя; «Nomad», «бро-

дяга» З. Баумана; «турист» В. Малахова; «глобаль-

ний етос» В. Межуєва тощо. 

Доречною у цьому контексті є думка Б. Мар-

кова про те, що в наш час слід переглянути антро-

пологічний проект, який визначається двома анти-

подами людини: Богом та звіром. Людина розгля-

дається то як «потайний агент» Бога, то як 

природна істота, де людина виявляє себе як чудо-

висько. Відповідь на питання «Хто є людина?» уже 

в давній час знайшли греки. Проте вважали, що лю-

дина перетворюється в «чудовисько», коли вона 

позбавлена свого рідного краю, домівки. Дослідник 

вважає, що саме домівка та рідний край визначать 

нову перспективну програму розвитку філософсь-

кої антропології [9]. Із цим положенням резонують 

роздуми О. Гомілко, що трансформація людини в 

кіборга спрощує її життя до механічного 

функціонування, а трансформація в дикуна – до 

свавільного невіглавства. Кіборг та дикун – не фан-

тастичні чи історичні персонажі, а реальні антропо-

логічні метаморфози [3, с. 27]. Уважаємо підкрес-

лити цю важливу в теоретичному і практичному ас-

пектах думку дослідниці. На наш погляд, ця 

антропологічна метаморфоза яскраво ілюструється 

режисером Тімом Бертоном у фантастичному 

фільмі «Планета мавп», що знятий за мотивами 

бестселера французського письменника П’єра 

Буля. 

Продовжуючи розмірковувати щодо транс-

формацій людини в сучасному технозалежному 

світі, О. Гомілко зауважує, що «кіборг являє собою 

метаморфозу людської природи в бік машини». Це 

гібрид людини та машини. Він постає як раціо-

нально сконструйований механічний андроїд 

функціонування якого є одновимірним та елек-

тронно залежним. Дикун засвідчує «собою транс-

формацію в бік тварини» [3, с. 27]. Стає очевидним, 

що «темний бік» людської природи швидко «за-

кріплюється». Про свідчить зростання рівня кри-

міналу в Україні, насильство щодо людей, втрата 

жінкою почуття материнства тощо. Зовсім нещо-

давно вся Україна була збентежена подією, коли 

жінка заради своїх інтимних почуттів залишила 

двох дітей на дев’ять днів напризволяще. Терори-

стичні акти в Турції, Франції минулого року… Усе 

це теж вияв «темного боку» людини: вияв людсь-

кого насильства та агресії. Відбувається трагічний 

конфлікт несумісних і неусвідомлених першопри-

чин. У цій ситуації постають питання, що хвилю-

ють не лише вчених, а й людство в цілому: де закін-

чується тварина і починається людина? Чи є межа 

вторгнення техніки в людське? Чи можливо подо-

лати людське намагаючись трансформувати лю-

дину чи то в машину, чи то в морального урода? І 

чи в змозі це зробити людина як розумна істота, як 

людина, що «імплантує себе в суспільство знань?». 

Людина в технологічній культурі занурюється 

у віртуальну реальність. Остання постає об’єктом 

вільної інтерпретації, а візуалізація виступає основ-

ною тенденцією сучасного соціального простору. 

Процеси абстрагування переходять в образи та візу-

альні знаки. І зустрічаєш їх скрізь. Образи призво-

дять до зникнення речей, «дійсності», а фото, 

фільми, відео стають опертям для пам’яті. Усе 

менше людина належить до виконавця і все більше 

до споживача готових, штампованих образів, які 

вже вимагають сили уявлення. Із такими виснов-

ками дослідників не можливо не погодитися. 

Відбувається не лише технологізація людини й 

культури, об’єктом технологізації стає земля. І цей 

процес почався, на нашу думку, набагато раніше – 

в епоху модерна, коли земля відчула на собі такі 

стратегії як електрифікація, хімізація, машинізація. 

Технологізація торкнулася аграрної культури в 20–

30 роки ХХ століття: «На деревне от избы до избы 

зашагали говорливые столбы, заиграли, загудели 

провода, мы такого не видали никогда». 

Технологізація культури сприяла тому, що лю-

дина втрачає відчуття землі як затишної домівки 
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людства. Саме в такому вимірі М. Гайдегер конста-

тував бездомність та безродність сучасного люд-

ства, проголосивши: бездомність стає долею світу. 

Відбувається детериторизація людини, вона постає 

номадою. У сучасній філософській літературі про-

цес номадизації обгрунтували Ж. Делез та Ф. Гват-

тарі у своїх працях «Капіталізм і шизофренія. Анти-

Едип» та «Тисяча плато». В українській філософсь-

кій думці з цього приводу заслуговують на увагу 

праці Л. Горбунової, де дослідниця зазначає, що 

земля – це не бездуховний економічний простір, не 

полігон для випробовування нової воєнної техніки, 

не ландшафт для соціальних експериментів, не 

поле застосування різноманітних технологій. Земля 

– основа буття у світі. Саме з цих позицій у сучасній 

філософії відбувається перехід до поліпарадиг-

мальності при осмисленні такого феномену як 

земля. Земля постає антропологічною складовою 

життєдіяльності людини, соціокультурним фено-

меном, складним організмом. Земля трансфор-

мується на підставі діяльності людини, в результаті 

використання людиною технологій. Відтепер земля 

уособлює одну з форм медіа, які змінюють її ба-

чення лише як природного феномену. Такий підхід 

запропонував В. Петренко у своїй роботі «Відтво-

рювати і трансверсувати. Філософська антропо-

логія медіа» [10, c. 120–121]. Уважаємо, що заснов-

ником нового бачення образу землі став О. Дов-

женко, котрий продемонстрував його у фільмах 

«Земля» та «Зачарована Десна». 

Технологізація системи «людина – земля» при-

звела до втрати в її характеристиці таких екзистен-

ціалів, як «Земля – рідна мати», «матінка-земля», 

що визначали любов та повагу до землі. Свого часу 

ці екзистенціали стали матрицею для визначення 

антеїзма як однієї з важливих особливостей як 

світогляду українців, так і української філософської 

думки. Уперше до такої характеристики звернувся 

Юрій Шевельов, підкреслюючи, що саме цей 

термін визначає особливості українського екзи-

стенціалізму, його витоки [13, с. 19–20]. Значення 

цього терміну розкрив український філософ 

І. Бичко. Він зазначив, що «антеїзм (від імені антич-

ного міфологічного персонажу Антея, могутність 

якого завдячує його зв’язком з матір’ю-землею)… 

у якому розкривається така риса як «зрощеність», 

«злитість» людини з природою, ненькою-землею, 

лірично-поетичне, пісенне переживання рідної при-

роди» [2, с. 59]. 

Стан землі як соціокультурного явища не може 

не викликати тривоги. «Земля тривоги нашої» стає 

актуальною максимою ХХІ століття. Порятунок, 

навіть спасіння нашої батьківської Землі – це наш 

громадянський обов’язок. Така усвідомлена «охо-

рона» здоров’я рідної, близької нашому серцю 

Землі батьків наших – це одночасно патріотичний 

обов’язок, а за нинішніми мірками, навіть по-

двиг [1, с. 28]. Отже, людина в технологічній куль-

турі виявляє себе як множинність, до аналізу якої 

неможливо застосувати лише один методологічний 

підхід.  

Сьогодні філософія перейшла до нової, по-

стантропологічної епохи (Л. Горбунова), котрій 

притаманна відмова від ідеї людини як вищої цін-

ності, якою повинна керуватися культура та ци-

вілізація. Людина в умовах технологічної культури 

не дана і не задана нею, вона конституюється і кон-

струюється через багатоваріантність своїх практик, 

якими вона опановує цю культуру, живе в ній як у 

своєму бутті. Людина презентує себе як подорожу-

юча культурами, використовуючи різноманітні тех-

нології. Унаслідок чого відбувається трансфор-

мація людини. Нові технологічні можливості діяль-

ності людини створюють нові артефакти – витвори 

людини що увійшли у світ, витвори, що діють на неї 

і через неї. 
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