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Abstract
The development of a market economy, instability of the external environment, reform of property relations,
irrational distribution, inefficient use of available economic resources, exacerbation of contradictions in the development of productive forces and production relations highlight the need to increase the efficiency of enterprises.
The issue of efficient use and reproduction of production and resource potential at the level of the agrosphere
is widely covered in the economic literature. The severity of the problem of resource provision of agricultural
production and the multi-vector solutions solve it in a number of leading in modern scientific research.
The relevance of the study is due to the fact that the efficient and competitive operation of each individual
agricultural enterprise is virtually impossible without quality and economically sound development of its production and resource potential.
Keywords. management, resources, organizational and economic mechanism, resource conservation, potential, resource provision, competitiveness.
At the current stage of development of the agricultural market, characterized by significant demand dynamics, uncertainty in the global dimension, instability
of food supply due to climatic, industrial, economic and
socio-political factors, one of the priorities of corporate
leadership is the formation and assessment of current
and future opportunities. That is, it is about assessing
their potential, balancing the capabilities of corporate
formations with the potential of the external environment to achieve certain goals and to operate in a competitive environment.
In particular, Kaletnik G.M. notes that the development of agricultural production and its economic efficiency is determined by the production and technical
potential, the most important component of which is
technology. Today, updating the material and technical
base is one of the most important tasks of the agricultural sector. But due to limited budget funds, lack of
own sources of agricultural enterprises, high credit
rates, it is impossible to accelerate the renewal of production and technical potential. Therefore, the formation and development of material and technical base
becomes especially relevant [14].
It is worth noting that modern researchers usually
consider a larger set of components of resource provision and resource potential, allocating fixed and working capital, information, finance and more. In particular, Farafonova N.V. substantiates that the resources of
the agricultural sector, depending on their origin,
should be divided into two groups: primary resources those created by nature regardless of human will and
desire, but used in social production, and secondary are products of the production process, which directly
or indirectly used in the production of material goods.
The first group includes land and labor resources, the

second - fixed and current assets, financial and information resources [24].
However, information resources participate in the
production process indirectly through technological
and managerial decisions made by administrative and
managerial staff in the process of carrying out the labor
process, and fixed and working capital are components
of the capital of the enterprise. Thus, modern conceptual approaches only expand and deepen, but do not
deny scientific ideas classics of economic theory on the
composition of the resources of the agricultural enterprise [25].
The basis of production and resource potential are
its components as factors of production. Means and objects of labor form material resources, which are set in
motion by labor resources. That is why the production
and resource potential of agricultural enterprises includes labor, logistical, informational, financial and
natural resources. The production and resource potential of agricultural corporations is characterized by a
large concentration of the system of interconnected resources and their mobilization, the achievement of
competitive advantages through the systematic and
consistent implementation of innovations. He participates in the creation of agricultural products, which is
the main result of production activities, and its sale provides a profit as the ultimate goal of the enterprise.
Products also determine the potential, as it ensures the
reproduction of agricultural production.
Under the production and resource potential
should be understood as the unity of resources used in
economic activities and form the basis of organizational forms of production, its structural features and
complexity in managing their use. Through the indicators of their use and the scale of involvement in production, the links between individual production systems
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and subsystems of production and consumption are de- financial potential - includes the availability of
termined. The main structural components of produc- all financial resources and investment opportunities
tion and resource potential are (Fig. 1):
that belong to the enterprise. Financial resources repre- natural resource - a set of reserves of all natural sent cash income and receipts at the disposal of the encomponents, namely mineral, water, land, forest, air, terprise and intended for fulfillment of financial obligaclimatic conditions in a particular area on a given date; tions to the state, credit system, suppliers, insurance
- production and property - the ability of existing bodies, other enterprises and individuals, employees of
real assets to ensure the efficient operation and produc- the enterprise and realization of expenses for develoption of their activities. The structure of fixed assets has ment of economic activity;
a great influence on the results of agricultural enterprises;
Components of production and resource potential of
agricultural enterprises

Natural resource
potential

Land resources (arable land, hayfields,
pastures, fallows)

Production and property
potential

Human resources (managerial
staff and workforce)

Financial potential

Innovative potential
(degree of susceptibility
to innovation)

Intellectual
labor potential
resources

Material and technical resources
(current inventories, equipment,
technological discipline)

Intangible resources (innovative and
information resources, intellectual
property, corporate rights, goodwill,
royalties, etc.)

Financial and investment resources
(own, involved (internal or
external)

Fig. 1. Structural components of production and resource potential of agricultural enterprises [25]
- intellectual potential - a set of intellectual
abilities of employees, including knowledge, skills,
information, values, skills, etc. and opportunities for
their disclosure, development and use in the enterprise.
The intellectual potential of the enterprise includes two
components: creative potential and professional
qualification potential.
- innovation potential - is a set of innovative
resources that are interconnected and procedures that
create necessary conditions for the optimal use of these
resources in order to achieve appropriate benchmarks
for innovation and increase the competitiveness of the
enterprise as a whole;
- land resources - have a number of specific
features that significantly distinguish it from other
means of production and significantly affect the
economy of agricultural enterprises;
- labor resources - the number of employees
employed at the enterprise, and those who are part of

its ancillary and core activities. High-quality training,
retraining of personnel, which contributes to a wide
range of their skills and practical skills, is an important
factor in the effective operation of agricultural
formations;
- material and technical resources are resources in
kind that are used in the economic activity of
agricultural enterprises. They include fixed assets and
part of current assets;
- intangible resources are resources that do not
have a material structure. They are disembodied,
untouchable, invisible. In addition, intangible resources
like fixed assets can be used for a long time without
losing their use value;
- financial and investment resources - is a set of
cash receipts and profits that are available to enterprises
for the implementation and fulfillment of financial
obligations [3].
Production resources of agricultural production is
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a complex, integrated system that connects different in systems of the development of the potential of
their characteristics groups of resources of tangible and functional components or functional potentials
intangible nature, which when used in their organic provides the transformation of resource potential into
unity allows to obtain results by creating agricultural production potential, and then - in the economic.
products. In this case, the economic results of the use
It should be noted that the structural components
of resources are formed only under certain conditions, of production and resource potential for each business
which, in turn, can be managed, unmanaged and entity are individual, based on the specifics of the
partially managed by the enterprise. Thus, the industry in which it operates, the level of economic
difference between resource provision and resource development, the state of development potential, the
potential is to take into account these conditions and the chosen strategy for further development.
possibilities of their use or management.
The efficiency of formation and use of factors of
That is, if the resource provision of production is production is characterized by a system of indicators of
an integrated system of available resources, the economic efficiency: gross income, net income and
resource potential is an ordered set (or system) of gross profit per 1 ha of agricultural land. land, one emopportunities to use and combine resources to obtain ployee, 1 UAH fixed assets; net profit, profitability.
economic results in the context of the imperatives of The relationship of resource potential, factors of prointernal and external environment. Organic duction and performance of agricultural entities is
development of tools and means of taking into account shown in Fig. 2 [26].
these imperatives, integration into the management

Fig. 2. Resources, factors of production and results of agricultural enterprises
The combination of factors of production is a
dynamic phenomenon that involves solving a number
of problems related to the balanced development of
means of production and labor resources, their mutual

qualitative and quantitative compliance; formation and
support of motivation to reproduce resource potential
on an innovative basis, which will significantly reduce
the cost of all resources per unit of product created;
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search and introduction of new, progressive forms of
The study of the factors of formation of production
inclusion of workers in the production process.
and resource potential of agricultural enterprises has
In addition to the main resources of determined that the most important are: human,
entrepreneurial activity (land, labor and capital), there intellectual, natural, financial and legal factors (Fig. 3).
is a special, fourth - the ability to entrepreneurship.
According to the analysis of the operating environEntrepreneurial abilities are embodied in the income ment, a chain of mission => goals (strategic, tactical,
received by the entrepreneur.
operational) => management levels => management
In order for the started economic activity to structure => quality of management => management
continue to operate and develop, it is necessary to methods => assessment of production and resource poorganize it on a daily basis, to take risks, to find sources tential => forecasting of production and resource potenof financing, buyers and suppliers. With the help of tial => choice of strategy and its implementation ". Adentrepreneurial skills, economic resources are herence to this sequence of actions will allow any agritransformed into a new value, which is formed in the cultural enterprise through development to maintain
product [17].
and strengthen its market position.
In order for the started economic activity to conIn modern business conditions, the set of productinue to operate and develop, it is necessary to organize tion links between business entities are realized in a
it daily, take risks, find sources of financing, buyers and system of complex economic mechanism, which takes
suppliers. With the help of entrepreneurial skills, eco- into account the requirements of objective economic
nomic resources are transformed into a new value, laws. Regarding the concept and structure of the ecowhich is formed in the product.
nomic mechanism, many researchers agree that this catAt the same time, in our opinion, the main role in egory covers organizational, legal, economic and social
the formation of production and resource potential is elements. However, in our opinion, the economic
played by human factors with their inherent intellectual mechanism is a complex and multifaceted phenomeability to combine the necessary factors of production. non, so it should be considered as a comprehensive and
The conceptual scheme of strategic management of holistic system of forms and methods of management,
production and resource potential of the agricultural en- which are based on elements of economic regulation by
terprise provides a set of elements as a result of which the state.
efficiency of development is reached.

Legal factors
various legislative factors and
state nature, which can both develop
and limit the activities of the enterprise, in particular:
tax legislation, economic legislation,
legislative support for agriculture
industry, stability of legislation.

Intellectual factors
- determine the experience, specialization,
cultural level, talent,
employees of the enterprise;
- implementation of specific functions,
due to features and
the growing role of intellectual
property

Factors of production and resource potential of agricultural enterprises

Natural factors
act in shape
resources created
people for
production of goods
and services, in particular
material and
intangible resources

Human factors
determine the qualification, physical,
organizational, technical and economic
and many other aspects of labor .

Financial factors
operating factors
activities enterprises;
financial factors
activities;
investment factors
activities.

Fig. 3. Factors influencing the formation of production and resource potential of agricultural enterprises [18]
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The process of developing the production and reIn the process of development of society, improvesource potential of agricultural enterprises requires ment of technical capabilities and the system of producconstant monitoring, collection and analysis of infor- tion relations, the number of levers and methods that
mation on the impact of environmental factors, which affect the effectiveness of the organizational and ecocan be divided into four groups: economic, social, po- nomic mechanism is growing. The lever is a means by
litical, legal, scientific and technical. It should be noted which the combination of components of the mechathat environmental factors mainly have a negative lim- nism into a single system and the integrity of its operaiting effect on capacity development. Therefore, the en- tion. The functioning of the levers of the organizational
terprise of the agro-sphere must form such an economic and economic mechanism is carried out on the basis of
mechanism that would allow it to adapt quickly to these a system of legal norms that comply with current legischanges.
lation. The levers of the organizational and economic
In the economic literature, the term "organiza- mechanism include: organizational, administrative and
tional and economic mechanism" is often used, which economic.
is usually used to outline the organizational elements of
Organizational and economic include: staffing, inthe economic mechanism. This interpretation is quite formation support and information protection, organiappropriate, as the category of "economic mechanism" zational and legal form and management structure.
is a fairly broad concept and includes various aspects Economic levers include depreciation and pricing, taxand techniques of economic regulation, including or- ation, lending and insurance policies. Organizational
ganizational and managerial decisions. The action of and economic levers differ from administrative ones in
the economic mechanism in a market economy is con- that they do not directly force economic agents to act in
sidered as a system of relationships of economic phe- a certain way, but make other behavior unprofitable for
nomena that arise as a result of the functioning of ob- them; allow only the possibility of choosing a solution
jective economic laws of the market.
to optimize costs and improve their activities. The
Some domestic scientists such as Yu. A. Poltavsky application of organizational and economic levers of
define the economic mechanism as a system of objec- the mechanism is a combination of objective and
tively operating and consciously regulated legal, organ- subjective aspects of human activity in the context of
izational and economic levers, which together deter- continuous development through the introduction of
mine the final results of economic activity. The compo- technological innovations and improving the efficiency
sition of the market economic mechanism, they of production potential.
include: state regulation of agrarian business, general
The efficiency of the enterprise depends on the
economic mechanism, intra-economic economic mech- correct application of the methods of organizational
anism. The system-forming core of this system is the and economic mechanism, which include the
economic mechanism of management [19].
legislative and regulatory framework, as well as
Components of the organizational and economic methodological support of the enterprise. It is possible
mechanism, he defines the following systems: financial to put an organized system into operation and regulate
and credit; management system; organizational system; it only with the help of available elements. The use of
system of regulation and management It is worth noting methods of organizational and economic mechanism
the interpretation of this category: «Organizational - ensures compliance with legal norms and powers, as
economic mechanism of enterprise management is a well as the use of coercive measures and disciplinary
system of technological, economic, organizational liability in resolving issues related to the efficiency of
units, which include their elements» [10].
economic activity. For the effective functioning of the
In order to study the essence of the formation and enterprise must organize numerous interrelated
functioning of the organizational and economic mech- activities, because the company can achieve the
anism of management of agricultural enterprises, we expected results provided the efficient use of resources
have established a system of organizational compo- and interaction of functional systems in the process of
nents that affect the efficiency of economic activity of production and economic activities, which involves the
agricultural formations. Issues of formation and im- use of fixed assets, financial resources, sales and profit,
provement of organizational and economic mechanism which is crucial in increasing the level of economic
of management have attracted the attention of a large efficiency of the enterprise.
number of economists - farmers.
Improving the economic efficiency of agro-indusModern literature shows that the mechanism as a trial production should be based on a radical reform of
category is the tool that ensures the progressive devel- the economic mechanism. It includes:
opment of the object, which is aimed at the driving
1) the mechanism of balanced development of
force of environmental factors. The structure and con- agro-industrial production;
tent of the mechanism undergo changes in the process
2) the mechanism of developme The defining
of development of social production, ie each socio-eco- characteristic of the modern organizational and economic system corresponds to an adequate mechanism. nomic mechanism of management in market relations
Given the interdependence of the set of elements of so- is to stimulate producers to efficient management
ciety and their stability, the essence of this mechanism through the economic interest of its participants, which
reflects the directions of solving the problem of con- is positioned as the most adequate tool for agrarian
formity of elements and goals at a certain stage of de- transformation and becoming an effective agricultural
velopment of society [10].
owner.nt and improvement of commodity-money relations within the agricultural enterprise and between
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farms and the state;
processes during the economic development of
3) the mechanism of harmonious combination of Ukraine. In other words, resource potential is the objececonomic interests on the basis of equalization of eco- tification of quantitative and qualitative indicators of
nomic conditions of agricultural production and provi- resource use, their state, the potential to manage them
sion of food to the population [24].
with a view to the prospect of "expanding" reproducThe formation of an effective organizational and tion, reflecting the basic conditions and level of inteneconomic mechanism for the use and reproduction of sity, rather than the content and purpose of the producthe resource potential of an agricultural enterprise tion process.
makes it possible to quickly identify priority activities
Also, this approach involves assessing the impact
that need to be coordinated so that they ensure its com- of ownership on the efficiency of reproduction of repetitiveness in the market. Properly formed conditions source potential of agricultural enterprises, because
of the organizational and economic mechanism for only in this case provides the greatest synergistic imevaluating the efficiency of use and reproduction are a pact on the reproduction of resource potential of agriprerequisite for the effective use of resource potential.
cultural enterprises as a major factor in agricultural proIn a combination of various scientific and practical duction [6].
researches of scientists the questions of formation of
The components of the organizational and ecoapplied aspects of an estimation mechanism of defini- nomic mechanism of resource potential reproduction
tion of efficiency of resource potential of the enterprise shown in Figure 4 are interconnected, especially at the
remain open. According to experts, the resource poten- final stage of application through analysis and control
tial and its effective organizational and economic of resource use at all levels of management, providing
mechanism of the agricultural enterprise should be con- the necessary information to owners or managers on
sidered as a potential opportunity and ability of the en- key indicators of agricultural enterprises Organizaterprise, using available resources, to carry out produc- tional and economic mechanism for managing the retion and economic activities through the implementa- source potential of the agricultural enterprise should be
tion of strategic goals and objectives.
considered as the most active element of the manageThe resource potential of an agricultural enterprise ment system, the main purpose of which is the constant
is a set of all available resources, organized and coordi- identification of the situation in a competitive environnated on the principles of their organization and sum- ment and ensuring the speed of reaction to its changes.
mation in the form of organizational and economic re- resource reproduction.
lationships that are important in ensuring production

Components of the organizational and economic mechanism of social reproduction
of resource potential

Organizational

organization of production and
business processes, property relations, management system in all
areas of economic activity, restructuring, etc.

Economic

pricing, taxation, planning and
forecasting of financial and
economic activities, economic
incentives for enterprises, forms of
their investment and lending,
motivation for rational resource
use тощо

Fig. 4. Components of the organizational and economic mechanism of social reproduction of the resource potential of agricultural enterprises
Organizational and economic mechanism for
managing the resource potential of the agricultural
enterprise should be considered as the most active
element of the management system, the main purpose
of which is the constant identification of the situation
in a competitive environment and ensuring the speed of
reaction to its changes.
The process of managing the production and

resource potential of agricultural enterprises consists of
the following components: subjects and objects of
management; purpose of management; organizational
and economic management mechanism. The subjects
of management of production and resource potential
are the management of a particular enterprise. The
objects of management of production and resource
potential of agricultural enterprises are the sources of
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its formation, cost characteristics, structure, economic indicators. Accordingly, an important
combination of resources, resource conservation element of the study of the efficiency of use of
technologies and efficiency of resource potential, production and resource potential of corporate
which is determined by its assessment. The main agricultural enterprises is the choice of the main feature
purpose of resource management and production (criterion) of efficiency assessment, which reveals its
potential is to strengthen the competitive position and essence. The content of the criterion of efficiency of use
advantages of the enterprise and, as a consequence, of production and resource potential follows from the
increase production, profits, profitability to ensure need to maximize the results and / or minimize
further growth, profitability and competitiveness.
production costs, save production resources, based on
The efficiency of the enterprise depends on the market positions, existing competitive advantages,
correct application of the methods of organizational corporate development strategies of agricultural
and economic mechanism, which include the enterprises [23].
legislative and regulatory framework, as well as
In the modern economic literature there is no
methodological support of the enterprise. It is possible unanimous opinion on the method of calculating the
to put an organized system into operation and regulate total, comprehensive assessment of the efficiency of
it only with the help of available elements. The use of production and resource potential. Its modern
methods of organizational and economic mechanism methodology involves the calculation of indicators of
ensures compliance with legal norms and powers, as productivity, return on assets and capital intensity of
well as the application of coercive measures and products. These indicators are the criteria for evaluating
disciplinary liability in resolving issues related to the each type of resource and are indicators of the
efficiency of economic activity.
efficiency of agricultural production. Therefore,
For the effective functioning of the enterprise must depending on the indicator, which is considered to be
organize numerous interrelated activities, because the effective, the whole set of trends in the efficiency of
company can achieve the expected results provided the various factors of production affects the variation of the
efficient use of resources and interaction of functional ratio of output to one of the types of resources.
systems in the process of production and economic Therefore, production efficiency is assessed in terms of
activities, which involves the use of fixed assets, the use of each type of resource. Therefore, it is
financial resources, sales. and making a profit, which is necessary to calculate, according to economists, the
crucial in increasing the level of economic efficiency of integrated efficiency indicator as the ratio of production
the enterprise. Management, like any other activity, to total consumption of each type of resources [10].
requires a specific assessment - to determine
The main generalizing indicator, due to which the
effectiveness. The effectiveness of management is to efficiency of use of production and resource potential
achieve the most favorable relationship between the is assessed, is considered to be the volumes of agriculresults of the management staff and the financial and tural production and provision of services. It is the basis
material resources used to obtain these results. An for calculating other performance indicators of agriculeffective enterprise management system creates tural enterprises. In particular, it is a resource return that
favorable conditions that ensure the achievement of the indicates the received volume of production per 1 UAH
production team's goals and contain social, economic invested resources and return on capital (capital intenand psychological elements [17].
sity), which shows the value of output per 1 UAH of
The economic efficiency of using the production invested fixed and working capital. In the context of
and resource potential of corporate agricultural constant economic change, the continuation of reforms
formations depends on many factors, especially on the in the organization of rural areas for corporate
level of their resource security. The development of agricultural enterprises, which are the most significant
agriculture on the basis of the concept of concentration in terms of influencing their development should pay
of production resources leads to an increase in significant attention to expanding and deepening
production and increase its efficiency. With increasing research in the management of production and resource
resources and the scale of agricultural entities, the potential. Effective corporate management of
volume of gross output is growing at a relatively high production and resource potential should be a flexible
rate.
system that will change, adapt to new market
To assess the efficiency of production in general, conditions, while producing quality products and
first of all, the efficiency of use of production and ensuring the overall sustainable development of
resource potential, it is necessary to analyze the current agricultural enterprises.
state, structure and security of agricultural enterprises
After analyzing the factors of external and internal
in terms of all types of resources. This analysis allows economic environment as factors of resource use and
us to see the structure of the processes of resource use, production, it is necessary to form a strategy for the
agricultural production and reproduction in general, to development of corporate agricultural enterprise and
diversify them as an economic phenomenon into resource use in its composition [4].
individual components and to obtain by abstracting the
Strategy development is characterized as a
most detailed idea of the dynamics, problems, trends complex process in which managers of all levels of
and more.
government must participate. The formation of such a
To study the economic, environmental, social strategy involves focusing on the development of
efficiency of resource use and production must be existing opportunities and competitive advantages of
guided by appropriate criteria, evaluation methods, the agricultural enterprise. The basis for the formation
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of the strategy should be a concept that would take into
When summarizing the activities of the
account the peculiarities of the corporate agricultural organization for the reporting period and developing a
enterprise, the stage of the cycle of its life development, strategy to increase its resource potential, it is important
market position, the state of the environment. Given the to assess the effectiveness of all its resources based on
current strategy of development, the next stage is the a study of a set of indicators that reflect certain aspects
formation of the structure and composition of of economic processes. One of the areas of
production and resource potential. This is aimed at the comprehensive assessment of the efficiency of the
rational provision of the enterprise with resources, their enterprise is the analysis of extensification and
structuring and construction of certain organizational intensification of the use of total resources. Summary
forms of management, which will ensure stable indicators of extensification and intensification of
development and effective use and reproduction [12].
resource use are given in table 1 [24].
Table 1
The main indicators of the use of production resources of the enterprise
Indicators
Type
of
resources
Quantitative (extensive)
Qualitative (intensive)
Productivity
The average number of staff
The complexity of production
Staff
Labor costs, social security contributions
Salary
Average annual cost of fixed assets; the amount of Return on fixed assets (return on assets)
accrued depreciation
Depreciation return
Fixed assets
(means of
Output of products from 1 m2 of
Production area
labor)
production area
The value of intangible assets
Return on intangible assets
The cost of inventories
Inventory turnover
Material
resources
Costs of raw materials and supplies
Material efficiency
Equity
Return on equity
Financial
Debts on loans
Turnover of credit debt
Payables
Turnover of accounts payable
An integral part of effective management of
production and resource potential is, as already
mentioned, monitoring the process of resource use.
This will allow to control the management and make
the necessary changes, additions and improvements.
Evaluation of resource efficiency is the next stage
in the formation of a system of effective management
of production and resource potential. Such an
assessment should include a set of indicators and
criteria for identifying priority resource management
measures. This will make it possible to find out how the
company works, whether the goals are achieved, how
changes and improvements in the management process
affect the production and resource potential. At the
same time, the economic effect is achieved through the
production of quality products and profits,
environmental - through safe products and ecological
environment, social - productive employment,
productivity, affordable food consumption [13].
Management of efficiency of production and
resource potential should be considered as a system that
should include such areas as quality management and
results management. The quality of management
involves, above all, the culture of management,
business behavior, image and reputation, within which
the corporate agricultural enterprise seeks to achieve its
goals. This area should include effective motivation
and control with a clear definition of goals and
priorities for enterprise development and a clear
division of powers and responsibilities. Performance
management should include a set of systematic
procedures and approaches used for their evaluation
and feedback to improve.

At the same time, decision-making must meet the
general requirements and principles that apply to any
management decisions. They must be reasonable,
purposeful, quantified and qualitatively defined,
legitimate, optimal, timely, comprehensive and
flexible. Only under the conditions of observance of
these principles the accepted decisions will carry out
managing (to promote achievement of the set
purposes), coordinating (to coordinate separate actions,
decisions, activity of separate experts and divisions)
and mobilizing (activation of executors and resources)
functions.
The final stage of building a system of effective
management of production and resource potential of
corporate agricultural enterprises is control. Control as
an important and necessary stage should include the
application of a system of observation (monitoring) and
verification of compliance with the use of resources in
the business process to established standards and other
standards, adopted plans, programs and operational
management decisions, as well as identifying
deviations from accepted principles of organization and
management.
Today, a significant part of domestic agricultural
enterprises, especially small ones, are unable to
produce high-quality and competitive products. This is
the result of such negative phenomena as: outdated
machine and tractor fleet, disparity in prices for
industrial and agricultural products, constant rising
prices for fuels and lubricants, imperfect credit and
financial system and legal framework, limited
information resources, loss of highly skilled workers,
lack of necessary investments and available
innovations, etc. These problems have become
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especially acute in connection with Ukraine’s accession disseminating new knowledge - varieties, hybrids,
to the WTO, which requires our country to supply the breeds, technologies, drugs, machines, mechanisms,
world market with high-quality competitive products. etc., offered by agricultural science to agro-industrial
Thus, there is an urgent need to reorient traditional production. The results of the regional institutes of
management to highly efficient innovation.
scientific support of agro-industrial production prove
At the present stage of development of agricultural that this direction of the organization of innovation
production, important areas of innovation are as implementation is quite widespread. These centers are
follows: the use of biotechnology to create agricultural now the main coordinators and executors of research in
products with specified properties; landscape and high- the agricultural sector of the economy [1].
precision agriculture; new soil protection technologies
Today it performs mainly representative
of agriculture on the basis of minimum or zero tillage; functions, but in the near future it can be used as a tool
energy and resource-saving technologies, selection and for disseminating new knowledge - varieties, hybrids,
seed production, etc. In particular, in the production of breeds, technologies, drugs, machines, mechanisms,
agricultural products only due to the variety can etc., offered by agricultural science to agro-industrial
increase its volume by 30-40%. In the system of production. The results of the regional institutes of
economic potential of agricultural enterprises the scientific support of agro-industrial production prove
importance belongs to the innovation potential, which that this direction of the organization of innovation
is certainly a strategic criterion for the effectiveness and implementation is quite widespread. These centers are
efficiency of their operation [22].
now the main coordinators and executors of research in
Innovative potential - the ability to change, the agricultural sector of the economy [2].
improve, progress, it is a source of development. More
Thus, it can be argued that the management of
broadly, it is the ability of an economy or entity to make innovation - is a multilevel system of innovation
new, science-intensive products that meet market management, management decisions aimed at creating
requirements and include: production facilities for the competitive products in agricultural formations,
production of means of production; professional and achieving effective results of innovation and
scientific and technical staff; the capacity of the implementation of innovation strategies [3].
experimental base associated with the preparation of
The structural units of innovation management
new production; tools and equipment for knowledge- are: strategy, development and implementation of a
intensive operations; opportunities for innovation and unified innovation policy, staffing of innovation
its control.
processes, development of innovation programs,
In modern conditions, the innovative strategy of provision of innovation projects with resources
resource management should regulate the order of (including financial and information), selection and
economic activity and be aimed at determining implementation of innovation projects, creation of
approaches to the management of innovative activities innovation infrastructure, monitoring of innovation
of agricultural enterprises and, in particular, its activities, etc. [4].
motivation. Today, the purpose of innovation is to
An urgent task in creating mechanisms for
improve the activities of agricultural enterprises to managing innovation at the level of agricultural
meet the needs of consumers and the optimal load of enterprises is to coordinate the process of developing a
processing plants. Innovation policy regulates a system of support for innovation, which includes the
complex system of scientific and technical, marketing, objects of infrastructure to support innovation in the
management, production and economic activities [3].
region. The formation of scientific and technical
In order to accelerate the implementation of alliances, consortia, joint innovation enterprises
scientific developments in production, it is advisable to (including international ones), business incubators,
create a network of agricultural stores. The main areas cluster structures, agro-industrial science parks, etc. is
of their activities are defined as: providing operational not excluded in the innovation infrastructure [21].
recommendations to producers on the production and
An important issue in the formation of
sale of agricultural products, joint cultivation of new mechanisms for managing innovation is the definition
varieties and hybrids of crops, providing producers of subjects (units) of management and justification of
with elite seeds, fertilizers, pesticides, methodological their functions. Conclusions. thus, we can conclude that
publications, development of technological projects the innovative development of resource use will be
and business plans; conducting trainings, providing determined by the influence of various factors.
marketing services.
Technological and technical re-equipment of
All agricultural enterprises must use in their agricultural formations in modern conditions is a key
activities information resources of Internet technology: problem of increasing their competitiveness and
e-mail, electronic document management, develop and ensuring food security in Ukraine.
constantly edit their web pages.
Only the creation and development of new
Some of them can place trading platforms, equipment and machine technologies will improve the
forums, etc. on their pages. With the financial support quality and competitiveness of domestic agricultural
of the National Association of Agricultural Advisory products. The development of resource use and
Services, a website of the National Academy of resource conservation requires state support, especially
Agrarian Sciences was developed and implemented. in the development and development of energy and
Today it performs mainly representative functions, but resource-saving agricultural technologies. It should be
in the near future it can be used as a tool for noted that the cost of Ukrainian agricultural and food
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products is relatively low on world markets. This is due potential of agriculture. The construction of such a
to cheap labor, lack of land market, low material costs mechanism is based on the theory of innovative
due to limited working capital. But taking into account transformations, functioning and development of
global transformations, the situation in domestic knowledge-intensive production and economic
agricultural production will change [23].
systems. Innovative provision contributes to the
The emergence of the land market, rising prices creation of a holistic model of scientific and innovative
for labor, energy and other tangible means of process of economic development of agricultural
production will increase the cost of agricultural production, allows to combine individual components
products. An effective agricultural policy in the of scientific and technical sphere into a single
country, therefore, means price liberalization in the management system of innovation, the ultimate goal of
market of resources, which should lead to their better which is to increase efficiency, resource development.
distribution. But in practice, the divergence of interests
Thus, the importance of efficient use of material
of agricultural producers, processors, trade and resources in ensuring the competitiveness of the
producers of agricultural products continues to lead to enterprise is that their value, converted into value,
inequality of intersectoral exchange.
determines the actual and potential ability of the entity
In this aspect, it is important to solve the problems to create products that are different in price and quality
of resource conservation in terms of effective use of the characteristics from other manufacturers.
main components of agricultural resource potential;
Optimization of the resource potential of the
influence on the dynamics of production costs of such enterprise involves determining the required amount of
a macroeconomic factor as price parity in the face of available resources and their rational ratio in the
inflation. Intensive type of reproduction in agriculture process of economic activity to obtain the maximum
is realized through additional investments, which can result in the form of income. The model of optimization
not be equated only with rising costs, because in the of resource potential of the enterprise can be
process of intensification there is a qualitative represented graphically (Fig. 5).
improvement of production, through the use of
The analysis of the conformity of the methodologscientific and technological progress, application of ical tools used by the management of domestic enternew means of production, innovative technologies.
prises to assess the efficiency of the use of material reImproving the forms of production intensification sources indicates the inconsistency of its results with
on the basis of their combination and creating the effect the development goals of economic entities. Thus,
of new quality involves a rational combination of among the goals of development in a market environcapital-saving and material- and resource-saving forms ment, it is necessary to emphasize the need to ensure
of intensification, which qualitatively increases the the competitiveness of the enterprise, ie to create opefficiency of social production. Efficient use of portunities for the production of more attractive goods
resources is achieved with their proportional balance, both in quality and price. The predominance of material
which meets the technological requirements of the costs in the cost of domestic goods directly indicates
production process.
that competitiveness should be ensured primarily on the
This approach, based on a rational relationship basis of optimizing the level of production costs.
between land, labor, material and technical resources,
implements in practice the optimal use of the resource

Identification of factors influencing
the efficiency of economic activity

Analysis and assessment of available resources, taking into account
the norms of their costs

Determining the optimal amount of
resources by the criterion of income
maximization

Maximum result (for limited resources)

Carrying out organizational procedures, in particular the redistribution of available resources (surpluses of some resources are used
to cover the deficit of other resources)

Fig. 5. Model of optimization of resource potential of the agrarian enterprise
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Achieving this goal requires constant assessment subjects, or subjects of passive and active influence on
of the competitiveness of the enterprise and determin- the studied process.
ing the impact on its change of factors that determine
The group of active subjects includes public authe change in the efficiency of material resources.
thorities that form the regulatory, motivational field for
The formation of strategic resource needs of the the subjects of the passive group, as well as enterprises
enterprise (in qualitative, structural and quantitative pa- and organizations, individuals who influence the actirameters) is influenced by three main groups of factors: vation of resource-saving measures in a particular en- projected growth rates of market share and ac- terprise or market entity, in particular non-governmentivity;
tal organizations, mass media, competitors, suppliers,
- the level of variability of the production and tech- scientific and educational institutions, political, cultural
nological base;
figures, etc. The passive group covers the range of po- the expected nature of changes in the efficiency tential executors of resource-saving measures, which
of use of all types of resources in the enterprise.
include producers and consumers of products, goods
Considering ways to improve the mechanism of and services, transport, trade organizations, enterprises
rational use of production resources at the enterprise, engaged in recycling and reuse of waste, etc. [5].
we can identify the following areas of improvement of
As for internal and external entities, the former inthe enterprise on the basis of improving the manage- clude managers, owners, service personnel, employees,
ment of its resource potential:
etc. They develop the mission and define the goals of
- reduction of costs for resource provision of the the enterprise. To achieve the goals, the management
enterprise through more rational use;
mechanism should be a system of interrelated optimal
- avoidance of activities that require additional re- quantitative and qualitative resource proportions that
sources;
determine the real resource potential and rational use.
- search and selection of such a structure of re- External actors define the control subsystem and influsource provision that will allow the fullest use of the ence internal actors.
internal potential of the organization.
These include: state, regional, local government;
In the conditions of economic transformations in persons interested in the activities of agricultural enterUkraine, domestic agricultural enterprises are in con- prises:
stant search of the most rational and effective tools,
financial institutions, investors, creditors, public
forms and methods of managing resource-saving pro- organizations, scientific institutions that generate innocesses, which would ensure the efficiency and eco- vative ideas for resource conservation, etc.;
nomic feasibility of their operation.
subjects of market infrastructure of resource savIn the resource management system of an agricul- ing, which provide resource saving services, manufactural enterprise a decisive place is occupied by the pro- ture resource-saving equipment, train qualified personcess of its organization, through which the business en- nel for resource saving;
tity distributes resource costs, analyzes their impact on
organizations that perform informative functions
the results of production and economic activities, and on resource conservation.
forms resource policy and resource conservation
The objects of the internal organizational and ecomeasures in all functional areas.
nomic mechanism of resource conservation manageThe functioning of the mechanism in the space of ment are resource conservation processes that affect
micro- and macro-level is clearly manifested in the pro- changes in production, sales and consumption, goods
cess of interaction between the control and managed and services of the agricultural enterprise and the nature
subsystems and the external environment.
and volume of resource consumption in the process of
The influence of the subjects on the objects of the production and economic activity [20].
mechanism is first carried out on the basis of inforConsidering the studied mechanism as a managed
mation support, which is the basis for further strategic and control system, it should be noted that the agriculdecisions and cooperation of the subjects in the imple- tural enterprise as a complex socio-economic system is
mentation and implementation of resource-saving both the subject (at the micro level of the mechanism)
measures.
and the object of the studied mechanism (as a controlled
The control subsystem of the organizational and subsystem by the control subsystem), has various abileconomic mechanism of resource management (mani- ity to respond to external factors and affect internal facfested in macroeconomics) is a set of institutions for tors arising from the activities of the enterprise. Given
regulating and coordinating the functioning of resource this, resource management in the enterprise should be
management processes in the enterprise, making a considered as the management of a dynamic system
number of decisions within their competencies and through the interaction of its internal social and ecofunctions. It is represented by a group of entities that nomic processes with the external environment based
form a set of measures for the effective functioning of on their comprehensive research and a new methodolorganizational and economic resource management ogy for choosing a strategy for integrated management
mechanism, namely: economic, social, environmental [6].
and organizational [21].
The obtained generalizations made it possible to
The subjects of the mechanism are business units determine the conceptual basis of the organizational
whose activities are focused on resource-saving pro- and economic mechanism of resource management of
cesses. They can be divided into internal and external the enterprise from the standpoint of object-oriented
approach.
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The use of the proposed conceptual approach to directions and measures for the implementation of rethe construction of organizational and economic mech- source-saving policy of the enterprise, which are preanism of resource management allows to consider the sented in table 2.
formation and functioning of the mechanism as a mulIn order to choose the measures and directions actilevel management system (within the micro and cording to which the policy of rational resource consermacro level). Therefore, from the point of view of the vation should be pursued, it is necessary to determine
organization of the internal organizational and eco- the principles on the basis of which the mechanism
nomic mechanism of management of resource saving should function and the process of resource conservaof the enterprise it should include system of mainte- tion should be carried out.
nance, system of functioning, target system.
They are the methodological basis of any activity,
The basic element in the process of resource man- are crucial for the implementation of methods and techagement of the enterprise is setting goals and defining nologies of influence, ie the principles determine which
the main tasks, which determine the main measures for methods and how they should be used.
strategic planning and use of resource potential of the
Given that the studied mechanism is a complex
agricultural enterprise. It should be noted that the for- system, formed three groups of integrated principles
mulation of the purpose and objectives of the organiza- that determine the features of the process of resource
tional and economic mechanism of resource manage- management of the machine-building enterprise, the
ment should be based on the strategic nature with the construction of the mechanism and the objective focus
mandatory use of technological design methodology - on resource conservation:
forecasting and foresight (both macro and micro).
target principles (determine the object orientation
The strategic purpose of the mechanism is to pro- of the mechanism); structural principles (determine the
vide appropriate organizational and economic condi- properties of the mechanism and its components);
tions for profit maximization through the introduction
functional principles (determine the order of
of resource-saving measures and technologies, identifi- implementation of management measures for resource
cation and practical use of available reserves of all conservation).
types of resources in the production and economic acAdherence to the proposed principles,
tivities of the enterprise to ensure competitive posi- respectively, orients to the achievement of the strategic
tions.
goal of the studied mechanism, the subjects of resource
Its achievement is realized through the use of di- conservation, especially machine-building enterprises,
rect and indirect forms of management. By functional on a stably balanced innovative model of resourcepurpose, they are implemented on the basis of a set of saving development.
tools and management methods and can be divided into
An important element of a functional system is the
organizational, informational, regulatory, technical and functions of the mechanism that actuate it.
technological, socio-psychological, financial and ecoPerforming the above functions requires the use of
nomic.
the necessary and effective system of tools and
In accordance with the main purpose and direc- methods. They have a tool to achieve certain goals and
tions of resource management at the machine-building objectives for the implementation of resource-saving
enterprise, it is necessary to develop the main strategic technologies in the activities of agricultural enterprises.
Table 2
A set of strategic directions for the implementation of resource conservation policy
in an agricultural enterprise
Direction
Activities
introduction of new equipment and technology based on the achievements of scientific
and technological progress;
introduction of resource-saving technology;
Increase
improving the quality of raw materials;
scientific and tech- introduction of new types of materials, including knowledge-intensive substitutes;
nical
reduction of losses and production wastes;
level of production
improvement of methods of raw material processing and reduction of waste and loss of
material resources;
increasing the level of mechanization and automation of technological processes and
ancillary works; increasing the level of specialization of production;
optimization of economic relations and optimization of procurement of raw materials;
improving the conditions of storage and transportation of material resources-goods; optimization of the volume and structural ratio of production and inventories; delivery of
products in a high degree of technological readiness in accordance with the requirements
of consumers;
Improvement
inventory planning and management at a competitive level;
organizations and
improving rationing, regulation, use of material resources; establishing foreign ecomanagement
nomic relations, implementing know-how and entering foreign markets; introduction of
advanced means of packaging, wrapping and transportation; improving the computerization of the material resource management system; prompt maneuvering of material
resources and involvement in the circulation of excess stocks;
improving the analysis of the use of material resources
14
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staff training;
selection of technical, financial, managerial and commercial personnel on a competitive
basis using professional testing taking into account the specific requirements of the enterprise;
improvement of working conditions; improvement of methods of labor stimulation; development of public relations
integrated use of raw materials;
use of waste-free and environmentally friendly technological processes; collection, procurement and processing of production and consumption waste; improving the organization and planning of collection, procurement and use of secondary raw materials
introduction of energy-saving equipment and technology;
use of less energy-intensive technology;
application of processes with lower specific fuel energy consumption; replacement of
obsolete energy-intensive equipment.

Traditionally, the following groups of methods
and tools are distinguished, which serve as the basis of
the resource management system of an agricultural
enterprise:
organizational,
scientific-methodical,
normative-legal, informational, economic (coercive
and incentive).
To assess the effectiveness of resource-saving
technologies in the current and strategic perspective, a
significant number of indicators are identified, various
diagnostic methods are used (expert assessments, factor
analysis, correlation-regression models, methods of
integrated and complex assessment, decision tree
system, normative method, etc.).
The most appropriate is the use of a system of
indicators-criteria that characterize the effectiveness of
resource-saving measures in both short and long term
in the functional areas of resource potential of the
enterprise (financial, production, labor, innovation and
marketing potential).
The proposed theoretical model of organizational
and economic mechanism of resource management
determines and details the organization of a set of
measures to achieve positive results, provided that the
use of resource-saving measures in the enterprise.
Organizing the diagnostic process of resource
conservation in the enterprise, it is necessary to build it
as a dynamic procedure that begins with a simple study
of the components of the management system. If these
data are not enough to establish parameters with a given
degree of accuracy, then the next study (from the group
of more important) should be conducted in order to
obtain maximum information in a particular situation.
Thus, the resource management system detects the
state of the enterprise and manages the collection of
information, which is especially necessary at all stages
of the analysis to solve the problem of decision making.
The quality indicators are the stability of the system, ie
its ability to perform its functions in the specified
parameters under the action of external and internal
stimuli (and especially structural changes). The result
of its operation is an absolute indicator of how the state
of the system at this time differs from its state in the
past and is directly related to the level of achievement
of business process goals. Indicators of the result of the
functioning of the resource management system at the
enterprise are the volume of products produced (sold)
for a certain period, gross costs, net profit [16].
The main areas of resource conservation are the
introduction of resource-saving equipment and

technology that reduce the material consumption of
products. Resource conservation is also achieved
through the integrated use of raw materials, processing
of secondary resources.
Moreover, resource conservation at the enterprise
means
scientific,
production,
organizational,
commercial and information activities of the enterprise
aimed at rational, integrated use and economical
consumption of all types of resources, based on the
existing level of equipment and technology while
reducing man-made environmental impact.
Unequivocally, the process of resource
conservation in its content has an economic nature.
First, by expanding the boundaries of meeting
socio-economic needs within the existing market
relations, it largely makes it possible to overcome the
problem of limited resources.
Secondly, eliminating the need for primary, stages
of obtaining (restoring) the resource, the process of
saving it is actually the most effective means of
implementing resource conservation policy [26].
At each enterprise, based on the strategic goal of
operation, resource management is concentrated in the
hands of various performers: deputy director,
marketers, resource suppliers, technologists, engineers,
electricians, mechanics and more.
Resource saving in the enterprise must be
considered in a certain way as an organized, orderly and
results-oriented production system.
The functioning of such a socio-economic system
necessitates the creation of an effective economic
mechanism for the rational use of enterprise resources,
in which there is market self-regulation and state
regulation of resource conservation [16].
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Abstract
The purpose of the study provides a scientific and theoretical justification of the methodological provisions
of marketing support for managing the competitiveness of enterprise products, identifying effective tools and justification of the main areas of improving the management of competitiveness of enterprise products based on
marketing support.
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The current stage of development of the economy
of Ukraine, as well as the peculiarities of the market
activity of domestic enterprises determine the relevance
of the marketing component in managing the competitiveness of their products. To implement an effective
marketing strategy for the formation of product competitiveness, the company needs an appropriate level of
management system capable of providing integration
processes of all areas of its activities aimed at meeting
the needs of the target market. In turn, achieving interaction and coherence of the implemented measures in
each of the areas of activity should be based on system
management. As a result, marketing support in the internal processes of the enterprise acts as a coordinating
principle, which forms and activates the resources of
the enterprise to achieve its marketing and management
goals.
Methodological principles of formation and marketing management of competitiveness have been covered in the works of many well-known foreign economists: F. Kotler [8, 9], J. Lamben [13], K. McConnell
[7], M. Porter [19-20], E. Chamberlin. [12] and others.
Problems of formation of competitiveness and key factors of success as a basis of marketing management of
strategic development enterprises are also covered in
the works of famous Ukrainian economists: L.V. Balabanova [1,2], OM Kovinko [4,5,6], NV Kudenko
[10,11], L.O. Lomovskykh [14], OM Nikolyuk [17,18],
IM Yashina [26,27] and others.
Some issues in the study of marketing management of the competitiveness of enterprise products are
considered in their works: VV Lutsyak [16], RV Logosha [12], S.S. Savina [22,23], Yu.V. Stavska [25] and
others.
However, in turn, it should be recognized that despite the increased attention of domestic and foreign researchers to the management of marketing activities of
agricultural enterprises, the issue is not fully understood, there are a number of theoretical and practical
issues related to the formation of marketing in the process of formation and implementation of the competitive strategy of the agricultural enterprise.
The formation of competitive advantages in a
broad sense is transformed into the task of adapting the

management system to changes in the competitive environment, which allows you to quickly and accurately
identify areas of competitiveness. In the absence of
constant and purposeful work in this direction, the successes achieved by the company in the market are lost
due to the targeted actions of competitors. Such circumstances determine the need to form an appropriate approach to marketing management in the process of
forming competitive advantages, which will be the
methodological support for effective marketing management of the competitiveness of enterprises. Methodological support for effective marketing management
of the competitiveness of enterprises allows to improve
the methods of its evaluation, taking into account the
dynamic nature of its levels and indicators.
The competitiveness of products produced by the
company directly depends on its ability to meet the
needs of consumers and make a profit for it. Satisfying
the demands of society in a profitable way is associated
with the marketing activities of the business entity,
which aims to determine the needs of target markets
and more effectively than competitors to meet them
[12]. Implementation of management decisions in the
field of marketing involves the accumulation and processing of information about the market for further coordination of resources, production activities and sales
in order to form a stable competitive position.
From the standpoint of the formation of competitive advantages, the marketing activities of the agricultural enterprise include the following mechanisms (Fig.
1):
1) support for the emergence and equipotency of
the economic process by coordinating and subordinating the resource, production and marketing spheres and
the formation of the competitiveness of the enterprise.
In this way, there is a systemic interaction between the
needs of consumers and the economic process of the
agribusiness entity. Otherwise, there will be problems
of mismatch between market demand and supply of the
producer;
2) ensuring the relationship with the external environment by creating and maintaining a closed information circuit between the manufacturer and other market participants. As a result, the company's ability to
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self-recover (maintaining its homeostatic) is main- in each area. Thus, the functions of the enterprise are
tained due to the ability to adapt to external challenges. subordinated within the resource supply, production
If this does not happen, the company will not receive and marketing to the needs of the market. As a result,
information about potential changes in the environment competitive advantages are formed;
and will not be able to respond in a timely manner to
4) ensuring the purposefulness of economic activexternal challenges;
ity by achieving the main goal of the enterprise: to meet
3) ensuring the synergy of economic activity the demand in a profitable and better than competitors,
through the systematic integration of functions of all way through the use of marketing mechanisms for the
spheres of its activity. This allows the formation of the formation and maintenance of competitive advantages.
competitiveness of the enterprise, which is not inherent

Fig.1. Marketing in the process of forming the competitive advantages of agricultural enterprises
The organization of economic activity is based on
the key goal of marketing, which is formulated based
on corporate strategy and strategic goal of the
enterprise. Features of marketing activities of
agricultural enterprises depend on the objectives,
concept and strategic directions of marketing. The
purpose of the agricultural producer is to make a profit
by providing industrial enterprises with high-quality
agricultural raw materials (Business-to-Business - B2B
market) and / or the population with quality food
products (Business-to-Customer market - B2C).

Concept
Production
management

Product
management

Sales
intensification

The main factors include the scale of production,
market type (B2B or B2C), the amount of available investment resources. A small business entity can focus
on making better products by selling them at a higher
price. Because it is easiest for the company to ensure
control over production technology, quality and safety
of products.
The choice of the concept of marketing
management is determined by the characteristics of the
enterprise and its external environment (table 1)

Table 1.
Features of marketing management concepts in agricultural enterprises
Content concept
Effect
Features of application
Increased
resource
Not
profitable
for
small
efficiency
(in Reduction of total costs due
businesses, require significant
particular due to to the effect of scale
investment resources
reduced quality)
Additional profit due to a Profitable for small businesses.
Improving
product markup on quality, reducing First of all, they concern
quality
the elasticity of demand for ecologically clean, safe and / or
price
organic products.
Profitable for use in B2C markets
Increasing sales due to an
Promotion of goods,
with
the
involvement
of
efficient sales network,
ensuring its easy
distributors and its own sales
elimination of geographical
accessibility
network. Require significant
restrictions
production volumes.
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Marketing
management

Socio-ethical
marketing

Accumulation of
knowledge about the
needs of the consumer
segment and their
satisfaction in a better
way than competitors
Use of traditional
concepts taking into
account the principles
of balanced
development
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Increasing market share by
manufacturing products
with the characteristics
needed by the consumer;
taking into account the
activity of buyers

Favorable for use in B2B markets.
In the B2C markets are profitable
for large efficient enterprises

Advantages of other
concepts; formation of
social effect; environmental
protection

They should complement the
above concepts, regardless of the
size of the enterprise and the
markets in which it operates.

Marketing management concepts can be used by
the researched enterprise in the B2B market. To reduce
the cost of implementing this concept, it is advisable to
use elements of "guerrilla marketing", which, along
with the principles of traditional concepts with "consumer orientation" involves the use of low-budget and
even free means of promotion [23]. The most accessible methods include car advertising (relevant for small
manufacturers who can advertise for free on their own
vehicles), tasting (including specialized fairs), websites
and blogging (for example, promoting a healthy lifestyle in a blog with a simultaneous position enterprises
as a producer of environmentally safe and useful products), e-mails, social networks (necessarily with a focus
on bilateral contact with consumers), etc.
The implementation of the principles of the marketing concept takes place at the stage of market segmentation and substantiation of marketing mix tools.
Concentrating on several segments, on the one hand, is
an effective tool for reducing market risks by eliminating dependence on one group of consumers, but, on the
other hand, requires significant investment. In B2B
markets, it is more profitable (from the standpoint of
both higher prices and lower logistics and transaction
costs) to sell large batches of products, so companies
should focus on a limited number of customers in one
segment, focusing on deepening customer relationships.
Segmentation of agricultural markets is carried out
depending on the geographical factor (external, domestic, regional markets), the direction of use of products
(consumption by the population, sales to processors,
catering establishments, intermediaries), the income of
the population (especially in the case of production of
final consumption products). then it must segment customers by quality parameters of processed products.
Marketing management involves determining the
elements of the marketing complex for a particular en-

terprise. It is advisable to transform the traditional concept of 4P (from the point of view of the seller combines such tools as product, price, place and promotion)
to 4C (from the consumer's point of view includes the
following elements: consumer shortages and needs,
consumer costs, convenience, communication, information exchange), which is consumer-oriented and includes such components as product, cost, communications, affordability. For processing enterprises, branded
product designation is not used, while the qualitative
properties of the product and delivery conditions (in
particular, terms, volume of deliveries, frequency) are
extremely important.
The price in the B2B markets depends on the size
of the batch of agricultural raw materials and sales
channels. If the company is not a major market participant, prices for its products are usually set by processing companies, intermediaries, traders, retailers. As
a result, production and consumer prices for products
sold by the investigated enterprise differ significantly,
ie the average selling prices for products sold by the
enterprise are often lower than the average annual consumer price for these products. Accordingly, the optimization of product sales channels in order to reduce
the gap between producer and consumer prices can be
considered as one of the main tools for forming the
competitiveness of enterprise products.
The main criteria for choosing areas of implementation are the type of agricultural products, batch size,
market type (B2B or B2C), and also the amount of
available financial resources. In addition, the greater
the added value of the product, the higher its price.
Value added can be increased by finishing, storing,
transporting, processing agricultural products, as well
as by reducing the supply chain. The choice of ways to
increase the value added of agricultural products depends primarily on the volume of its production (тable
2).
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Type of
product
Cereals and
legumes,
sunflower,
soybeans
Milk

Cattle
(in
slaughter
weight)
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Table 2.
Reserves for increasing the value added of products
agricultural enterprises
Production volumes
insufficient for direct or sufficient for indirect one- sufficient for direct sale
indirect one-tier sales
tier sales
Drying, cleaning, storage Drying, cleaning, storage Storage (elevators), own motor
(minielevators, etc.), oil (mini
elevators,
etc.), transport, processing under own
production, sales activities on production
of
cereals, trade mark, certification
a cooperative basis
certification
Cooling,storage;
Quality and safety control on the basis of own laboratories,
implementation,
cooling, storage, certification
transportation on the basis of
cooperation
Slaughter, cooling and
Slaughter, cooling and Slaughter,storage, packing of
storage of meat, sale,
storage, transportation
meat with use of own
transportation on a
trademark, transportation
cooperative basis

In addition, it is necessary to take into account the
time of implementation. Particular attention in the process of choosing the policy of distribution of products
should be paid to the variation of prices of agricultural
products during the year. The sale of crops with a significant variation in prices in the remote period from
harvesting makes it possible to increase the price more
than twice. In this case, self-storage of products or storage on a cooperative basis becomes economically justified.
Another price factor is the choice of sales channels, among which direct sales channels or a one- or
two-tier supply chain should be preferred. In agricultural enterprises, direct sales can be made to processing
enterprises, as well as to end consumers in retail food
markets and via the Internet. It should be borne in mind
that the favorable price of the processing enterprise can
be expected only in the case of large batches of homogeneous products, which small agricultural enterprises
can form only on the basis of agricultural service cooperatives.
One of the most common channels of indirect
sales is the sale of products to registrars. The requirements of hyper- and supermarket chains include sorting

Type of product

Cereals,
sunflower

Milk, meat

legumes,

and preferably product packaging, uninterrupted deliveries throughout the year and a relatively wide range.
These requirements are not available for the researched
enterprise, they can be provided only on the basis of
cooperation with other agricultural producers.
Generalized recommendations for the choice of
sales channels depending on its type and volume of production are shown in table. 3.
Direct sales in the B2B market are always associated with establishing personal contacts with the management of processing enterprises, as well as deepening
ties along the vertical hierarchy of the buyer-enterprise
(from the head of the enterprise to production units).
For businesses, the use of Internet opportunities can be
effective in the B2C market, including content marketing techniques, which include the use of social media,
preparation and publication of articles on their own
sites, blogging, face-to-face meetings organized
through online communication and more. In this way,
the product is brought closer to the consumer and it is
possible without extra money to learn about customer
requests and promote your product. This approach is
especially relevant for small businesses that position
their products as environmentally friendly, safe and
useful.
Table 3.
Sales channels for agricultural enterprises
Production volumes
insufficient for direct or indirect single- sufficient for direct or indirect single-tier
level sales in large batches
sales in large batches
Processing enterprises (in the domestic
market) through procurement and
marketing
cooperatives,
public
procurement.
Restaurants, hotels, cafes (meat),
processing enterprises on a cooperative
basis; in wholesale markets; through
wholesale bases, outlets established on
the basis of cooperation

Processing enterprises (domestic and
foreign markets), public procurement.

Processing companies (domestic and
foreign markets), through franchise
networks, own networks of specialized
stores
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Higher producer prices are provided within the price. The main directions of ensuring the competitive
vertical marketing structure, when all participants in the advantages of the enterprise are to increase the added
product chain function as a single system. In order to value of products, the maximum possible elimination
avoid the current problem of concentration of power in of intermediary structures from the supply chain, as
relation to the formation of prices for agricultural prod- well as optimization of the marketing complex taking
ucts in the hands of processors, traders, intermediary into account product types, production volumes and
structures, it is important to ensure, at least, their equal- markets. The system of cost management measures and
ity with agricultural enterprises. In most countries of sound marketing policy should be the basis for the dethe world, this problem is solved by independent organ- velopment of a comprehensive competitive strategy of
ization of processing and marketing on the basis of ag- the agricultural enterprise, which will be based on its
ricultural service cooperatives or associations of coop- current financial and economic condition and investeratives, which eventually become key market players. ment opportunities. The generalized list of the recomSummarizing the above, it should be noted that mended tools of a complex of marketing of the agriculmarketing tools should be considered from the stand- tural enterprises in the B2B and B2C markets is prepoint of sales of agricultural products at a favorable sented in tab. 4.
Table 4.
Elements of the marketing complex in the markets of agricultural products
Component of the
B2B market
B2C market
marketing complex
Goods
Quality, terms of delivery (timeliness, Quality,
trademark,
packaging,
frequency, continuity)
labeling
Price
Pricing strategies:
"Break-even" (survival strategy),
"Costs + profit" (stabilization strategy),
minimum price due to cost reduction (development strategy)
Payment period, terms and conditions of the Application of the system of
commodity credit
Communications
Direct marketing and personal selling; indirect Sales promotion, direct and indirect
(promotion)
(one- or two-level) marketing; exhibitions, (one- or two-level) marketing,
fairs, lobbying. Positive image of the advertising
manufacturer, its financial stability; personal
qualities and qualifications of the specialist who
sells products
Availability (sales Direct sales: to processors, enterprises through Direct sales: in retail food markets,
channels)
Internet platforms and platforms, sales via the Internet, own trade network.
(including exports) with the involvement of Indirect sales: through supermarket
distributors. Indirect sales: to traders, in chains, franchise chains, miniwholesale and retail food markets, roadside markets with the involvement of
trade, public procurement
distributors; exports, including with
the involvement of distributors
Summarizing the above, it should be noted that
marketing tools should be considered from the standpoint of sales of agricultural products at a favorable
price. The main directions of ensuring the competitive
advantages of the enterprise are to increase the added
value of products, the maximum possible elimination
of intermediary structures from the supply chain, as
well as optimization of the marketing complex taking
into account product types, production volumes and
markets. The system of cost management measures and
sound marketing policy should be the basis for the development of a comprehensive competitive strategy of
the agricultural enterprise, which will be based on its
current financial and economic condition and investment opportunities.
The place of strategic marketing in the structure of
marketing management of the enterprise (ie in the
structure of marketing management) is determined by
the fact that it covers the stage of marketing planning in
terms of setting marketing goals and developing marketing strategies. Different marketing strategies can be
used.

At the heart of the process of forming the competitiveness of the enterprise is the ability to develop and
implement the most adapted to its resource potential
and external conditions competitive strategy. Competitive strategy means a detailed plan that specifies the
strategic directions and ways to create competitive advantages.
At the first stage of the strategic component of the
process of marketing support, the management of competitive advantages is determined by the strategic task
of maintaining or strengthening the latter. When distributing (grouping) competitive strategies on the
grounds of maintaining or strengthening competitive
advantages, it is necessary to refer to the existing theoretical provisions on strategic marketing. M. Porter,
considering the sources of competitive advantages,
marks them as those that form the difference between
the market supply of the enterprise from competitors
and lower compared to the costs of competitors [17, p.
50]. Based on these and his own views on the content
and sources of competitive advantage, N. Kudenko
identifies two main types of marketing competitive
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strategies - the strategy of differentiation and the strat- (strengthening or retention), taking into account the sciegy of price leadership [13, p. 176-177]. However, the entific views of the above authors, we propose their folwell-known researcher of marketing management J.-J. lowing grouping (fig. 2).
Lamben determines that the company always has the
However, strategic competitive advantages are deopportunity to form an operational or strategic compet- termined by the choice of different from competitors
itive advantage, describing the existing difference be- activities focused on the application of innovative aptween them [19, p. 372-373], which is as follows. Op- proaches (technologies, services).
erational competitive advantages are formed in the
The choice of the most appropriate marketing
form of the same type of activity with competitors, strategy for the company, which meets the stated goal,
which is carried out on a more efficient basis and is largely depends on the state of development of the inachieved by applying strategies that support them. It is ternal potential of the company, its ability to implement
these competitive advantages that are based on strate- the chosen strategic approach. The object of analysis of
gies to strengthen competitive advantages. Considering the competitive advantages of the enterprise are interthe known marketing competitive strategies through the nal factors that are in some way under its control.
prism of their impact on competitive advantage

Fig. 2. Grouping of marketing competitive strategies by the level of influence on the competitive advantages of
the enterprise [22; 23].
The classical system of factors that ensure the
level of competitiveness consists of the following elements:
1) competitiveness of products (quality, price,
level of consumer preference and satisfaction);
2) competitiveness of resource potential, the level
of technical and technological equipment, production
and raw material structure, staffing and financial and
innovative opportunities;
3) competitiveness of organizational capacity and
management system (form of management and ownership, organizational structure, management structure
and functions, management mechanisms, flexibility
and efficiency of management);
4) competitiveness of information-marketing and
communication relations (system of internal and external information with suppliers, consumers, investors,
potential clients).
In the process of forming a marketing strategy of
competitive advantages of the enterprise there is a need
to choose the appropriate marketing tools and determine the resource potential needed to maintain or
strengthen the competitive advantages of the enterprise
in the market. The following management measures for

the use of conceptual marketing tools are provided, provided that the necessary resources of the enterprise (Table 5). In the process of choosing the necessary marketing measure, the company is recommended to determine the availability and level of strength of resource
potential, and if necessary, to develop appropriate management measures to adjust the latter.
The company's competitive strategy must be consistent with its corporate strategy, the choice of which
depends on the current level of profitability and investment capacity.
The most promising strategy in the agricultural
sector is cost minimization. It is possible to reduce the
cost of agricultural products by improving production
technologies in conjunction with progressive changes
in the organization of production. This, on the one
hand, will increase crop yields and animal productivity,
on the other hand, to optimize the cost of material resources and labor costs. Especially useful in this regard
is the use of the effect of "scale of production". 12%, a
stabilization strategy is appropriate. It should be based
on reducing the cost of grain and sunflower seeds. As a
result, it is necessary to ensure the maximum approximation of the efficiency of production of grain and sunflower seeds to its main competitors.
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Low economic efficiency or loss determines the stabilization strategies; high efficiency and large size need for a survival strategy; sufficient level of profita- growth strategies (тable 5).
bility along with small and medium-sized enterprises Table 5
Corporate strategies of agricultural enterprises
The level of profitability
Type of strategy
Concentrated growth strategy: market development, product,
Over 35%
strengthening of existing market positions
5–35 %
Stabilization strategy: stabilization of efficient productions
Up to 5%
Survival strategy: elimination of inefficient productions, reduction of
prime cost within inefficient productions
The formation of marketing strategy, its timing
and precise characteristics for its implementation and
implementation should be based on a predetermined
model of strategic decision-making.
When making a decision, two approaches are usually possible: intuitive and rational. At the initial stage,
it is possible to rely on intuitive choice only if you have
full information on the market and long-term statistics.
Today, when the dynamics of changes in the market (in
its social component) significantly exceeds the speed of

economic processes, long-term forecasts of people's demand and wishes are not reliable. The information basis
for decision-making on strategic areas of formation and
maintenance of competitive advantages should be the
results of analysis and assessment of the competitiveness of the enterprise and the factors that affect it. It is
mandatory to conduct a relevant study in comparison
with competitors.
The scheme of the process of developing competitive strategies of agricultural enterprise is shsown in
fig. 3.

Fig.3. The process of developing a competitive strategy for agricultural enterprises
The substantiation of the choice of certain directions of strengthening the competitive position of the
agricultural enterprise is carried out on the basis of the
forecast of the potential effect and possible growth of
the level of competitiveness. The development of a set
of marketing measures to strengthen the competitive
advantages of agricultural enterprises is shown in (Fig.
6).

The most important tasks of marketing research to
increase the competitiveness of enterprise products are:
study of the market of producers and consumers of
products of this type, a comparative assessment of the
level of competitiveness of products; construction of
forecasts on market requirements and development on
this basis of marketing strategy to increase product
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Abstract
The article clarifies the economic essence and role of management of strategic changes of telecommunication
enterprises in the conditions of digital transformation, outlines its state and problems, identifies areas for improvement based on digitalization, taking into account the challenges and demands of today.
Анотація
В статті з’ясовано економічна сутність та роль управління стратегічними змінами телекомунікаційних
підприємств в умовах цифрової трансформації, окреслено його стан та проблеми, визначено напрями удосконалення на основі діджиталізації з врахуванням викликів та запитів сьогодення.
Keywords: changes, strategic changes, management of strategic changes, telecommunication enterprises,
digital transformations, digital technologies.
Ключові слова: зміни, стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, телекомунікаційні
підприємства, цифрові трансформації, цифрові технології.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку: поглиблення глобалізації та інтеграції,
зміни державних пріоритетів, зростання конкуренції на внутрішньому та світовому ринках, впровадження новітніх технологій й комунікаційних ланцюгів, розширення переліку продукції та послуг,
зміни потреб і смаків споживачів, загострення конкурентної боротьби відбуваються процеси динамічно змінюваного характеру. Подібна висока динаміка сучасного економічного простору зумовлена
високим рівнем технічних, технологічних і соціальних викликів та вимог сьогодення вимагає від телекомунікаційних підприємств розвитку такої ключової компетенції, як здатність ефективно та швидко впроваджувати стратегічні зміни. Водночас, на практиці
спостерігається, що необхідні стратегічні зміни, у
більшості телекомунікаційних підприємств, мають

вибірковий характер, проводяться без орієнтації на
розв’язання сукупності задач в їх органічній єдності. Розв’язання означеної проблеми можливе шляхом використання нового підходу до удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової
трансформації. Усе це підтверджує актуальність,
цінність й значення даної наукової статті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретичним базисом дослідження проблем реалізації стратегічних змін та ефективного управління цими процесами є вагомі наукові
напрацювання, таких відомих вчених, як: Л. Андерсон, У. Барнет, М. Бір, А. Ван де Вен, Л. Грейнер,
О. Гронь, О. Гудзь, Г. Керолл, Дж. Коттер, К. Левін,
С. Мюллер, Н. Норіа, К. Пріб, Н. Прокопенко, Дж.
Фрімен, Г. Х’юбер та ін. Проте, гостра необхідність
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здійснення цифрових трансформацій кожним теле- управління стратегічними змінами окреслювала
комунікаційним підприємством, пояснює необ- Гронь О. В. [7].
хідність подальших розробок щодо удосконалення
Традиційно для управління підприємствами у
управління
стратегічними змінами телеко- світовій практиці використовували три інструмунікаційних підприємств за нових викликів та за- менти: ієрархію, культуру і ринок. Нині в теорії і
питів сьогодення.
практиці управління, спостерігається „тиха управМетою статті є уточнення економічного лінська революціяˮ, яка зумовлена цифровою
змісту та ролі управління стратегічними змінами трансформацією. Це явище, що безпосередньо
телекомунікаційних підприємств в умовах цифро- пов’язано з діджиталізацією усіх бізнес-процесів, а
вої трансформації, окреслення його стану та про- саме: застосування сучасних меседжерів, цифрових
блем, визначення напрямів удосконалення на ос- платформ, GPS-систем, 3-D друку, хмарних технонові діджиталізації з врахуванням нових викликів логій, робототехніки, дронів, блокчейну, супутнита запитів сьогодення.
кових знімків, біосенсорів, елементів штучного
Виклад основного матеріалу. Управління інтелекту, Big Data, соціальних мереж, електронна
стратегічними змінами трактується у різних науко- комерція, сервіси з надання онлайн послуг, інтервих публікаціях по різному. М. Мескон, М. Аль- нет-магазини, інформаційні сайти тощо. Головним
берт, Ф. Хедоурі [1, с. 377], управління стра- каталізатором цифрової трансформації є постійний
тегічними змінами розглядають у контексті прийо- розвиток технологій. Відкриття нових можливомів керівництва для забезпечення розвитку, Гібсон стей з виникненням новітніх технологій зумовлює
Дж. [2], обгрунтовує, що управління стратегічними стрімке зростання попиту на них. Нині, основні
змінами, необхідно досліджувати у зрізі нових під- стратегічні зміни, що відбуваються в бізнесі, мають
ходів до ведення діяльності, Дж. Коттер [3] ствер- цифровий характер. Цифрова трансформація є
джує, що це один із прийомів управління, Т. В. обов’язковим фактором конкурентоспроможності
Гринько та Т. З. Гвініашвілі [4] переконують, що підприємств. Водночас, на практиці, необхідні
управління стратегічними змінами варто розкри- стратегічні зміни, переважно у телекомунікаційних
вати у контексті різних підходів та прийомів їх ре- підприємств, мають вибірковий характер, провоалізації, Воронков Д. К. [5] підтримує звʼязок дяться без орієнтації на розв’язання сукупності зауправління стратегічними змінами з інноваційним дач в їх органічній єдності.
розвитком, Найпак Д. В. [6] розкриває механізм
Тенденції
розвитку
телекомунікаційних
управління стратегічними змін, а інструментарій підприємств України представлено на рисунках 1
та 2.

Рис. 1. Динаміка кількості операторів, провайдерів телекомунікацій за 2017-2019 роки [8, 9]
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Рис. 2. Тренд доходів від надання послуг зв'язку за видами послуг, млн грн [8, 9]
Здійснена діагностика управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в
умовах цифрової трансформації, засвідчила, що 22
% керівників телекомунікаційних підприємств висловили переконання, що при проведенні стратегічних змін необхідно орієнтуватися на чинники зовнішнього середовища. Менеджмент більшості телекомунікаційних підприємств (34%) вважає зміни
засобом досягнення кращих результатів діяльності.
Часткове застосування елементів стратегічного управління виявлено у 46 % підприємств. Відсутність
сформованої та обґрунтованої стратегії розвитку
характерне для третини телекомунікаційних підприємств. Встановлено, що у більшості телекомунікаційних підприємств (67%) система менеджменту
не готова до викликів зовнішнього середовища.
Для процесу управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств притаманні
наступні особливості, які необхідно враховувати
при розробці заходів щодо його удосконалення:
Необхідність оптимізації функціональних характеристик внутрішнього середовища підприємства та взаємодій між різними контактними аудиторіями;
необхідність здійснення стратегічних перетворень, що пояснюється наростанням внутрішніх і зовнішніх протиріч, конфліктів;
управління стратегічними змінами зорієнтовано на проведення структурних, економічних та
організаційних трансформацій;
управління стратегічними змінами чітко
націлено на досягнення визначеної мети,
відповідних завдань та розробленої стратегії.
складність
та
різноманітність
впливу
зовнішнього й внутрішнього середовища;
динамічність процесів управління стратегічними змінами;
багатокритеріальність завдань управління
стратегічними змінами;

відсутність можливості стандартизації й формалізації багатьох завдань і рішень управління
стратегічними змінами;
обов’язковість впровадження стратегічних
змін і мінливість критеріїв та індикаторів оцінки їх
результативності за часовими горизонтами.
Удосконалення управління стратегічними
змінами телекомунікаційних підприємств, має опиратися на наступні загальні ключові положення:
визнання центральної ролі людини; клієнтоорієнтованість; демократизація та багатоплановість управління на основі мережевого підходу; розвиток партнерських ланцюгів та комунікацій; проактивний характер управління; нерівноважність та нелінійність
управлінських ієрархічних каналів; розгляд
підприємства як „відкритої системиˮ; нові цінності;
зростання ролі знань та інновацій і управління
ними; глобалізація та інтеграція; широке використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Такий підхід дозволяє враховувати і узагальнювати
багатофакторні бази вихідних даних, що характеризують перспективи розвитку телекомунікаційних
підприємств при здійсненні стратегічних змін.
Доцільно використати науково-прикладні рекомендації щодо формування пріоритетних
напрямів розвитку управління стратегічними
змінами телекомунікаційних підприємств в умовах
цифрової трансформації, спрямовані на нарощення
конкурентних переваг й прибутковості за раціонального використання усіх ресурсів з широким використанням Business intelligence, технологій ETL,
нейротехнологій, Data Warehouse, ERP (Enterprise
Resource Planning), Data Mining, економіко-математичних моделей та CALS-технологій, що забезпечить перехід до нової якості функціонування телекомунікаційних підприємств та стимулюватиме
підвищення їх результативності, адаптивності,
зрілості та гнучкості (рис. 3).
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Збереження частки ринку;
впровадження нових
бізнес-комбінацій, інтенсифікація
зусиль
1

Максимізація прибутку,
зміна спеціалізації, реструктуризація

Інтеграція, кооперація, інтегроване партнерство;
впровадження мережевих
систем
РФГД≥0

Удосконалення бізнес-процесів, оптимізація витрат,
модернізація

4

Стратегія удосконалення
продукту, інтенсифікація
зусиль

7

2

Скорочення витрат, примноження компетенцій

9

Диверсифікація діяльності,
розширення кола клієнтів,
оновлення команди
6

Зворотна вертикальна інтеграція

РФГД≥0

5

Нарощування конкурентних переваг, розвиток інноваційного потенціалу

8

3

Рис. 3. Науково-прикладні рекомендації щодо розробки пріоритетних напрямів розвитку управління
стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації
До основних пріоритетних напрямів удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств ми включаємо: широке
використання хмарних технологій та інтелектуальних мереж; модернізацію інформаційної архітектури; діджиталізація усіх бізнес-процесів; підвищення інформаційної та кібер-безпеки; впровадження мережевих комунікаційних ланцюгів;
застосування технологій штучного інтелекту щодо
виявлення загроз та нових можливостей;
віртуалізація робочих місць; підтримка та гармонізація локальних мереж (Intranet, Extranet), що
забезпечить перехід до нової якості управління
стратегічними змінами та сприятиме: формуванню
гнучкої стандартизованої комунікаційної архітектури, безперервній трансформації комунікаційних
каналів і взаємодій, нарощенню компетентностей,
підвищенню інтелектуального потенціалу та
зміцнить імунітет телекомунікаційних підприємств
до опору щодо впровадження стратегічних змін.
Висновки. В статті з’ясовано економічна
сутність та роль управління стратегічними змінами
телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, окреслено його стан та проблеми, визначено напрями удосконалення на основі
діджиталізації з врахуванням викликів та запитів
сьогодення. Зокрема, обгрунтовано, що удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств має включати: широке
використання хмарних технологій та інтелектуальних мереж; модернізацію інформаційної архітек-

тури; діджиталізація усіх бізнес-процесів; підвищення інформаційної та кібер-безпеки; впровадження мережевих комунікаційних ланцюгів; застосування технологій штучного інтелекту щодо
виявлення загроз та нових можливостей;
віртуалізація робочих місць; підтримка та гармонізація локальних мереж (Intranet, Extranet), що
забезпечить перехід до нової якості управління
стратегічними змінами та сприятиме: формуванню
гнучкої стандартизованої комунікаційної архітектури, безперервній трансформації комунікаційних
каналів і взаємодій, нарощенню компетентностей,
підвищенню інтелектуального потенціалу та
зміцнить імунітет телекомунікаційних підприємств
до опору щодо впровадження стратегічних змін.
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Abstract
The article states that the modern global economic space promotes integration between countries in both
economic and political terms, strengthening trade ties, cooperation and cooperation between countries. Sustainable
economic development is an objective necessity for the further development of production relations in the world.
It was emphasized the deepening of trade relations between Ukraine and the EU on the basis of the Free Trade
Agreement. It is emphasized that one of the reasons for the crisis in rural areas of Ukraine is the monofunctional
nature of rural development, the basis of which is agriculture. Important areas of the Rural Development Policy in
Ukraine are the need for state support for the formation, accumulation and use of human capital in rural areas. It
is proposed to develop a set of regional programs for the development of rural areas of Ukraine.
Keywords: globalization, integration, restructuring, decentralization, advisory, innovations.
Introduction. One of the important tasks of
Ukraine's national policy is the transition to sustainable
development. The state can implement this task through
the rational and efficient use of the resource potential
of agricultural enterprises; production restructuring;
use of labor potential, which is formed in order to create
the most favorable conditions for preserving the resource potential of enterprises and the country as a
whole [15].
The current state of rural areas of Ukraine is characterized not only by significant structural, functional
and related demographic problems, but also has significant potential for the development of agricultural and
other types of business activities in rural areas.
Literature Review. Problems of rural development have long been studied by Ukrainian economists,
including Kaletnik G.M., Нoncharuk I.V., Mazur K.V.,
Vazhinsky F.A., Hungarian N.S., Gilka M.D., Kovalchuk S.Y., Chekanskaya L.A., Yatsenko O.M., Nevzglyad N.G., Nevzglyad. A.G. and other. Their works
reflect the thorough results of research on the principles
of multifunctional development of the village, rural areas and rural space; principles of socio-economic management of rural development; strategic aspects of the
development of socio-spatial agricultural systems, as
well as analyzes the experience of rural development in
foreign countries. However, the decline of rural areas
of Ukraine and a number of closely related demographic and social problems require further research on

various aspects of this issue in the context of the need
to implement the concept of harmonious development
and enhance the role of the state.
Methodology. The problematic of the development of the potential of rural territories is based on the
use of multifaceted scientific methods of knowledge of
phenomena and processes. Application of statistical
methodology in the process of analyzing the dynamics
and tendencies of rural development, the effective functioning of agriculture, which is the basis for the study
of problems of rural development in general. Economic
and statistical research is based on specific techniques,
their totality forms the methodology of statistics (methods of mass observations, groupings, generalizations,
time series, index method, etc.).
Case Studies. The development of integration at
the European level is a modern sign of progressive
changes in agriculture and a relatively new area of research in Ukrainian agricultural science. European
guidelines provide the agricultural sector with the appropriate vector of development and open new opportunities for the revival of agriculture, create additional
comparative advantages in the agri-food market in the
context of economic globalization. A serious step in
terms of deepening trade relations between Ukraine and
the EU should be the Free Trade Agreement, which will
bring the domestic agricultural sector closer to European standards, adapt it to the EU Common Agrarian
Policy and expand the presence of new EU member
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states in the Ukrainian agri-food market [11; 20]. Euro- agricultural sector, to policies focused on the multipean rural development policy has evolved as part of functionality of agriculture and, in particular, the chalthe development of the Common Agricultural Policy, lenges facing rural development [5; 17]. In fig. 1 prefrom policies addressing the structural problems of the sents the main objectives of the Common Agricultural
Policy.

Figure 1 - The main objectives of the Common Agricultural Policy
Source: [17]
In fig. 2. provides information on the causes of the crisis in rural areas of Ukraine.
 Lack of systemic legislative and
regulatory framework for rural
development;

 Lack of an adequate mechanism
for implementing financial
support for rural development and
standards for providing rural areas
with the necessary social
infrastructure, food, access to
cultural values;

 The monofunctional nature of rural
development, which is based on
agriculture, is mostly inefficient or
inefficient at all, and in many cases
functions only because there is nothing
more to do in the villages, and the
consequence is low income of the rural
population.;

 Imperfect formation of a sufficient tax base on the
ground, which does not allow rural communities to be
financially self-sufficient;

 Lack of a state program for the development of rural
areas, which would be justified, comprehensively
balanced, supported by relevant legislation and specific
financial resources and aimed at protecting the interests
of farmers and domestic agricultural producers;

 Lack of conditions for the development
of alternative areas of entrepreneurship
and their further diversification in rural
areas;

 Lack of understanding of the
importance of rural development based
on agricultural development and
dependence on the development of the
country as a whole.

Figure 2 - Causes of the crisis in rural areas
Source: [6]
At the same time, the current EU Common Agricultural Policy (2014-2020) has different features and
characteristics compared to the previous period (2008-2013) (Fig. 3).
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Transition from support for
the production of certain types of
products to direct support for
agricultural producers, aimed at
creating a competitive
environment in agricultural
production, as well as
strengthening environmental
safety by abandoning the
monoculture of management,
which is stimulated by production
subsidies;

Allocation of targeted
subsidies for the development
of depressed areas to maintain
the viability of regions that are
characterized by less favorable
economic and social conditions
for the development of
agricultural production, or limit
it in favor of environmental
protection;

Expanding programs
to support rural
development, diversify
incomes in rural areas
through cooperation,
improve the quality of
agricultural products and
their marketing, compliance
with basic standards of
environmental protection and
animal husbandry, training in
new technologies, assistance
to young farmers;

Continuation of the policy
of "cross-responsibility", which
introduces the dependence of the
payment of subsidies on
compliance with basic
environmental requirements for
the condition of agricultural
land, hygiene and animal care;
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Transition to the policy
of «horizontal modulation»,
which provides for an increase
in the budget for rural
development and the
expansion of environmentally
friendly activities through the
redistribution of direct
payments;

Ecologically
expedient afforestation and
conservation of agricultural
lands, alluvium of
agricultural lands;
reservation of rural
landscapes, landscapes,
greenery, wetlands, ditches,
plantations, flora and fauna.

Figure 3 - The main characteristics of the modern Common Agricultural Policy of the EU
Source: [3; 11]
The achievement of the set goals was ensured by
defining the basic principles of functioning of the
Common Agrarian Policy: free movement of goods
within the EU and common prices for the same goods;
common advantages, which provided for the
prioritization of goods produced in the domestic market
over imported products; joint financial responsibility
for market and price policy of the EU [17; 21]. There
are currently 118 different Rural Development
Establishing a
possible optimal balance
between the resources
consumed and the
resources produced;

Programs (RDPs) in the Member States of the
European Union, as well as 20 separate national
programs. 8 EU member states want to have two or
more (regional) Rural Development Programs [16].
Such indicators reflect the importance of rural
development for EU member states. In fig. 4 presents a
number of key features of sustainable development of
agricultural enterprises.

Ensuring the best
social protection for
agricultural workers;

Use of resource
technologies that provide
the least harmful impact of
economic activity on the
natural environment.

Figure 4 - The main features of sustainable development of agricultural enterprises
Sustainable development of an agricultural
enterprise is a way of its functioning, which is focused
on achieving interaction between resources,
technology, ecological and social environment.

Scientists of the Institute of Agrarian Economics in
Ukraine have developed Strategic Directions for
Sustainable Rural Development for the period up to
2030 (Table 1).
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Table 1
Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030
№
Directions
1
Improving the management of sustainable rural development
2
Formation of an optimal rural settlement network and improvement of population reproducibility
3
Social protection of the rural population
4
Improving living conditions
5
Development of transport infrastructure
6
Availability of general education in rural areas
7
Providing rural residents with quality medical care
8
Ensuring employment and raising the living standards of the rural population
9
Diversification of the rural economy
10
Development of entrepreneurship and small forms of management in the countryside
11
Development of rural tourism and recreation in the countryside
12
Development of agricultural service cooperation
13
Rational use of natural resource potential of rural areas
14
Man-caused and ecological safety of rural areas
15
Financial support for sustainable development of rural areas
16
Logistics of sustainable development of rural areas
17
Investment support for sustainable development of rural areas
18
Innovative provision of sustainable development of rural areas
19
Development of agricultural information and consulting activities
Source: [13]
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The basis of the Strategic Directions is a
systematic and fundamental approach. An important
factor in the successful implementation of the Strategic
Directions is the formation of monitoring of sustainable
development of rural areas and the introduction into
Smart development

1. Support for innovation and
skills, green technologies and
research implementation.
2. Stimulating the development of
social innovations.

management of effective mechanisms for forecasting,
goal setting and control at different levels of
development management [4; 13]. In fig. 5 presents the
main components of rural development in the context
of the Strategy «Europe 2020».

Rural
development

Sustainability

Comprehensive
development

1. Local capacity development,
diversification of the rural economy
and development of local markets and
jobs.
2. Research of alternative possibilities
of agricultural restructuring.

1. Improving the efficiency of resource use to maintain basic levels of food, feed and renewable energy
production and the provision of environmental public goods.
2. Reducing emissions, increasing carbon sequestration and developing bioenergy.
3. Ensuring sustainable land management and combating biodiversity loss.

Figure 5 - Rural development in the context of the Europe 2020 Strategy
Source: [17]
An important role in the development of the
country and the realization of its potential is played by
the foreign economic vector, features of foreign policy,
international trade partners and the activity of
interaction with them. The modern global economic
space promotes integration between countries in both
economic and political sense, strengthening trade ties,
cooperation and cooperation between countries [2; 17].
Those countries that are left out of these processes

cannot remain competitive in the long run, especially in
the case of untapped domestic economic potential or
inefficient use.
Economic integration with a union of countries
such as the European Union has a much greater positive
potential than a negative one. The economy of the EU,
in its vast majority, operates on a competitive basis, the
desire of enterprises to maximize competitiveness,
leadership based on quality. This approach has become
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possible due to many years of market economy them and reduce their volumes, which could potentially
development, market saturation, evolutionary selection be much higher.
of the best of the best companies and realization of the
Ukraine has significant development potential and
economic potential of their countries. The benefits of this applies to rural areas. At the same time, the
European integration are primarily in the leveling of presence of considerable problems in many spheres of
modern administrative barriers between countries that life does not allow its full-fledged, and even high
stand in the way of intensifying economic cooperation, enough use. In the table 2 shows the main obstacles to
flow of goods, services, capital, labor, etc. [3; 17].
the development of rural areas of Ukraine, building and
This does not mean that these barriers block these realizing their potential.
flows completely, but they significantly complicate
Table 2
The main obstacles to the development of rural areas of Ukraine
See
Characteristic
As a result, the structure of economic activities in rural areas is mainly agricultural,
I
Historical
and its implementation is characterized by low efficiency and lack of organization;
Cause low population density of rural areas, high construction costs and low ecoII
Natural
nomic efficiency of infrastructure facilities, obstacles due to landscape and land
features of rural areas;
Cause unsatisfactory level of development of market infrastructure of agriculture,
low and often even negative level of profitability of agricultural production, the
III
Economic
presence of an excessive number of intermediaries between producers and final
consumers of agricultural products, rapid growth of feed prices, etc .;
They are reflected in the constant reduction of the rural population, especially in
working age, the active migration of the rural population both in the city and
IV
Social
abroad, the increase in the number of diseases and the reduction in the average life
expectancy of the rural population;
Manifested due to the low level of provision of rural areas with objects of production (transport, energy, communication) and social (medical, educational, cultural)
V
Infrastructural
infrastructure, lack of available information on alternative non-agricultural economic activities and methods of improving agricultural efficiency, underdeveloped
advisory system in agro-industrial complexes;
They consist of an inefficient development management system in the country as a
whole and in rural areas in particular, high levels of corruption and misuse of budgetary and extrabudgetary funds, illegal pressure on businesses, excessive complexVI
Management
ity and confusion of the control system, which is declaratively designed to ensure
high quality. products and life of the population, but in fact is a way to obtain informal income by civil servants and use available resources for their own benefit and
those close to them;
Unwillingness of the majority of the rural population to take an active part in the
development of their territories and misunderstanding of their personal role,
VII
Mental
dominance of the idea of the futility of any reforms, lack of understanding of the
need for quality work, increase their efficiency, use of principles of responsibility,
integrity, honesty.
Source: [1; 17]
The modern development of rural areas of Ukraine
In the table 3 presents the main components of the
takes place in the conditions of aggravation of a rural development program according to the Cork
significant number of problems in various spheres of Declaration. From the point of view of European
life.
integration prospects of Ukrainian rural development,
As a result, the importance of measures aimed at it is also expedient to consider the functioning of the
improving the socio-economic condition of the native institutional trap of «virtualization of European
village is growing every year.
integration efforts», which originates in a selfA special role in this context is given to the policy coordinating mechanism of interaction between
of European integration of Ukraine and its government institutions, political parties, business and
approximation to EU standards on indicators of rural society plane of virtual European integration activity.
development [17; 20].
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Name

Priority of rural
development

№

Diversification

II

An
integrated
approach

I

Programm
Sustaina
Simplification Subsidiarity
ing
bility

III

IV

V

VI

Financing

VII

IX

X

Evaluation
and
Management
research

VIII
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Table 3
Rural Development Programs under the Cork Declaration, 1996
Program features
Sustainable rural development must be a priority on the European Union's agenda
and become a fundamental principle underlying rural development policy in the near
future and after enlargement. The goal of sustainable rural development is to reduce
the rural outflow of the population, fight poverty, stimulate employment and ensure
equal opportunities and meet the growing needs for better, healthier, safer personal
development, leisure, and improving rural well-being. The growing share of available
resources should be used to promote rural development and ensure environmental
protection.
Rural development policy must be interdisciplinary in nature, cross-sectoral in application and with a clear territorial dimension. It should be implemented in all rural areas of the EU, adhering to the principle of concentration through differentiation of
co-financing for those areas that need it most.
Support for the diversification of economic and social activities should be aimed at
creating a basis for independent private and community initiatives, in general: investment, technical assistance, business services, adequate infrastructure, education,
training, integration of information technology, strengthening the role of small towns
in the quality of an integral part of rural areas and key factors in their development,
as well as promoting the development of viable rural communities and rural regeneration.
Policies must promote rural development by maintaining the quality and comfort of
Europe's rural landscapes (natural resources, biodiversity and cultural identity) so
that their use by today's generations does not harm future generations.
Given the diversity of the EU's rural areas, rural development policy must comply
with the principle of subsidiarity. It should be as decentralized as possible and based
on the principles of partnership and cooperation between all levels (local, regional,
national and European). The emphasis should be on bottom-up participation: an approach that uses the creativity and solidarity of rural communities.
Rural development policy, especially with regard to its agricultural component, needs
to be radically simplified. There must be greater coherence in the current state of all
financial support channels, restrictions on European law on general rules and procedures, greater subsidiarity in the decision-making process, decentralization of policy
implementation and greater flexibility in general.
The implementation of rural development programs should be accompanied by a
consistent and transparent procedure. They should be integrated into a single rural
development program for each region, as well as implemented through the use of a
single mechanism to ensure sustainable rural development.
Encouraging the involvement of local financial resources will facilitate the implementation of local rural development projects. Greater emphasis should be placed on
using different types of rural lending to ensure greater synergies between public and
private funds, ensure access to resources for small and medium-sized enterprises,
promote productive investment and diversify the rural economy. Expanding the participation of the banking sector (public and private institutions) and other financial
intermediaries.
Increase the administrative capacity and efficiency of regional and local authorities
and rural communities by providing technical assistance, training, improving communication, cooperation and exchange of research, information and exchange of experience through interaction between regions and between rural communities across
Europe.
Monitoring and evaluation should be strengthened to ensure transparency of procedures, efficient use of public funds, and stimulation of research and innovation. Program participants should not only consult in development and implementation, but
also participate in monitoring and evaluation.

Source: [18]
That is, real European integration, in which the
vast majority of Ukrainian society, in particular rural
residents, is clearly interested, is hampered by
«institutional imitation» by certain lobby groups,
including those represented in public authorities that
seek to maintain their influence through quasi-

effective political institutions, blocking the
implementation of EU institutional norms in Ukraine
[2; 17], as it threatens their very existence and activities
in the usual format today.
This situation hinders the implementation of the
European integration course of our state, prevents
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effective and multifunctional development of its rural
Prospects for the development of the Ukrainian
areas by reducing administrative barriers and countryside and ensuring the balance of their economy
corruption, improving the quality of information and significantly depend on state regulation [2].
analytical support of the rural economy, the Information on the main orthogonal institutions that
development of civil society institutions [17]. The negatively affect the functioning of the economy of
existence of institutional traps is closely related to the rural areas of Ukraine in the context of the priorities of
problem of the spread of orthogonal institutions in the European integration of our country is presented in Fig.
economy of rural areas of Ukraine.
6.
Basic orthogonal institutions
High level of centralization of the
budget system and the associated
fiscal expansion to the business
community;
Bureaucratization of the
management decision-making process
due to the high level of centralization
of the economy, inherited from the
times of administrative and planned
management;
Cultivation of «cheap labor» as a
major factor in the investment
attractiveness of the rural economy;
Protectionist tendencies in the regulation of
foreign economic activity of agricultural market
participants, the desire to protect domestic
producers from external competition;

Politicization of socio-economic
relations in rural areas;
Excessive social expectations of rural
residents, low level of their social and
economic activity, hypertrophied and
inflexible system of social protection and
pensions in Ukraine;
The tendency to monopolize and
cartelize the agricultural market, preserve
inefficient forms of economic activity of
large agricultural holdings in rural areas,
giving them preferences by the state
compared to farms and private households, as
well as representatives of small and mediumsized businesses in rural areas;

Figure 6 - Basic orthogonal institutions
Source: [17]
In fig. 7 shows the main reasons for the existence
of institutional vacuums at the present stage of
European integration of Ukraine in the context of the
functioning of the economy of rural areas of our state.
A significant mental and psychological barrier that
prevents the establishment of the modernization
paradigm of rural development in Ukraine in terms of
European integration, is the despair of peasants in the
possibility of change in their own state [17].
Apart from European principles, other effective
measures should become important directions of the
Rural Development Policy in Ukraine. We share the
opinion of Kaletnik G.M. [10], which determines the
need for state support for the formation, accumulation
and use of human capital in the village. The concept of
human development as one of the main components of
rural development policy should become an obvious

management document in this situation. In terms of
content, this concept should contain specific tasks
related to the preservation of existing human capital,
improving its structure, regulatory and legal support for
human capital development, institutional support for
rural development [11; 12].
No less important from the point of view of
ensuring sustainable development of rural areas is the
implementation of training programs on the formation
of alternative economic activities in rural areas. To do
this, it is necessary to more actively involve higher
education institutions, consulting companies and
advisory services in the training of specialists in
services,
tourism,
cross-border
cooperation,
management and marketing, working in rural areas,
creating innovative industries, enterprises with foreign
capital, etc. [18; 20].
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І  Weakness of banking and
insufficient development of non-bank
financial institutions (private investment and
pension funds, trust companies, insurance
companies, credit unions, etc.), able to
accumulate and generate sufficient financial
and investment resources;
The main reasons for the existence of institutional vacuums
V Deficit of civil society
institutions, which results in a low level of
involvement of rural residents in local
government and self-government
institutions, as well as the weakening of
public control over the activities of public
authorities and agricultural holdings;

ІІ  Lack of an extensive network of consulting
institutions capable of providing domestic agribusiness
with quality information, marketing, legal and
management support in its activities both in domestic
and foreign markets;
ІІІ  Atrophy of the transport communications
system and transport infrastructure of the domestic
village, which makes it impossible to quickly and
efficiently connect domestic agricultural producers with
markets both within Ukraine and abroad, thereby
significantly reducing the efficiency of communication
networks as an important factor in increasing investment
attractiveness;
IV The functional inconsistency of the institution
of local self-government in Ukraine, especially in rural
areas, with the role assigned to this institution in
developed EU countries, is related to the inability of
communities to solve problems of housing and
communal services and social infrastructure of the native
village. levels of effective economic institutions and
promising forms of interaction with European partners.

Figure 7 - The main reasons for the existence of institutional vacuums
Source: [17; 21]
In fig. 8 presents the main tasks of the algorithm of sustainable development of rural areas of Ukraine.
 Formation of a patriotic, creative, strong in
innovative activity of the village personality, a
person who will be able to give new, modern,
based on traditional values of ideas, intelligence,
education in the spirit of Ukrainianness;

 Improving the activities of cultural, spiritual,
educational, educational institutions of rural
communities, based on common interests, attracting
more people to work together in the field of sustainable
development of rural areas;

Creation of an Internet portal for
coordination of sustainable development in rural
communities, introduction of innovative
technological developments in the village without
compromising its harmonious and sustainable
development, which will be able to maintain a
constant relationship between rural and urban
communities for sustainable development of
Ukrainian society;

 Restoration and
promotion of ancestral estates
in the countryside, education of
love for the land as a source of
society, especially in Ukraine,
which has long been called the
«breadbasket of Europe», love
of work and agriculture, which
will allow in the future to lead
to the reverse urbanization
process - partial
suburbanization;

 Formation of a strong elite of physicians
in the framework of preserving the health of the
nation, support and financing of health care in
rural areas, aimed at improving physical and
mental health, which should increase the
sustainable life of the rural population, its
durability.

Figure 8 - Tasks of the algorithm of sustainable development of rural areas of Ukraine
Source: [17]
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Every inhabitant of a village or city has the right administrative centers and approval of the territories of
to modern medicine and education, accessible and regional communities. As a result, 1,469 territorial
high-quality administrative, communal, social services, communities have been established in the country
good roads, clean and lighted streets. But people can (including 31 territorial communities in the
only influence the quality of these services when those uncontrolled territory within Donetsk and Luhansk
responsible for providing them are close. The closest oblasts).
authorities to the people are local governments: village,
State policy of Ukraine in the field of local selfsettlement city councils and their executive committees government is based on the interests of residents of
[4; 10]. Therefore, they must have broad powers and territorial
communities
and
provides
for
sufficient resources to be able to address all local issues decentralization of power - ie the transfer of executive
and be responsible for them. In the table 4 provides power to local governments a significant part of
information on the formation of OTG in Ukraine.
powers, resources and responsibilities [1; 5]. This
To this end, Ukraine is in the process of policy is based on the provisions of the European
decentralization - the transfer of powers and finances Charter of Local Self-Government and the best world
from public authorities as close as possible to the standards of public relations in this area.
people - local governments [7].
Legislative basis for a radical change in the system
On June 12, 2020, the Cabinet of Ministers of of government and its territorial basis at all levels began
Ukraine adopted an order on the definition of to take shape in 2014.
Table 4
Formation of united territorial communities in Ukraine as of the beginning of 2021
Name
Area of the
Population,
Number of
Number of
region, km 2
persons
communities, units
districts, units
Vinnytsia region
26513
1545416
63
6
Volyn region
20144
1031421
54
4
Dnipropetrovsk region
31914
3176978
86
7
Donetsk region
26517
1843578
46
5
Zhytomyr region
29832
1208212
66
4
Transcarpathian region
12777
1253791
64
6
Zaporozhye region
27180
1682534
67
5
Ivano-Frankivsk region
13900
1368097
62
6
Kiev region
28131
1781044
69
7
Kropyvnytskyi region
24588
933209
49
4
Luhansk region
26684
661028
26
4
Lviv region
21833
2512084
73
7
Mykolaiv region
24598
1119862
52
4
Odessa region
33310
2377191
91
7
Poltava
28748
1386978
60
4
Rivne region
20047
1152961
64
4
Sumy region
23834
1068247
51
Ternopil region
13823
1036590
55
3
Kharkiv region
31415
2654375
56
7
Kherson region
28461
1027913
49
5
Khmelnytsky region
20645
1254702
60
3
Cherkasy region
20900
1192137
66
4
Chernivtsi region
8097
901632
52
3
Chernihiv region
31865
991294
57
5
In general
575756
35161274
1438
119
Source: [7]
In April 2014, the Government approved the main bodies, to give a clear definition of the administrativeconceptual document - the Concept of Reforming Local territorial unit - the community.
Self-Government and Territorial Organization of
Through the efforts of domestic specialists,
Power. After that, the Action Plan for its practitioners, scientists, and experts, the draft
implementation was approved, which launched the amendments to the Constitution were developed and
reform. In order to implement the provisions of the submitted for wide public discussion. The proposed
Concept and the tasks of the Action Plan, it was changes were supported by the public and praised by
necessary first of all to make appropriate amendments the Venice Commission [7].
to the Constitution of Ukraine, as well as to form a
Analysis of the experience of implemented
package of new legislation.
projects of economic development of rural areas in
Amendments to the Constitution were primarily developed European countries allows us to identify the
intended to address the formation of executive bodies main accents that should be used in the development of
of regional and district councils, reorganization of local rural development in Ukraine (Fig. 9).
state administrations into control and supervisory
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І Complexity: in
economic development
projects to consider all
possible types of economic
activity, the
implementation of which
can increase the income of
the rural population;

ІІ Openness: in the
development of projects it
is necessary to use the
methods of interactive
planning with the
participation of the
population by discussing in
the media, at village
meetings, «round tables»;

IV Use of local resources: mobilization of local
financial, logistical, labor resources, which is of paramount
importance for the creation of sustainable mechanisms for
employment and income;

ІІІ Active
participation of the local
population: in the process
of project development
and implementation the
knowledge, experience
and ideas of the
population are used to the
maximum, the
peculiarities of economic
and social behavior of
different social groups are
taken into account, their
interests are balanced;

V Institutionalization of project decisions: transfer of project implementation and
management functions to local administrations.
Figure 9 - The main highlights of rural development in Ukraine
Source: [3]
The results of experimental research indicate that
for rural areas of Ukraine, the intensification of
diversification of economic activities is the only way to
provide the rural population with sources of income and

an incentive to continue living there. In the table 5
provides information on the volume of foreign direct
investment in Ukraine from 2010 to 2020.
Table 5

Years

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Source: [14]

Foreign direct investment in Ukraine from 2010 to 2020 (million USD)
To Ukraine
Absolute
From
Absolute
Balance
increase
Ukraine
increase
(current year)
(current year)
(+/-) to the
(+/-) to the
previous one
previous one
6495
1679
736
574
+5759
7207
712
192
-544
+7015
8401
1194
1206
1014
+7195
4499
-3902
420
-786
+4079
410
-4089
111
-309
+299
2961
2551
-51
-162
+3012
3284
323
16
67
+3268
2202
-1082
8
-8
+2194
2355
153
-5
-13
+2360
3070
715
648
653
+2422
-343
-3413
56
-592
-399

To successfully solve the problems of European
integration, the agricultural sector of Ukraine’s
economy has enough prerequisites: rich natural
resources and export potential, significant human
capital, gradually growing investment attractiveness,
preserved rural life and centuries-old traditions of
agriculture. In this context, research and scientific
understanding of the experience of forming the

Absolute
increase
(current year)
(+/-) to the
previous one
23.7%
21.8%
2.6%
-43.3%
-92.7%
907.4%
8.5%
-32.9%
7.6%
2.6%
-116.5%

European agricultural model will contribute to
structural reforms in agriculture and increase the
competitiveness of agri-food products in European and
world markets [4; 20].
In the table 6 and fig. 10 provides information on
direct investment (equity) in the economy of Ukraine
by type of economic activity by country in 2019.

Norwegian Journal of development of the International Science No 56/2021

39
Table 6
Direct investment (equity) in the economy of Ukraine by type of economic activity by country in 2019,
thousand dollars USA
thousand dollars USA
in% to the end
(as of January 1, 2019)
Total: incl.
32 905 116,6
Agriculture, forestry and fisheries:
incl.
451 893,2
100,0
Denmark
53 301,3
11,8
The Netherlands
27 261,8
6,0
Germany
31 528,8
7,0
Poland
36 368,3
8,0
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
25 257,0
5,6
France
27 327,5
6,0
Sweden
11 465,8
2,5
Cyprus
147 250,0
32,6
British Virgin Islands
12 145,7
2,7
USA
19 118,7
4,2
Others
60314,3
13,6
Source: [8]
Denmark
The Netherlands
13,6
2,7

Germany

4,2

11,8

Poland
6
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
France
7

32,6

8
5,6
2,5

6

Sweden
Cyprus
British Virgin Islands
USA

Figure 10 - Direct investment (equity) in the economy of Ukraine by type of economic activity by country in
2019, thousand dollars USA
Source: [8]
Adaptation of agricultural policy standards with
transparent and predictable regulatory rules will help
improve the investment climate and investment
attractiveness of the agricultural sector of the economy
for European partners. Significant potential of the agroindustrial complex is also associated with the
combination of agricultural producers in Ukraine and
the EU in production chains and sales channels. This
will increase the productivity of the agro-industrial
complex through the transfer of advanced technologies
and practices of the EU, increase the scale of activity in
the production and processing of agricultural products,
improve access to world markets [9].
In general, sustainable economic development is
an objective necessity for the further development of
production relations in the world. As you know, the
basis for determining the goals of sustainable
development of agriculture was the concept of the
multifunctional role of agriculture, according to which
agriculture performs many functions in society - the
production of safe and healthy food; assistance to
sustainable rural development, first of all, protection

and improvement of the environment. This concept was
adopted at the FAO conference (Ukraine became a
member of this international food and agricultural
organization in 2003) in the Netherlands (Maastricht)
in September 1999 [11].
In the context of the crisis situation in the system
of European and world security, as well as the crisis of
the euro area, the study of the mechanisms of
development of the agricultural sector of the national
economy in the modern realities of integration
processes are extremely relevant. One of such modern
mechanisms is the functioning of the free trade zone
between Ukraine and the EU The current state of
agriculture and its «reaction» to the opening of EU
markets for Ukrainian agricultural products, as well as
prospects for further integration are of scientific
interest [21].
Rural development involves improving the socioeconomic conditions in rural areas by improving
employment opportunities, increasing household
incomes and mobility of their members [1, p.154]. In
our opinion, rural development is a well-founded
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7. Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti. URL:
cultural and environmental changes aimed at improving https://decentralization.gov.ua/about (data zvernennia
the quality of life, which should meet the needs of the 22.01.2021) [Ukraina].
rural population and not pose a threat to future
8. Derzhstat
Ukrainy.
URL:
generations [2].
http://www.ukrstat.gov.ua
(data
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On the basis of the studied experience in Ukraine 16.01.2021) [Ukraina].
it is expedient:1) to develop a complex of regional
9. European Commission (2004): The Common
programs of development of rural territories taking into Agricultural Policy Explained. Directorate Generalfor
account natural-geographical features and an existing Agriculture, Brussels.
condition of development of rural territories; 2) focus
10. Kaletnik, G., Honcharuk, I., Okhota, Yu.
public policy on the development of human capital as (2020). The Waste-Free Production Development for
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an appropriate institutional structure capable of Agricultural Enterprises. Journal of Environmental
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11. Kovalchuk
S.Ia.
(2017).
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12. Mazur К.V., Tomashuk I. V. (2019).
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Abstract
The article considers official crime as an object of criminological characteristics and analyzes its criminologically significant features, provides a comparative statistical analysis of the causes and conditions of official crime
and the effectiveness of combating it. The author describes the problematic issues of reforming the law enforcement and judicial system. Practical proposals aimed at improving the system of crime prevention are provided.
Specific practical examples of problematic issues are given.
Анотація
У статті розглянуто службову злочинність як об’єкт кримінологічної характеристики та проаналізовано її кримінологічно значущі ознаки, наведено порівняльний статистичний аналіз щодо причин і умов
існування службової злочинності та ефективності боротьби з нею. Автором охарактеризовано проблемні
питання реформування правоохоронної і судової системи. Надано практичні пропозиції, спрямовані на
вдосконалення системи запобігання службовій злочинності. Наведено конкретні практичні приклади проблемних питань.
Keywords: criminological characteristics, statistical analysis, problematic issues
Ключові слова: кримінологічна характеристика, статистичний аналіз, проблемні питання
Постановка проблеми. Кримінологічне дослідження службової злочинності полягає у виявленні закономірностей формування і розвитку такого соціально-правового явища, як службова злочинність, визначенні характеру впливу зовнішніх
криміногенних факторів на протиправну поведінку,
встановлення характеристики особи, яка вчиняє
службові злочини, розробку методів та заходів запобігання службовій злочинності. Детермінація
службової злочинності є основною кримінологічною метою, що покликана знизити рівень службової злочинності, виявити її причини і умови, створити міцне підґрунтя для нормального розвитку суспільства. Запобігання службовій злочинності є
складним і системним процесом в якому повинно
приймати участь усе суспільство. Суб’єктам запобігання службовим злочинам необхідно постійно
вдосконалювати форми і методи детермінації злочинної діяльності. Відтак вкрай необхідним вбачається аналіз проблемних питань запобігання службовій злочинності. З огляду на це й маємо відзначити
актуальність
питань
порівняльного
кримінологічного дослідження запобігання службовій злочинності у сфері корупції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналізуючи наукову літературу з приводу запобігання злочинності, стає зрозумілим, що власне

цьому питанню було приділено доволі багато уваги
серед вітчизняних та закордонних вчених: Н. С.
Юзікова, Т. В. Корнякова, Ю. В. Баулін, К. В. Агаміров, Р. С. Мацкевич, Р. С. Бєлкін, Л. В. Бертовский., В. Н. Григорьев, Г. А. М.О. Дунас та ін., які
ретельно розглянули поняття, методи та засоби виявлення злочинів та суб’єктів службової злочинності. Однак, незважаючи на принципово важливі положення, сформульовані у працях учених, питання
протидії злочинам у сфері службової діяльності,
пов’язаним із корупцією загалом не розглядалось.
Мета роботи – кримінологічне дослідження
проблемних питань виявлення та детермінації злочинів у сфері службової діяльності, пов’язаних з корупцією.
Виклад основного матеріалу. Службова злочинність являє собою сукупність умисних та необережних злочинів, що вчиняються службовими особами шляхом використання наданих їм влади або
службового становища. Як показує міжнародний
досвід, жодна із соціально-економічних систем не
мала і не має повного імунітету від службової злочинності – змінюються лише її обсяги та прояви.
Відтак службові злочини неможливо повністю ліквідувати в якійсь конкретній державі чи на якомусь
етапі історичного розвитку. Максимум, чого можна
досягти, – це: зменшити їх рівень та локалізувати
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сфери розповсюдження; пом’якшити небезпеку ко- ще близько 38% – що це явище достатньо поширупційних проявів та їх вплив на різні соціальні рене.
процеси. У Західних країнах це йменують контроНа думку населення, найбільш корумпованими
лем над корупцією [1, с. 238]. Криміногенна ситуа- установами є суд (52% опитаних вказали, що тут
ція, яка склалась в останнє десятиліття в Україні, корупція дуже поширена), Верховна Рада (51% відхарактеризується, зокрема, небувалим поширенням повідних оцінок), Прокуратура (45%), Уряд (43%),
корупційних проявів у службовій сфері. Так, за да- митниця (39%), медичні установи (39%). Водночас
ними глобальної антикорупційної неурядової орга- скоріше як корумповані оцінюється переважна бінізації Transparency International, індекс сприйняття льшість організацій та установ, перевага позитивкорупції (ІСК) в Україні у 2020 р. дещо покращи- них оцінок над негативними має місце лише у Цервся: За останній рік показники України в Індексі кви (+32%), громадських організацій (+11%)
сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index та ЗМІ (+1%). Найгіршим же цей баланс є у Верхо— CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 мож- вної Ради (-75%), судів (-73%), медичних установ (ливих ми отримали 117 місце зі 180 країн у списку 71%), тоді як найменш корумпованими вважають
СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Церкву, громадські організації та ЗМІ.
Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та ЗамСтавлення до хабарів у населення неоднознабія — всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по чне. Зокрема, лише 49% населення оцінили хабарі
33 бали. З-поміж сусідів найближча до України Мо- як неприпустиме явище, тоді як 44% знаходять для
лдова — 34 бали та 115 місце (+2 бали). Так само них часткове або цілковите виправдання: як «негапокращили свої показники у порівнянні з минулим тивне явище, але в деяких випадках може бути вироком європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 правдане» (35%) або навіть як «нормальний спосіб
місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Остання зали- швидкого і ефективного вирішення проблем» (9%).
шається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, ви- У регіональному вимірі жорсткіше оцінюють хапереджає Україна. Не змінили за рік свої показники барі мешканці Центру та Донбасу (тут вважають це
Угорщина та Румунія — обидві країни набрали по неприпустимим явищем 58% та 57%), тоді як най44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лі- більш поблажливі оцінки дали мешканці Півдня
дерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словач- (серед яких 59% тим чи іншим чином його виправчина — 1 бал, Польща — 2 бали.
довують це явище). Майже половина громадян схиПерша десятка CPI за рік не змінилася, абсо- льні виправдовувати хабарі
лютними лідерами списку залишаються Нова ЗелаВ оцінці динаміки корупції в нашій країні пондія та Данія — вони додали по одному балу та те- рівняно з 2014 роком дещо переважають негативні
пер мають по 88 зі 100. Єдиною країною-лідеркою, тенденції. А саме, на думку 44% опитаних, корупяка втратила в Індексі, стала Фінляндія — мінус 1. ція значно або трохи зросла, тоді як її спад відзнаОднак із 85 балами вона, як і торік, посідає 3 сходи- чили лише близько 4% (близько 39% вважають, що
нку — разом із Сінгапуром, Швецією та Швейца- вона залишилася на тому самому рівні). Про зросрією. Нажаль показники України мізерно покра- тання масштабів корупції частіше згадували жителі
щене не за рахунок дієвої детермінації службової Донбасу та Сходу (близько 54% та 48% опитаних у
злочинності, а в основному за рахунок впрова- відповідних регіонах), тоді як відносно рідше – медження і початку роботи Антикорупційного суду шканці Заходу (близько 39% опитаних).
[2].
Серед тих осіб, які протягом останнього року
Про надвисокий рівень службової злочинності особисто стикалися із ситуаціями давання хабарів,
свідчить її організована структура, адже тяжкі і осо- більшість (51%) робили це у медичних установах.
бливо тяжкі службові злочини вчиняються як міні- Також відносно найчастіше такі ситуації мали мімум у співучасті, а здебільшого у складі організо- сце у вищих навчальних закладах (24%), у місцевих
ваних груп, злочинних організацій, в тому числі і в органах влади (близько 15%), школах (11%), взаєскладі транснаціональної злочинності (особливо минах із патрульною поліцією (близько 11%). Відщодо території країн колишнього радянського повідно, найбільш поширеними ситуаціями наблоку). Нажаль керівництво такими схемами здійс- дання хабара були додаткова оплата у лікувальних
нюють державні та регіональні чиновники найви- закладах (38% тих, хто давав хабара протягом
щих категорій та рангів.
останнього року), вступ до вищого навчального заТак, за даними загальнонаціонального опиту- кладу (18%), вступ до школи, оформлення до дитявання проведеного Фондом з 18 вересня по 3 жов- чого садка (17%).
тня 2017 року Фондом «Демократичні ініціативи»
Більшість (53%) із тих, хто давав хабар, зроімені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціо- били це на основі інформації, отриманої безпосерелоджі сервіс» майже половина населення – 44% – дньо від працівників установи, до якої звертались:
оцінює корупцію як найбільш серйозну проблему в 27% отримали натяк про такі дії, а у 26% хабар відУкраїні, ще 36% вважають її досить серйозною. крито вимагали. Ще 20% дали хабар тому, що були
Лише 2% населення певні, що проблема корупції самі переконані в його необхідності. При цьому манадумана, а 12% не вважають її серйозною.
ють місце чималі регіональні відмінності: з прямою
Поширеність корупції в нашій країні оціню- вимогою значно частіше стикалися мешканці
ється населенням як надзвичайно висока: 90% вва- Сходу України, найрідше ж з такою ситуацією стижає корупцію поширеною високою мірою, 50%
опитаних вказали, що корупція дуже поширена, а
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калися мешканці Півдня (9%). Натомість орієнтува- окремих територій у Донецькій та Луганській облалися на власне знання частіше мешканці Заходу стях). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
(30%) та Півдня (28%).
Крім того, за даними опитування, проведеного
Третина з тих, хто протягом останнього року у 2018 році газетою «Економічна правда», на пидавав хабара, робили це тому, що, на їхню думку, тання: «Чи доводилося Вам давати хабар? (якщо
без таких дій їхнє питання не вирішилося б, нато- були відповідні умови)» від респондентів були
мість близько 40% робили це з метою пришвид- отримані такі відповіді: під час влаштування на рошити вирішення своїх проблем (тобто без хабара боту – 60% бізнесменів; 40% – службовців; під час
проблема все одно б вирішилася, але не так швидко, влаштування дитини до школи – 50% бізнесменів;
як хотілося б).
50% – службовців; під час вступу до інституту –
Щодо перспектив подолання корупції в нашій відповідно, 70 і 60%; перебуваючи в лікарні – 82 і
країні думки громадян розділилися: 30% вважають, 35%; у військкоматі з приводу призову в армію – 75
що це реально, 39% – що ні, і ще 31% не змогли і 60%; у разі притягнення до кримінальної відповідати певної відповіді. Найбільш песимістично дальності – 80 і 70%; під час отримання квартири,
щодо перспектив подолання корупції налаштовані житла – 60 і 40%; під час реєстрації або продовмешканці Сходу (серед них майже половина не ба- ження реєстрації фірми – 88 і 46%; під час розмитчить таких перспектив) та Донбасу (серед яких бли- нення вантажів – 97 і 42%; під час отримання водійзько 45% не змогли дати однозначної відповіді); але ських прав, реєстрації автомобіля, проходженні
в усіх регіонах частка песимістів та тих, хто сумні- техогляду – 81 і 66% [4].
вається, суттєво переважає частку оптимістів).
Показовим у вказаних вище статистичних анаНайбільш ефективними заходами боротьби з лізах є те, що самі суб’єкти запобігання службовій
корупцією, на думку респондентів, є посилення злочинності – правоохоронні органи, суд, самі грокримінального покарання за корупцію (середній мадяни, які мають виступати викривачами
бал 3,5 за 5-бальною шкалою ), робота спеціалізо- суб’єктів службових злочинів є у відсотковому відваних антикорупційних органів (середній бал 3,2), ношенні найбільш корумпованими і мають найнивведення юридичної експертизи всіх нормативних жчий рейтинг довіри суспільства.
актів (середній бал 3,1). Натомість найменш ефекНа нашу думку це пов’язано із декількома фативними респонденти вважають здійснення атеста- кторами, зокрема:
ції державних службовців (середній бал 2,4), підви відсутністю насправді дієвих реформ судощення заробітної платні державним службовцям вої і правоохоронної системи. Адже усі реформи
(середній бал 2,6), люстрацію державних органів 2014-2021 років зводяться до перерозподілу сфер
(середній бал 2,9). Водночас із наведених середніх впливу на державні органи за гроші іноземних парпоказників видно, що оцінка ефективності всіх за- тнерів України. Останні реформи прокуратури,
ходів перебуває приблизно на середньому рівні; Державного бюро розслідувань, НАБУ, САП детобто жоден із заходів не вважається ані достатньо монструють лише статистику звільнень працівниефективним, ані дуже неефективним.
ків вказаних органів, які майже на 90% незаконні,
Серед суб’єктів, здатних боротися з коруп- що підтверджується судовою практикою поновцією, найчастіше називали самих громадян (так лення трудових прав звільнених осіб. Замість звільвважають 39% опитаних), президента (37%), спеці- нених, які мали великий практичний досвід роботи
алізовані антикорупційні органи (34%), ЗМІ (33%) та значний трудовий стаж, на роботу в органи прота прокуратуру (33%). Натомість найменші надії куратури, НАБУ, САП, ДБР приймаються недонаселення покладає на політичні партії (10%), ор- свідчені працівники, які ще не готові боротися з вигани місцевої влади (11%) та на податкові органи кликами та брати на себе відповідальність. Крім
(11%). При цьому необхідно зазначити, що варіант того, за 2014-2021 роки в правоохоронних органах
самостійної боротьби з корупцією громадян посідає знищено систему підготовки молодих спеціалістів,
перше місце серед мешканців центрального регі- ліквідовано Академію прокуратури України, скороону, тоді як мешканці Заходу, Півдня та Донбасу чено фінансування юридичних ВУЗів. Реформи Нанасамперед покладаються на президента.
ціональної поліції, СБУ та фіскальних органів взаМедичні установи є лідером побутових коруп- галі не відбувалось. Ілюстративним прикладом є дві
ційних практик: серед осіб, які протягом останніх реорганізації органів ДФС, де паралельно існують
3-х років щось сплачували медичним працівникам штати структур, які ліквідуються та штат створений
із таких установ, постійно це робили близько 16%, для нових керівників ДФС. Ситуація з реформувантоді як переважна більшість робила це час від часу ням правоохоронної та судової системи знахо(42%) або зрідка (40%). Дещо частіше до таких дій диться на рівні абсурду.
вдавалися мешканці західного регіону (серед яких
 Низьким рівнем матеріального забезпеблизько 25% робили це постійно) та Донбасу (тут чення правоохоронних органів.
робили це постійно близько 21%), натомість най Низьким рівнем законодавства щодо променш часто такі ситуації виникали у мешканців тидії злочинності – зокрема Кримінального процеПівдня (серед них 62% вказали, що робили це зрі- суального кодексу та Кримінального кодексу Украдка) [3].
їни, норми яких щодо службової злочинності та заУсього було опитано 2000 респондентів за ви- гальні процесуальні норми є неконкретними,
біркою, яка репрезентує доросле населення Укра- спірними та недостатньо врегульованими судовою
їни (за винятком окупованих територій Криму та
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практикою. Це порушує принцип правової визначе- від інших органів. За результатами досудового розності.
слідування до суду скеровано лише 64 обвинува Низьким кадровим потенціалом правоохо- льні акти, що становить всього 15,1% від загальної
ронних органів. Внаслідок так званого реформу- кількості закінчених детективами НАБУ провавання і з таким низьким рівнем заробітної платні, джень про корупційні злочини. Із них лише 53 обскладними та непрозорими адміністративними про- винувальні акти — про корупційні правопоруцедурами проходження конкурсу на заміщення ва- шення, 3 — про правопорушення, вчинені в бюджекантних посад залишаються неукомплектованими тній системі, 2 — про правопорушення, вчинені в
штатними одиницями на 30% органи прокуратури організованих формах, та 1 — про правопоруУкраїни, крім того, підрозділи Національної полі- шення, вчинене у сфері земельних правовідносин.
ції, ДФС, суди та інші правоохоронні органи.
Тобто, звертає на себе увагу той факт, що НАБУ в
 Надто м’якими покараннями за вчинення основному виявляє й розслідує прості форми коруслужбових злочинів.
пції, точніше одиночні факти, а боротьба із коруп Неврегульованістю поняття шкода для цією саме в організованих формах, в яких вона й іссуб’єктів службових злочинів із числа працівників нує в переважній більшості, фактично не ведеться.
правоохоронних, контролюючих органів, суду. БіЗа категоріями до суду скеровано: лише 2 обльшість злочинів вказаними особами вчиняється в винувальні акти щодо трьох народних депутатів
обмін на неправомірну вигоду, а предметом зло- України, 2 — щодо чотирьох депутатів обласних
чину є переважно вимога укриття інших злочинів рад, міських рад Києва і Севастополя, всього 2(ухилення від сплати податків, митних платежів, щодо двох державних службовців категорії «А», 1
уникнення кримінальної відповідальності, тощо). — щодо однієї особи місцевого самоврядування
Обов’язковою умовою умисних злочинів у сфері 1—2 категорії, 21 — щодо 22 професійних суддів
службової діяльності, окрім тих де, додатковими (ймовірніше — районних судів), 3 — щодо трьох
об’єктами кримінально-правової охорони життя і службових осіб органів прокуратури, 1 — стосовно
здоров’я особи є матеріальна шкода на суму не одного військовослужбовця вищого офіцерського
менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів складу Збройних Сил України, 11 — щодо 21 керігромадян. На думку автора необхідно повернути до вника суб’єктів великого підприємництва, 9 —
кримінального закону норму відповідальності за за- щодо 26 працівників юридичних осіб публічного
вдання шкоди авторитету і престижу органів дер- права та 12 — щодо 41 іншої особи.
жавної влади, шляхом укриття порушень законоЯк вбачається з наведених вище статистичних
давства.
даних, основні свої зусилля НАБУ зосереджує на
 Відсутністю дієвого контролю за підтри- боротьбі з корупційними діяннями не найвищих поманням публічного обвинувачення.
садових осіб держави, а проти «інших осіб», які не
 Відсутністю прокурорського нагляду за ор- мають жодного відношення до суб’єктів, безпосеганами досудового розслідування, оперативними редньо підслідних антикорупційному бюро, праціпідрозділами із можливістю вжиття заходів проку- вників юридичних осіб публічного права, керівнирорського реагування та проведення перевірок.
ків суб’єктів великого підприємництва та суддів
Ілюстративними є статистичні дані Міністерс- найнижчої ланки. Зокрема, ми не бачимо в цьому
тва внутрішніх справ та Генеральної прокуратури списку міністрів чи хоча б їх заступників, найви2017-2018 років у порівнянні з попередніми ро- щих чиновників Адміністрації Президента України
ками, щодо стану боротьби зі службовою злочин- та інших вищих органів влади.
ністю:
Для порівняння з результатами роботи НАБУ:
Так, упродовж 2018 року правоохоронними ор- із загальної кількості направлених у 2018 році
ганами (без НАБУ), начебто, було викрито 3 679 ко- всіма правоохоронними органами до судів обвинурупційних кримінальних правопорушень (проти 2 вальних актів про корупційні злочини майже три
831 — у 2017, 2 175 — у 2016 і та 2 493 — у 2015), чверті — 1 656 (74,4%) складені слідчими поліції,
що кількісно більше ніж у попередні роки після Ре- 396 (17,8%) — прокуратури, у тому числі військоволюції Гідності. Але, у всіх слідчих підрозділах вої — 82 (3,7%), 165 (7,4%) — Служби безпеки Ук(крім НАБУ) увпродовж 2018 року перебувало 3 раїни, 9 (0,4%) — органів, що здійснюють контроль
531 кримінальне провадження з ознаками корупції. за додержанням податкового законодавства. Тому,
За результатами розслідування ними скеровано до органами прокуратури у 2018 році направлено до
суду 2 226 обвинувальних актів про корупційні ді- суду всього 396 обвинувальних актів, з них 45 —
яння, що становить 63% від кількості всіх зареєст- слідчими центрального апарату ГПУ.
рованих (що менше, аніж у 2017 році — 72,5%),
Окрім того, слід також звернути увагу й на ту
стосовно 2 608 обвинувачених, з яких лише 386 обставину, про яку саме «корупцію» в цих обвину(або 14,8%) знаходилося під вартою. В той же час вальних актах ішла мова. Так, за категоріями в скедетективами НАБУ в 2018 році розслідувалося 2 рованих всіма правоохоронними органами до суду
211 кримінальних проваджень, з яких 509 перебу- обвинувальних актах про корупцію найбільше кривало в залишку станом на 1 січня 2018 року, у 1 237 мінальних правопорушень — це привласнення, ропровадженнях досудове слідство розпочато в 2018 зтрата майна або заволодіння ним шляхом зловжироці, відновлено розслідування у 51 раніше зупине- вання службовим становищем — 1 733 (або 47,1%),
ному провадженні та в 97 раніше закритих прова- тобто, майже половина, а ось одержання неправодженнях, а 317 кримінальних проваджень надійшло мірної вигоди службовою особою — лише 691 (або
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18,8%), зловживання владою та службовим станоНаведені дані, свідчать про максимальний рівищем ще менше — 277 (або 7,5%), а також злов- вень латентної службової злочинності, про укриття
живання впливом — 270 (або 7,3%). Тобто, якщо правоохоронними органами тяжких і особливо тяговорити саме про «хабарників» із числа притягну- жких службових корупційних злочинів, про навмитих корупціонерів до кримінальної відповідально- сне викривлення та приховування дійсного кримісті, то ще раз треба наголосити, що стосовно них нологічного стану службової злочинності.
направлено до суду лише 691 обвинувальний акт,
Водночас за роки незалежності українське суале й ці цифри не можуть бути об’єктивними до тих спільство здобуло свій правовий інтелект і добре
пір, доки цю кваліфікацію не буде підтверджено об- відчуває відсутність дієвих реформ, відсутність дівинувальним вироком суду [5, 6].
євого очищення влади від корупції, що відображено
Так, у дійсності, за ознаками корупційних ді- в результатах незалежних, анонімних опитувань наянь судами в 2018 році визнано винними всього 2 ведених вище.
565 осіб (проти 2 400 у 2017 році), але із них наПідсумовуючи, можна сказати, що до тих пір
брали законної сили судові рішення стосовно лише поки суспільство саме не стане на сторону боро994 осіб (до речі, проти 2 178 у 2017 році, що було тьби із корупцією і не отримає сталу внутрішню
більше ніж удвічі). З цієї кількості лише 766 осіб правову культуру, про перемогу над корупцією го(проти 1 692 у 2017 році) було засуджено до різних ворити не можна. Україну чекає ще багато років тевидів покарання, але і з цього числа до позбавлення рнистих реформ, проб та помилок на шляху до праволі засуджено лише 53 особи. О це і є справжній вової держави.
«результат» роботи всіх правоохоронних органів та
прокурорів по боротьбі із корупцією [7].
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дно зрозуміти чому саме статистичні показники су3. Корупція у повсякденному житті українспільної думки щодо діяльності правоохоронної і ців: За що даємо хабарі? Кому і чому? Фонд «Демосудової системи по детермінації злочинів у сфері кратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2017.
службової діяльності пов’язаних із корупцією є на- URL:
https://dif.org.ua/article/koruptsiya-uстільки низькими, і чому індекс сприйняття коруп- povsyakdennomu-zhitti-ukraintsiv-za-shcho-daemoції в Україні, за даними глобальної антикорупційної khabari-komu-i-chomu345654.
неурядової організації Transparency International є
4. Корупція в Україні. Експрес аналіз за ретаким негативним, а прогрес щодо підвищення у зультатами опитування. Економічна правда. 2018.
рейтингу мізерним.
URL : http://www.epravda.com.ua/.
Наведені статистичні дані також ілюструють,
5. Статистичні дані Міністерства внутрішніх
що найголовніший чинник боротьби із корупцією справ
України
– «культура та бажання населення України викри- https://mvs.gov.ua/ua/pages/274_Statistika.htm/.
вати корупціонерів» майже відсутній. І відсутній не
6. Статистичні дані Генеральної прокуратури
тому, що населення «залякане», а здебільшого України https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html.
тому, що населення України та юридичні особи ре7. Судова
статистика
зиденти і нерезиденти звикли вирішувати пробле- https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/.
мні питання шляхом передачі неправомірної ви8. Баганець Олексій Васильович, Тенденції і
годи чиновникам, а не шляхом закону. Таким чи- протидія злочинності Аналіз загального стану злоном, можна прийти до висновку, що уся система чинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі стадержавної влади не має дієвих інструментів боро- тистичними даними за 2013—2017 роки). URL:
тьби із корупцією. Окрім того, вказані вище про- https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tendentsiyiблемні питання роблять інститут викривачів, нещо- i-protydiya-zlochynnosti-analiz-zagalnogo-stanuдавно створений і передбачений Законом України zlochynnosti-v-ukrayini-za-2018-rik-u-porivnyanni«Про запобігання корупції» неефективним та шту- zi-statystychnymy-danymy-za-2013-2017-roky-2/
чним.
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Abstract
The article highlights the analysis of counseling programs of human services, which uniquely approaching
the objective of meeting human needs through an interdisciplinary knowledge base, focusing on prevention as well
as remediation of problems, and maintaining a commitment to improving the overall quality of life of service
populations. The human services is a broad term for social work and related programs, describing the full range
of interdisciplinary services, from food assistance to substance abuse counseling, delivered through government
and non-profit agencies in mutually supporting roles to improve the health and wellness of individuals and families. It was mentioned that counseling programs help their clients to achieve self-sufficiency and a higher quality
of life.
Анотація
У статті висвітлено аналіз програм консультування з соціальної реабілітації, які спрямовані на задоволення людських потреб за допомогою міждисциплінарної бази знань, зосереджуючи увагу на профілактиці, а також на усуненні проблем та підтримуючи прихильність до поліпшення загальної якості життя.
З’ясовано, що соціальна реабілітація - це широкий спектр соціальних міждисциплінарних послуг, що надаються урядовими та некомерційними установами для покращення здоров'я та благополуччя різних соціальних груп населення в США. Наголошено, що програми соціального консультування допомагають своїм
клієнтам досягти самодостатності та вищої якості життя. Розглянуто найбільш популярні та ефективні
консультаційні програми для соціально незахищених груп населення у США..
Keywords: counseling programs, clients, human services, USA.
Ключові слова: консультаційні програми, клієнти, соціальна реабілітація, США.
Соціальна реабілітація асоціюється з низкою
особистісних і соціальних проблем. Реакції людини
на соціальну незахищеність розвиваються поетапно
і можуть завершитися тривалим етапом відчаю,
якщо пошуки вирішення проблеми виявляються невдалими. Це зумовлює актуальність дослідження
професійних консультаційних програм соціальної
реабілітації для розв’язання проблем соціально незахищених груп населення в американському суспільстві [9].
Аналіз розвитку соціального консультування в
США показав, що запровадження консультаційних
програм соціальної реабілітації передбачає:
- консультування для пошуку роботи і розробки моделей поведінки у реальному житті;
- допомогу своїм клієнтам в усвідомленні
можливостей соціалізації у процесі реалізації своєї
кар’єри;
- консультування для підготовки соціально
незахищених до вибору стилю життя;
- консультування для вибору професії з метою інтеграції у швидко змінному суспільстві;
- консультування для допомоги соціально
незахищеному в осмисленні своїх можливостей та
їхнього аналізу;

- допомогу в розвитку навичок ухвалення рішень, а також умінь розв’язання проблеми вибору;
- турботу про реалізацію самоконцепції перед вступом до ринку праці, оскільки інформація
про світ праці не повинна обмежуватися лише інформацією про професійні вимоги й матеріальну
компенсацію, вона повинна містити факти про співвідношення світу праці з бажаннями, прагненнями
і цінностями соціально незахищених груп;
- турботу про стиль життя, цінності, вільний
час, освіту і професійне життя, оскільки всі вони
взаємодіють у процесі отримання професії, розвитку кар’єри, формуючи стиль життя;
- забезпечення свободи вибору із збереженням цілісності індивідуальності особистості;
- допомогу в пошуку, розкритті та розвитку
індивідуальних талантів;
- сприяння у формулюванні і досягненні цілей, забезпечення певною методологією для сприйняття і плідного функціонування у швидко змінних
економічних умовах.
Теоретичні положення освіти впродовж життя,
стали базовим підґрунтям формування змісту консультаційних програм соціальної реабілітації. Для
консультування це означало можливості переходу
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від інтервенційних програм, до яких клієнти вдава- цент робиться на створенні консультаційних пролися в кризові моменти свого життя, до програм, які грам для молоді, що полегшують її адаптацію до
могли б бути більш освітніми за своїм змістом, зо- змін на ринку праці.
крема програми з розвитку вміння планувати майРозглянемо детальніше найбільш популярні
бутнє (можлива зміна роботи або вихід на пенсію), консультаційні програми соціальної реабілітації.
з проблем управління своїм часом. Таке змістове
Програма «Життєво необхідні навички» (Life
розширення тематики дозволяло консультаційним Skills Program). У контексті нашого дослідження
програмам розширювати коло своїх клієнтів, оскі- заслуговує на увагу відома в США групова консульки за статистикою біля 40% населення США неа- льтаційна програма «Життєво необхідні навички»,
декватно справлялися з типовими проблемами розроблена професором Колумбійського Універсижиття. Це могла бути прихована незадоволеність тету В. Адкінсом. Зауважимо, що це одна з перших
тривалим станом справ на роботі й відчуття відчу- американських консультаційних програм, яка інтеження, нездатність подолати одночасно сімейні й грувала можливості мультимедійних засобів (10
професійні проблеми, невміння спланувати фінан- мультимедійних уроків, 265 відео/аудіокурсів) та
сово-економічну сторону життя. Так або інакше навчально-методичної літератури (робочі зошити
клієнти потребували отримання навичок, які немо- для членів групи, підручники, посібники з метожливі в рамках формальної освіти, але в яких гос- дики викладання цієї програми для консультантів),
тро відчувалася потреба.
що забезпечувало високу якість надання консультаАмериканська практика показала, що однора- ційних послуг. Крім того, передбачено окремі 3-5зове консультування у кризових моментах не є ефе- денні курси для консультантів, тренерів, андрагогів
ктивним у порівнянні з довгостроковою консульта- та адміністраторів. У програмі закладені механізми,
ційною програмою, яка комплексно реалізує бага- що забезпечують адаптацію різних груп населення
токомпонентний зміст. Наприклад, соціально до навчального процесу та до вимог соціального занезахищений клієнт, який збирається знову повер- питу суспільства. Її універсальність пояснюється
нутися на роботу, повинен уміти розв’язувати без- перш за все універсальністю самої проблеми, оскіліч проблем: знову знайти себе на ринку праці, ви- льки йдеться про проблеми професійного розвитку,
робити нові цінності в житті, навчитися керувати кар’єрного зростання, пошуку роботи, з якими стичасом тощо. Консультанти активно співпрацюють кається практично кожна людина незалежно від
із соціальними працівниками, правозахисними ор- того, до якої соціальної групи (жінки, національні
ганізаціями, представниками медицини, часто ста- меншини, студенти, безробітні) вона належить [1].
ючи ініціаторами створення мережі соціально-освіНеобхідно вказати на практичну реалізацію
тніх установ, де клієнт міг би отримати багатобічну програми, яка активно використовувалася протяпідтримку. Така співпраця стала традиційною в гом останніх трьох десятиліть у різних типах устаконсультаційних програмах.
нов: освітніх, культурно-освітніх, медичних, реабіЗ розвитком ідеї неперервної освіти консульта- літаційних, промислових, у спеціально створених
ційні програми стали відчутною допомогою реаль- консультаційних центрах. Результатами практичному втіленню в життя цієї ідеї, оскільки освіта вва- ного втілення програми стало навчання більше
жалася складовою частиною кар’єри. Консультант 400 тис. чоловік у різних типах установ, створення
міг допомогти адекватно спланувати освіту з пог- 300 незалежних консультаційних центрів, що праляду її неперервності й змістовної сторони, разом з цюють за нею. Програма постійно отримує схвальні
клієнтом розібратися у способах її поєднання з ін- відгуки від учасників-клієнтів та консультантів.
шими сторонами людського життя. Крім того, Ймовірно цим пояснюється той факт, що понад
будь-яка консультаційна програма сама є ланкою в 1700 агентств з найму, шкіл, муніципальних колезагальному ланцюжку неперервної освіти, втілю- джів у 43 штатах США активно впроваджують проючи один з можливих варіантів неперервної освіти. граму В. Адкінса. (Adkins Program). Вона впроваОсобливо важливим у розробці консультацій- джена в понад 20 різних установах, які надають
них програм був акцент на формування адаптацій- освітні та консультаційні послуги частково зайняних навичок, зокрема навичок комунікації; підви- тим, не працевлаштованим випускникам, людям,
щення продуктивності праці; формування ціннос- які перебувають під ризиком звільнення, тимчасово
тей, з якими людина хоче працювати; навичок непрацюючим, матерям, які отримують допомогу
прийняття рішень; самовдосконалення; пошуку, по безробіттю, іммігрантам, в’язням, військовослуотримання, збереження роботи; навичок боротьби жбовцям звільненим у запас та іншим соціально незі стереотипами, які обмежують свободу вибору захищеним групам.
освітніх можливостей або професії; навичок гумаАналізуючи цілі програми, наголошуємо, що
нізації праці; ефективного використання вільного вона допомагає клієнтам не лише усвідомити прочасу; здоров’язбереження [4].
блеми, які стоять перед ними, але й набути необхідНа сучасному етапі розвитку американського них навичок для розв’язання цих проблем. Крім
суспільства спостерігається зростання кількості но- того, допомагає з’ясувати ставлення до окремої
вих консультаційних програм соціальної реабіліта- проблеми, ухвалювати відповідні рішення для
ції, що розробляються спільно Міністерством розв’язання цих проблем, робити вибір, вирішувати
освіти та Міністерством праці США. Значний ак- конфлікти, підвищувати самооцінку, ефективно
спілкуватися з навколишнім світом і бути відпові-
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дальним за свої дії. Вона фокусує увагу на передба- боти» (уміння самопрезентування); модуль 5 «Утчуваних проблемах, з якими найчастіше доводиться римання робочого місця» (уміння працювати в костикатися клієнтам у житті. Програма пропонує лективі). З метою встановлення необхідного для настандартні і раціональні шляхи виходу зі складних вчання мікроклімату в групі використовують низку
ситуацій, своєрідну матрицю, за якою можна безбо- ігрових технологій, спрямованих на об’єднання
лісно розв’язати будь-яку проблему, оскільки має групи (10-15 чол.) і зняття напруги.
чітко розроблену структуру, використовує традиТаким чином, програма В. Адкінса ґрунтується
ційні у психології, педагогіці і консультуванні ме- на теорії розвитку кар’єри, охоплює найкращі методи та технології. Клієнти швидко знаходять ро- тоди та технології навчання, має якісне навчальноботу, проходять необхідне навчання та перепідго- методичне забезпечення, розроблену практично
товку, отримують консультаційні послуги від орієнтовану програму навчання персоналу, органіпсихологів і досвідчених педагогів-консультантів.
зовану за структурою 4-етапного процесу навчання,
Програма передбачає декілька способів органі- є корисною як система для різних закладів та підзації навчання, зокрема такі: інтенсивне 10-денне розділів. Вона використовується на всіх рівнях нанавчання, навчання у вихідні дні, міні-семінари, на- дання консультаційних послуг – базовому, інтенсивчання в половині дня тощо. Окремі групи навча- вному, ускладненому. У таблиці 1. систематизоються по дві години двічі на тиждень протягом 16- вано перелік агентств США, в яких запроваджено
20 тижнів. Програма складається із 10 розділів, які програму В. Адкінса.
об’єднані в 5 модулів, спрямованих на допомогу
У звіті 2018 року Інституту розвитку життєво
зрозуміти себе, навчитися правильно вибирати аль- необхідних навичок, організованому В. Адкінсом,
тернативи, вивчати можливості кар’єрного зрос- зазначено, що спільно з персоналом 9 муніципальтання, здійснювати вибір, планувати майбутнє, ро- них агентств здійснено моніторинг навчальних резробляти стратегії пошуку роботи тощо. Розгля- зультатів 448 соціально незахищених клієнтів. Ананемо їх детально: модуль 1 «Вибір» (вивчення себе: ліз результатів показав, що 38% мали реальні плани
«Хто я і куди я йду далі?»); модуль 2 «Пошук ро- на зайнятість, 22% взяли участь в освітніх програботи» (уміння використовувати агентства з найму і мах, 42% пройшли професійну підготовку, 12 %
встановлення особистих контактів); модуль 3 «Пла- пройшли навчання в інтернатурі, 22% – отримали
нування кар’єри» (навички планування й ефектив- повну зайнятість (Community Agencies and Welfare
ного управління часом); модуль 4 «Отримання ро- Reform Report).
Таблиця 1.
Використання програми В. Адкінса в освітніх та соціальних установах США
Counseling Centers
Консультаційні Центри
Unions
Об’єднання
Veterans Programs
Програми військовослужбовців
Military (National Guard Youth Programs)
Військові молодіжні програми
Job Corps
Трудовий корпус (національна програма США з
професійного навчання «важкої молоді»)
Mental Health Programs
Програма психіатричної допомоги
Programs for Abused Women
Програма захисту експлуатації жінок
Housing Authorities
Управління житлового будівництва
Outplacement Programs
Програми працевлаштування звільнених
Foster Children Programs
Програми дітей-годованців
On-the-job Training Programs
Програми професійного навчання під робоче місце
Migrant Labor Programs
Міграційні програми
Programs for Minorities (i.e. Urban League)
Програми захисту національних меншин
Programs to socialize immigrants
Програми соціалізації мігрантів
Churches, synagogues or affiliated religious programs Релігійні програми
Summer Youth Programs
Літні молодіжні програми
Hospitals and Clinics
Лікарні та клініки
Alternatives to Incarceration
Альтернативні програми для в’язнів
Native American Programs
Програми для корінного населення США
Proprietary Schools
Приватні школи
Early- or Pre-Retirement Programs
Програми захисту людей передпенсійного віку
Youth Service Corps, Americorps
Молодіжний трудовий корпус
YMCA-YWCAs
Молодіжна християнська організація
Boys and Girls Clubs
Клуби хлопчиків та дівчаток Америки
Private Schools
Приватні школи
Halfway Houses
Реабілітаційні центри
Disability Retraining
Програми перепідготовки інвалідів
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Соціологічні опитування показали, що 227 чо- церква, будь-яке агентство з соціальної роботи.
ловік у Центрах освіти дорослих з 13 міст штату Природно, що й приміщення для навчання за проНью-Йорк пройшли навчання за цією програмою. грамою надається безкоштовно [11].
97,8% визначили Програму як одну з кращих,
Вартим уваги є досить поширений досвід
97,3% – рекомендують її своїм друзям, 90,4% – ко- упровадження даної програми в освітніх навчальристуються постійно, 86,5% відзначили, що Про- них закладах, зокрема в муніципальних коледжах.
грама допомогла їм зрозуміти важливість професій- Як правило, Асоціація спочатку навчає викладачів
ної підготовки та перепідготовки, 86,5% значно пі- коледжів роботі за даною програмою, а потім актидвищили рівень професійних знань та навичок, вно впроваджує програму в систему навчального
72,6% удосконалили свої комунікативні навички, процесу коледжу. Програма фокусується на про73% стали більш упевненими у своїх силах. Про- блемах адекватної самооцінки й уникає стандартної
грама В. Адкінса допомагає соціально незахищеній діагностики. Результати втілення цієї програми домолоді долучитися до освітніх програм. На думку сить оптимістичні і прогностичні: за даними Асоціфахівців, вона має право на існування, оскільки до- ації 50 % учасників через 3 місяці знаходять відпопомагає соціально незахищеним у визначенні та за- відну для себе роботу, а останні 50 % перебувають
безпеченні майбутнього для них та їхніх сімей, дає в активному пошуку такої роботи.
можливість зрозуміти, що вони є головними
Департаментом розвитку робочої сили розробоб’єктами Програми [1; 2; 3; 7].
ляється та реалізовується багато інших інноваційВеликою спільною роботою (проектом) Мініс- них консультаційних програм соціальної реабілітатерства праці і Міністерства освіти є розробка про- ції, зокрема: програма «Досвід з найму на роботу»
грами «Освіта на робочому місці», спрямована на для тих, хто має досвід роботи менеджерів і бажає
підвищення загальної культури праці, отримання вдосконалити свої знання та навички щодо найму
корисних навичок для збереження роботи, ефекти- на роботу кваліфікованих фахівців (запроваджена в
вне використання свого потенціалу на робочому мі- 13 штатах); «Програма для представників націонасці. Необхідно відзначити ще одну важливу про- льних меншин», де відсоток соціально незахищених
граму 90-х років, що має відношення до консульту- традиційно вищий.
вання. Це програма «Робочі місця» («Jobs»), мета
Важливими є консультаційні програми соціаякої – допомогти переходу із соціальних дотацій на льної реабілітації для роботодавців, розроблені з
оплачувані роботи. Оскільки йдеться про роботу з метою прискорення розв’язання проблем правильмалозабезпеченими і найменш благополучними ного та справедливого найму на роботу, ознайомверствами населення США, то консультанти акцен- лення з різними аспектам трудової діяльності, протують свою увагу на проблемах трансформації, блемами виходу на пенсію, запобігання зростанню
планування, ухвалення відповідальних рішень, по- працівників, які перебувають під ризиком звільшуку і збереження робочого місця.
нення, розвитку умінь організовувати випереджуЗагальновідомою в США є діяльність Депар- вальне навчання на виробництві тощо. Стратегічтаменту праці та розвитку робочої сили ними цілями таких програм є:
(Department of Labor and Workforce Development), в
- допомога роботодавцям з найму, управління,
якому розробляються та реалізовуються консульта- навчання працівників старшого віку. Численні досційні програми для людей пенсійного і допенсій- лідження довели, що працівники старшого віку воного віку. Прикладом є програма «Планування зай- лодіють низкою переваг у порівнянні зі своїми монятості» – восьмимодульний семінар, розрахова- лодшими колегами. Накопичувальний досвід, житний на соціально незахищених середнього і тєва мудрість, відданість ідеям своєї компанії та
старшого віку. Він готує соціально незахищених до сумлінне ставлення до своїх обов’язків значно випошуку такої роботи, яка найбільшою мірою відпо- різняє працівника старшого віку. Для реалізації цієї
відала б їхнім індивідуальним можливостям, інте- цілі діє програма «Ділове партнерство», яка спряресам і потребам. Учасники програми вчаться вияв- мована на створення інформаційної мережі з пиляти свої здібності, інтереси, ідентифікувати досвід тань, що стосуються кар’єри працівників допенсійроботи, використовувати творчі й гнучкі підходи у ного віку. Інформаційна мережа створювалася для
дослідженні шляхів подолання перешкод, що зава- працедавців з метою інформування щодо останніх
жають їм у пошуку роботи, розвивають навички по- наукових досліджень з даної проблеми. Ця прошуку роботи. Дана програма впроваджена в п’ятде- грама представлена на конференціях з управління
сяти штатах і розвивається на основі гранту, отри- людськими ресурсами, де коло працедавців, що команого від Міністерства праці США. Реалізація ристуються даною інформаційною мережею поспрограми здійснюється на громадських засадах у тійно розширюється. На підтримку програми випурамках Асоціації. У кожному штаті працює коорди- скається інформаційний бюлетень «Працездатний
натор програми. Крім того, програмою передба- вік» для менеджерів відділу людських ресурсів, що
чено навчання волонтерів з числа колишніх педаго- допомагає їм удосконалювати роботу з найму і упгів, психологів, соціальних працівників з метою по- равління працівниками старшого віку;
дальшої організації для них групи (10-25 осіб).
- допомога людям старшого віку в здійсненні
Навчальний персонал працює на громадських заса- усвідомленого й інформованого вибору напрямів
дах і відвідування клієнтами занять є безкоштов- розвитку своєї кар’єри й планування пенсійного пеним. Місцем для навчання за програмою може бути ріоду свого життя. У цьому напрямі Асоціація розбібліотека, коледж, освітній центр для дорослих, робляє низку консультаційних програм, здійснює
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дослідження, організовує видання друкарської про- характеризується яскраво вираженою індивідуальдукції з проблем навчання та перенавчання людей ністю. Для консультанта не існує узагальненого об«третього віку». Відомою є програма «Подумай про разу дорослого студента [9]. Кожен з них є унікальсвоє майбутнє», спрямована на розв’язання про- ною сукупністю стилів життя, здібностей, інтереблеми планування пенсійного періоду людини. сів, ціннісних уявлень, самоконцепцій, життєвого
Вона впроваджена в багатьох державних і приват- досвіду, цілей, пріоритетів, сімейних особливостей.
них організаціях, різних асоціаціях, релігійних Індивідуальність – ключова характеристика доросспівтовариствах, військових структурах;
лого слухача.
- захист антидискримінаційних законів і поліОтримання нової ролі відповідає поняттю тратики з проблем віку у світі праці. Розв’язання про- нзиції, як періодe «подій або відсутності подій, реблеми подолання дискримінації на основі віку пра- зультатом якого є зміна взаємин, щоденних
цівника полягає в проведенні відповідної освітньої обов’язків, переконань, ролей у місці існування і
політики, роботи із законодавством шляхом форму- функціонування людини, в сім’ї, на роботі, в суспівання відповідної юридичної бази. Асоціація готує льстві, у своєму внутрішньому світі, у фізіологічнеобхідну інформацію і документацію для Верхов- ному стані організму тощо» [4, с. 47]. Концепція
ного Суду США, які стосуються питань дискримі- транзицій, застосована до дорослого студента, має
нації працівників старшого віку. У співпраці з Асо- на увазі період переходу з одного життєвого стаціацією були підготовлені і прийняті певні осново- тусу в іншій, який дає можливість набути нові наположні закони, зокрема «Про заборону вікової вички, знання, уміння. Багато соціально незахищедискримінації під час найму на роботу» від 1967 них, що повертаються до освіти, мають за своїми
року (The Age Discrimination in Employment Act of плечима роки відповідального виконання профе1967) [9] та «Про пенсійне забезпечення зайнятого сійних обов’язків. Cередовище освітніх установ, з
населення» від 1974 року (Employee Retirement його жорсткою регламентацією і регулюванням не
Income Security Act – ERISA, відомий як закон «Про відповідає загальній установці дорослої людини сареформу пенсійного забезпечення» (Pension Reform мій керувати своїм життям, зберігаючи свою незаAct of 1974) [5]. Закон охопив категорії робітників і лежність. У соціально незахищеного є життєвий дослужбовців, які не беруть участі у пільгових пенсій- свід, що дозволяє йому контролювати і планувати
них програмах і схемах і дозволив їм відкривати в своє життя.
банках й інших фінансових установах індивідуаЯк уже зазначалося, Асоціація працює з освітльні пенсійні рахунки на пільгових умовах, а у 1982 німи закладами та активно впроваджує свої консутаке право отримали всі працівники. Для контролю льтаційні програми соціальної реабілітації. Не моза виконанням була створена Корпорація гарантії жна оминути діяльність консультаційних служб
пенсійних пільг (Pension Benefit Guaranty Центрів кар’єри, завданнями яких передбачено: орCorporation). Асоціація веде просвітницьку діяль- ганізацію семінарів за участю фахівців з найму, роність у цій галузі серед своїх членів і надає безкош- ботодавців у різних галузях професійної діяльності;
товні юридичні послуги;
організацію навчальних стажувань, що дозволяють
- розробка інноваційних програм і моделей, які слухачам спостерігати й аналізувати різні ситуації
сприятимуть розширенню можливостей роботи для на робочому місці і ринку праці; проведення на залітніх людей. Інститут Професійної підготовки ро- няттях рольових ігор, пов’язаних з інтерв’ю при
бочої сили, що існує в рамках Асоціації, пропонує прийомі на роботу, запис їх на відео з подальшим
освітні програми для працедавців і фахівців у галузі обговоренням; розробку тестів для самооцінки;
управління людськими ресурсами, які працюють створення курсів та організацію семінарів з планунад питаннями створення різних варіантів зайнято- вання кар’єри; організацію зустрічей з викладацьсті для працівників своєї компанії. Хотілося б від- ким складом різних факультетів з метою обговозначити, що діяльність цієї Асоціації робить знач- рення можливостей і перспектив обраної професії,
ний внесок у проведення освітньої політики, здійс- а також розробки інтегрованих програм; забезпенює вплив на формування громадської думки. чення інформативними матеріалами щодо можлиНайціннішим є надання конкретної допомоги (в востей кар’єри та професійного зростання; викоритому числі і консультаційної) особам, які здійсню- стання можливостей організації консультаційних
ють одну з важливих у житті кожної людини тран- програм у студентських гуртожитках, студентській
зицій (перехідний період).
спільноті тощо; обговорення проблеми задовоНезважаючи на той факт, що соціально незахи- лення роботою тощо.
щені – це дорослі люди, які відрізняються за віком,
Висновки. Розглянуті консультаційні продосвідом, причинами продовження освіти, мотива- грами соціальної реабілітації підтверджують важціями, поставленими цілями, консультування кож- ливість врахування конкретних індивідуальних поної з підгруп соціально незахищених повинно бути треб соціально незахищених груп населення у продиференційованим і враховувати індивідуальні по- цесі реалізації консультування для досягнення
треби.
максимальної ефективності при розв’язанні проОскільки життя клієнтів характеризується блем, пов’язаних з навчанням, перепідготовкою та
складним поєднанням різних ролей, у нього з’явля- розвитком кар’єри. Вищезазначені консультаційні
ється ще одна роль – роль студента, яку він повинен програми соціальної реабілітації, на які виділянавчитися суміщати з іншими соціальними ролями. ються значні фінансові кошти, свідчать про серйоСлід зауважити, що дорослий студент перш за все
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Abstract
This article deals with the investigation of some peculiarities of primary schools in Great Britain. The difference between primary schools un Ukraine and Great Britain is disclosed. National Curriculum of the UK. Primary
School, and curriculum content are discussed (validity, utility, learn ability, consistency with social realities, self
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sufficiency, significance). Special attention is paid to such questions as multicultural education and religious education in primary schools. Different approaches to this problem are considered.
Анотація.
В статті досліджуються особливості функціонування початкової школи у Великій Британії. Наголошується на суттєвих відмінностях початкової школи України і Великої Британії. Аналізується зміст програми і навчального плану початкової школи (обґрунтованість, практичність, розвиток інтелектуальних
здібностей, системність, зв'язок з життям, самостійність, продуктивність). Особлива увага звертається на
такі питання, як полікультурне і релігійне виховання в початковій школі. Розглядаються різні підходи стосовно цього питання.
Keywords: infant school, primary school, boarding school, curriculum, Great Britain.
Ключові слова: молодша школа, початкова школа, школа-пансіон, програма, Велика Британія.
Освіта є одним з найважливіших соціальних
інститутів, що забезпечує наступність у розвитку
людської культури, формування умов для соціальної й академічної мобільності молодого покоління.
В умовах глобалізації в українській загальноосвітній школі на початку XXI століття відбуваються інтенсивні зміни, зумовлені світовими тенденціями
інтернаціональної уніфікації національних освітніх
стандартів, удосконалення технологій й диверсифікації освітніх моделей.
Початкова загальна освіта є основою шкільного навчання, вона забезпечує інтелектуальний,
духовно-моральний і особистісний розвиток молодших школярів, формування позитивної навчальної
мотивації, умінь і навичок навчальної діяльності.
Питання реформування української початкової
освіти перебувають в центрі уваги вітчизняних учених, які розглядають різні аспекти навчально-виховного процесу в сучасній початковій школі (Т.Атрощенко, П.Гусак, Т.Завгородня, І.Дичківська,
О.Савченко, О.Шквир, О.Янкович та ін.).
Вважаємо доцільним вивчення зарубіжного
досвіду організації початкової освіти з метою творчого переосмислення і використання окремих прогресивних ідей у новій українській початковій
школі.
Цікавим в цьому плані є досвід Великої Британії, освітня політика якої спрямована на розвиток і
модернізацію змісту початкової освіти зі збереженням базових принципів, характерних для культури
й історії Об'єднаного Королівства.
Система початкової освіти Великої Британії
суттєво відрізняється від української. Вона поділена на 2 сектори: державний і приватний. У Великій Британії широко поширене навчання в школахпансіонах (Boarding Schools), де діти навчаються і
живуть весь рік, повертаючись додому тільки на канікули. У країні співіснують два типи шкіл-пансіонів: незалежні (Independent/Private Boarding
Schools) і державні (State Boarding School). Державні і приватні школи-пансіони мають автономію з
питань формування й модернізації змісту освіти,
при цьому уніфікація даного змісту забезпечує регламентоване дотримання вимог Національної освітньої програми всіма школами країни. У приватних
школах передбачається організація індивідуального освітньої траєкторії для навчання учнів молодшого шкільного віку, виходячи з їхніх здібностей,
інтересів і планів на майбутнє. Сукупність індивідуальних маршрутів, які становлять варіативний

компонент загального змісту освіти, та інваріантна
його частина відображають ідеологію державної
політики, що визначається організаційними умовами формування змісту освіти на території Великобританії. [1; 2].
Навчальний рік у Великій Британії регламентований і затверджений законодавчо на рівні Міністерства освіти Об'єднаного Королівства. Всі установи, які надають освітні послуги, щодо організації
навчального процесу повинні дотримувати певних
вимог. Розглянемо деякі з них, зазначені в освітній
програмі Великобританії:
1. Академічний рік для початкової школи
триває 190 днів (38 тижнів) з 4 канікулярними періодами;
2. Академічний день поділений на дві половини: навчання до обіду і після обіду (morning and
afternoon sessions), між якими є інтервал (midday
break), час, визначений освітніми стандартами, але
встановлюється навчальним закладом згідно з навчальним планом школи самостійно;
3. Академічний тиждень складається з 20-30
годин, що дозволяє забезпечити не обов'язкове вивчення всіх дисциплін в один тиждень, а допускає
можливість розподілити вивчення предметів на тижні, модулі протягом навчального року. У педагогічній науці даний принцип тематичного або предметного подання матеріалу носить лінійний характер, тобто, передбачає послідовний виклад нового
наукового знання в навчальній програмі, ґрунтуючись на вже наявних знаннях і з урахуванням опори
на минулий досвід учнів.
Відповідно до Національної освітньої програми для початкової школи (National Curriculum of
the UK. Primary School), обов'язкова шкільна освіта
починається у Великій Британії, на відміну від України, для дітей з п'ятирічного віку, де навчання
триває 6 років і підрозділяється на 2 періоди: молодша школа (infant school) - з 5 до 7 років і початкова
школа (primary school) - з 7 до 11 років, що відповідає ключовим стадіям початкової освіти (Key Stage
1, 2).
У світовій педагогічній практиці передбачена
організація сприятливої психологічної атмосфери,
необхідної для молодших школярів у процесі початкового навчання, що є основним принципом і умовою конструювання змісту початкової освіти у Великій Британії. Зокрема, згідно вимог британської
освітньої програми, у молодшій школі (infant
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school) відсутні традиційні уроки і оцінки, протя- укових знань і практичних умінь, а також предстагом навчального часу школярі пізнають навколиш- вляє компонент освітнього простору, який підданій світ через ігрову діяльність, що має контролю- ється поточним соціальним і економічним змінам
ючий, навчальний, пізнавальний, розвиваючий, ко- [6].На основі затвердженого в національній освітмунікативний, діагностичний і творчий характер і ній програмі визначення британський дослідник Д.
відповідає психологічним віковим особливостям Скотт (D. Scott) у своїй праці «Критичні нариси по
молодших школярів. Загалом британська організа- основних навчальних програмах» (Critical essays on
ція контролю якості навчання молодших школярів major curriculum theorists,) визначає британську наздійснюється в літерному позначенні відповідно до вчальну програму (curriculum) як національну сиспослідовності англійського алфавіту від А+ до F, де тему наукових знань, що включає в себе ціль загаА+ - найвища оцінка; А - відмінно; В - дуже добре; льної освіти, предметний зміст освіти і систему діС - добре; D - не зовсім успішно; Е - погано; F - дуже агностики й оцінки тих, що навчаються.
погано. Департамент Освіти Великої Британії щоріПредметне наповнення змісту початкової
чно публікує на офіційному сайті результати неза- освіти базується на законодавчих актах, освітніх
лежних національних і міжнародних тестувань з ос- стандартах і міжнародних системах освіти.
новних навчальних дисциплін на всіх етапах навНавчальний план визначається як один з фунчання.
даментальних складових елементів змісту освіти.
Розглядаючи зміст початкової освіти в кон- Таким чином, навчальний план - це стандартизоватексті освітніх стандартів Великої Британії, відзна- ний документ для всіх навчальних закладів, що
чимо, що він визначається відповідно до базової включає уніфіковані вимоги, обов'язкові для досягНаціональної програми або куррикулуму (National нення загальної освітньої мети.
Curriculum), орієнтованої на початкову освіту, що є
Відповідно до оновлених стандартів освіти, реосвітнім стандартом країни. У британській педаго- комендованих Міністерством освіти Об'єднаного
гіці зміст національної освітньої програми Королівства, починаючи з 2014 р., предметний
(curriculum content) представляє сукупність навча- зміст початкової британської освіти визначено в тальних дисциплін і предметних областей, які викла- кий спосіб:
даються в школі, і в рамках яких визначені основні
Мовна галузь (мовна грамотність, літературне
практичні навички (skills), необхідні для освоєння, читання, в тому числі й іноземна мова) – навчальні
в процесі пізнання [3]. Змістовий компонент освіт- дисципліни: англійська мова (письмо, читання, каньої програми у Великій Британії містить низку те- ліграфія, іноземна мова); математична галузь – маматичних модулів у кожній предметній області у тематика; природнича галузь – географія, природовідповідності зі стратегічною метою державної по- знавство, елементарне громадянознавство; релілітики. У зв'язку з тим, що розробка національної гійна галузь – релігія народів світу; фізична галузь
навчальної освітньої програми є політичним і тех- – фізична культура; галузь мистецтва – музика, манічним процесом, її формування представляє суспі- лювання, драма; галузь технології і дизайну - інфольний інтерес і містить наступні критерії: обґрунто- рматика, проектування, дизайн.
ваність (validity), практичність (utility), інтелектуаУ зв'язку з необхідністю реалізації завдання
льні здатності (learn ability), системність соціально-морального виховання в 2002 р. загаль(consistency with social realities), самостійність (self нодержавний навчальний план був доповнений диsufficiency), інтерес (interest), продуктивність сциплінами «Громадянознавство» і «Громадянська
(significance).
освіта». Навчальним планом передбачено отриЗгідно Р. Дж. Александер (R.J. Alexander), дос- мання загальних знань у сфері суспільних процесів,
від навчання (learning experience) є системотвірним розвиток відповідних умінь, придбання навичок
компонентом змісту навчальної освітньої програми ефективної взаємодії для вирішення загальних про(змісту освіти), що представляє собою взаємодію блем, а також навичок, пов'язаних з пошуком інфоміж тим, що вивчається й зовнішніми умовами на- рмації для одержання відповідей на виникаючі пивколишнього середовища, які впливають на нього тання. Теми, передбачені загальнодержавним нав[4]. Таким чином, у першій версії даного документа чальним планом, спрямовані на вирішення завдань
(1989) стверджувалося, що зміст освіти розуміється морального виховання можуть бути такими: «Осояк «система адаптованих наукових знань, з елемен- бистість», «Родина», «Колектив», «Соціальні інститами практичних умінь, необхідних для повноцін- тути», «Влада», «Управління», «Держава», «Вироного розуміння отриманих знань». Відзначимо, що бництво». «Розподіл і споживання», «Громадянські
в умовах сучасних процесів глобалізації, технологі- відносини, ідеали, права» та ін.
зації й інформатизації зміст освіти повинен відоСтандарти освіти Великої Британії містять
бражати існуючий стан суспільства й вимоги сучас- вказівки для всіх шкіл, що перебувають у державних тенденцій його розвитку. Внаслідок цього, у ному підпорядкуванні, включати до складу навчаперіод світового інформаційного й технічного про- льного плану в рамках варіативного компонента
гресу даний законодавчий документ був оновлений факультативний курс з релігії. На основі аналізу
(1995, 2000, 2008, 2012 і 2014 рр.), що вплинуло на змісту освітньої програми, яку реалізує одна з почаперегляд поняття змісту освіти [5]. Зміст освіти — ткових шкіл Великої Британії - Бромсгров
це спеціалізоване освітнє середовище, що має відк- (Bromsgrove School), можна відзначити, що в змісритий і варіативний характер, включає систему на- товому відношенні в складі відповідного курсу пе-
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редбачено вивчення тем про сутність християнсь- цього зміст освіти в британських школах містить
кої релігії, буддизму, освоєння базових морально- певні елементи різних етнічних культур (навчальні
етичних положень, пов'язаних з поняттями світу, дисципліни, час для молитви, вивчення історії налюбові, родини, культури, взаємин та ін. Формою цій і їхніх культур); наприклад, інтегровані тематинавчання в рамках курсу при викладанні його в по- чні модулі «Моя родина. Моє оточення» (My
чатковій школі виступають бесіди, обговорення, family. My environment), «Традиції й ритуали»
роз’яснення, що дозволяє розвивати навички соціа- (Customs), «Предки» (Ancestors)); має місце збільльної взаємодії учнів, сприяє формуванню відпові- шення академічного навантаження спеціальних кудальності, соціальної зрілості, стійкої позиції й сві- рсів, що вивчаються у дисциплінах з інваріантного
тогляду, готовності до продуктивної життєдіяльно- компонента («Історія» (Elementary History), «Геогсті в сучасному суспільстві.
рафія» (Elementary Geography), «Релігія й КульСлід зазначити, що сформована світова прак- тура» (Religion and Culture), доводячи, що світова
тика відносно необхідності включення релігійної культура - це продукт історичного процесу взаємосвіти в шкільне навчання неоднозначна.
ного збагачення етнічних культур, які є надбанням
У сучасних умовах тема необхідності форму- всіх націй. Таким чином, взаємодія різних культур
вання рекомендацій для початкової освіти в сфері є основним чинником формування змісту початкорелігійного навчання продовжує залишатися дис- вої освіти з метою вирішення проблеми расових, еткусійною. Переваги навчання з питань, пов'язаних нічних і соціальних конфліктів.
з релігією, полягають у тому, що учні здобувають
Отже, у Великій Британії існує цікавий досвід
знання, що дозволяє їм свідомо робити моральний організації навчально-виховного процесу, окремі
вибір, визначати власні цінності. Подібне навчання ідеї якого можуть бути успішно використані в Укдозволяє формувати в учнів взаєморозуміння, адек- раїні. На нашу думку, вартою уваги є ідея молодшої
ватне ставлення до навколишньої дійсності, до тра- і початкової школи, державних і приватних шкіл,
дицій інших народів. Подібний погляд відображе- шкіл-пансіонів, впровадження основ полікультурний у праці Р.Лонга (R. Long) «Релігійна освіта в ної освіти тощо.
школах Англії» (Religious Education in schools.
England, 2016). Дослідник підкреслює обов'язкоСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
вість релігійної освіти як компоненту основного
освітнього плану в британських державних школах
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кої Британії. Дане твердження автор аргументує SAGE Publication: 3rd Edition: UK, 2015. — 255p.
тим, що релігія становить основу для розвитку в уч3. 21stCenturySkills:
Education
&
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доступу:
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школи. Подібний підхід виражений, зокрема, Н.
4. Alexander R.J. Children, their world, their
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наність у тому, що наявність у програмі початкової
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кватно сприймати відповідні відомості через вікові http://www.corestandards.org, вільний.
особливості.
7. Long R., Robert T. Religious Education in
Розглядаючи особливості навчального про- schools (England). House of Commons Library.
цесу у початковій школі Великої Британії, слід від- Briefing Paper. № 07167. 7 July. 2016. P. 25-34.
значити, що принцип полікультурності є важливим
8. Modood T., May S. Multiculturalism and
принципом формування змісту освіти в умовах гу- education in Britain: an internally contested debate //
маністичної і ліберально-демократичної парадигми International Journal of Educational Research -. №35.
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ційного населення, що прагне зберегти власну культурно-історичну й етнічну спадщину. Внаслідок
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Abstract
This article deals with the problem of multicultural education in USA. The main conditions of the multicultural education development in USA are discussed and the meaning of this term is disclosed. It is underlined that
multicultural education is an important part of the modern American educational system. There are many different
institutions and scientific centers of Multicultural education in USA. Multicultural training of students is provided
in all educational establishments. The main result of this training is the formation of multicultural competence
which is necessary for successful interaction in multicultural society.
Анотація
У статті розглядаються питання полікультурної освіти в США. Проаналізовані умови виникнення і
розвитку полікультурної освіти в США. Представлено визначення полікультурної освіти. Наголошується,
що полікультурна освіта сьогодні є важливою складовою американської освітньої системи. В країні
функціонує дуже багато різних організацій і наукових центрів полікультурної освіти. Полікультурна підготовка фахівців здійснюється у всіх закладах освіти і передбачає формування міжкультурної компетентності, яка необхідна для успішної міжкультурної взаємодії в полікультурному суспільстві.
Keywords: educational system, multicultural education, intercultural competence, multicultural training,
USA.
Ключові слова: система освіти, полікультурна освіта, міжкультурна компетентність, полікультурна
підготовка, США.
Україна є багатонаціональною державою і питання міжетнічних відносин завжди були важливим
для неї, але особливої актуальності вони набули
останнім часом, коли в значній мірі загострилися
політико-ідеологічні, етнічні, мовні, релігійні
відмінності серед різних верств населення, внаслідок чого в окремих регіонах країни виникає міжнаціональна напруга, конфліктні ситуації.
Різні аспекти проблеми міжетнічних відносин
сьогодні активно досліджуються вітчизняними вченими Це, зокрема, питання культурної ідентичності
та етнічних стереотипів (Т.Іванова, Н.Паніна,
В.Скуратівський), полікультурної освіти (І.Васютенкова, О.Гуренко, В.Кузьменко), культури міжнаціонального спілкування (З.Гасанов, Л.Гончаренко, В.Заслуженюк), міжетнічної толерантності
(Т.Атрощенко, Р.Валітова, Л.Ільченко) та ін. Особлива увага звертається на питання полікультурної
освіти. На думку багатьох учених, саме їй належить
важлива роль у вихованні у представників усіх

національностей взаємного розуміння, поваги й толерантності, здатності до міжетнічного й міжкультурного діалогу, віри в необхідність мирного
розв’язання конфліктів і проблем; подолання комплексів культурної меншовартості, другорядності
окремих культур.
Значні здобутки в дослідженні проблеми
полікультурної освіти є в одній з найбільш багатонаціональних країн світу – США. Тому вважаємо
доцільним вивчення досвіду США з метою використання окремих ідей зарубіжного досвіду у вітчизняному освітньому просторі.
У США, полікультурна політика тісно
пов’язана з процесом створення єдиного громадянського суспільства в умовах різноманіття етнічного
складу населення і слугує формуванню американської нації і одночасно забезпечує інтереси різних
етнічних груп, перш за все, афроамериканців і латиноамериканців. Діяльність громадських етнічних
організацій послужила потужним поштовхом для
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оновлення законодавства в галузі громадянських American Association of Colleges for Teacher Educaправ в США. Свого часу в США полікультуралізм tion (Американська асоціація коледжів підготовки
не був запропонований зверху, а ініційований знизу вчителів); Center for Research on Education, Diverв результаті активного соціального руху етнічних sity, and Excellence (CREDE) Центр дослідження
груп, які боролися за свої права. В результаті діяль- освіти, різноманіття і успіхів у навчанні).National
ності цих організацій в 1954 р Верховним Судом
Association for Multicultural Education
було вирішено питання про десегрегацію американ- (Національна асоціація полікультурної освіти);
ських шкіл. Прийнятий в 1964 р Акт про громадян- Center for Multilingual Multicultural Research
ські права створив прецедент використання феде- (Дослідницький
центр
полікультурної
і
ральних коштів для здійснення недискримінаційної полілінгвальної освіти); The National Information
практики освіти. Цей закон вперше вимагав від фе- Center for Children and Youth with Disabilities
деральних агентств розробити вимоги до (Національний інформаційний центр для дітей і
здійснення полікультурної освітньої практики. молоді з альтернативним розвитком) та ін.
Впродовж наступних років полікультурний напряАмериканська дослідниця – фахівець в галузі
мок освітньої політики був підтверджений важли- полікультурної освіти Г. Бейкер вважає, що
вими державними документами («Про рівні освітні полікультурна освіта має на меті виховання поваги,
можливості», «Одна нація, багато народів», «Акт толерантності, вміння жити й взаємодіяти з предпро білінгвальну освіту», «Одна Америка в XXI ставниками інших рас, культур, релігій на основі
столітті» та ін.), в яких були розроблені принципи знання й розуміння відмінностей і спільності людосвіти в багатокультурному суспільстві. Прийняті ських цінностей [1].
закони слугували правовою базою для заборони раНа думку К.Гранта, полікультурна освіта спрясової дискримінації в сфері освіти. Полікультурна мована на розвиток у кожного індивіда розуміння й
освіта як обов’язковий компонент освіти проголо- здатності цінувати культурне різноманіття суспільшена в США на всіх рівнях, у всіх штатах. ства; надання права альтернативного вибору кульCпеціальні державні структури контролюють ре- турної ідентичності для всіх людей із врахуванням
алізацію відповідної політики.
їх расової, статевої приналежності, мови, сексуальСьогодні в США функціонує велика кількість ної орієнтації й соціального походження [2].
різних організацій і наукових центрів полікультурУзагальнення результатів досліджень відомих
ної освіти: Center of Multicultural Education. Wash- американських учених[1-4] дає підстави сформулюington University (Центр полікультурної освіти вати основні ідеї полікультурної освіти.
Вашінгтонського університету); CRESPAR, The
Полікультурна освіта представляє собою
Center for Research on the Education of Students явище, побудоване на ідеях свободи, справедлиPlaced At Risk. (Центр дослідження освіти вості, рівності, неупередженості і людської гідності,
студентів групи ризику); Diversity Training Univer- які відображені в різних документах, таких як Деклаsity International (DTUI); (Міжнародний університет рація Незалежності США, конституція США, Закультурних відмінностей); National Multicultural In- гальна Декларація Прав Людини, прийнята ООН. Баstitute (Національний інститут багатокультурної гатокультурна освіта визнає ту роль, яку може
освіти); Center for Applied Linguistics (Центр зіграти навчальний заклад у розвитку відносин і
прикладної лінгвістики); National Center for Re- цінностей, необхідних для демократичного сусsearch on Cultural Diversity and Second Language пільства. Вона цінує культурні відмінності й утверLearning (NCRCDSLL) (Національний центр джує плюралізм. Вона кидає виклик усім формам
досліджень культурного розмаїття і вивчення дискримінації в школі й суспільстві шляхом спридругої мови); National Association for Bilingual Edu- яння демократичним принципам соціальної справедcation NABE (Національна асоціація білінгвальної ливості. Багатокультурна освіта – це процес, поклиосвіти); The BUENO Center for Multicultural Educa- каний пронизувати всі аспекти освітньої практики,
tion (Центр багатокультурної освіти при політики й організації як засіб забезпечення найвиуніверситеті Колорадо); Historically Black Colleges щого рівня академічної успішності всіх учнів. Вона
and Universities Teacher Education Technical Support повинна допомогти учням розбудовувати позитивну
Network (HBCUTSN) (Освітня мережа підтримки самосвідомість шляхом поширення знань про істоколеджів та університетів для афроамериканців, рію, культуру й внеску різноманітних культурних
організована національною радою акредитації груп. Вона готує всіх до активної роботи в напрямку
освіти вчителів); American Educational Research As- структурної рівності в організаціях і установах,
sociation (AERA) (Американська асоціація освітніх озброюючи їх знаннями, аргументами й навичками
досліджень); OERI, Office of Educational Research для перерозподілу влади й доходів серед різних
and Improvement (Відділ департаменту освіти США груп. Таким чином, навчальна програма повинна
з дослідницької роботи і вдосконалення освіти). безпосередньо розглядати питання расизму, сексиThe University of California Linguistic Minority Re- зму, релігійної нетерпимості й ксенофобії..
search Institute (Каліфорнійський дослідницький інПолікультурна підготовка фахівців у вищих
ститут лінгвістики меншин); National Multicultural навчальних закладах США здійснюється шляхом
Institute (Національний інститут багатокультурної впровадження елементів полікультурної освіти у
освіти). ORC, Organization of Research Centers всі основні курси, а також під час вивчення спеціа(Мережа федеральних дослідницьких центрів); The льних курсів. Безперечно, більша увага надається
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полікультурній підготовці фахівців, які безпосере- втілювати у практику комунікативні наміри і передньо працюють з людьми (учителі, соціальні праці- віряти результати комунікації за допомогою зворовники). Наприклад, полікультурна підготовка вчи- тного зв’язку.
теля передбачає, крім основних, вивчення таких куТаким чином, розглядаючи поняття міжкульрсів: «Навчання молоді корінних американців», турної компетентності, не можна не згадати і про
«Навчання афроамериканців та вивчення їх куль- таку її важливу складову як міжкультурна комунітури», «Мультиетнічне навчання: методи, зміст, кативна компетентність.
матеріали», «Мультиетнічні навчальні програми»,
Американський
дослідник
А. Фантіні
«Навчальні стратегії для навчання учнів з нацмен- розглядає
міжкультурну
комунікативну
шин», «Навчання молоді з етнічних меншин», компетентність через кoмплекс умінь, які неoбхідні
«Шкільні реформи і полікультурна освіта», «Бі- для ефективнoї і адекватнoї пoведінки у ситуаціях
лінгвальне навчання» та ін. Що стосується поліку- спілкування з представниками інших культур та
льтурної підготовки соціальних працівників, вона мoв. Значний вклад в дослідження міжкультурної
містить такі курси, як: «Західна цивілізація», «Схі- комунікативної компетентності внесли вчені
дно-азіатська цивілізація», «Історія Америки», К. Беннет і М. Бенетт, наголошуючи, що
«Міфи і сучасна культура». «Вступ в антрополо- формування
міжкультурної
комунікативної
гію», «Людська поведінка в соціальному середо- компетентності – це складний процес, який
вищі», «Людська поведінка: різноманітність і дис- oхoплює різні рівні рoзвитку oсoбистoсті у прoцесі
кримінація», «Історія американської культури» та усвідoмлення
та
прийняття
культурних
ін.
відміннoстей [6; 7].
Слід підкреслити, що полікультурна підготоУзагальнення
результатів
досліджень
вка фахівців спрямована на формування у них між- науковців дає підстави розглядати міжкультурну
культурної компетентності, яка дає можливість на- комунікативну компетентність як сукупність
лагодити ефективну взаємодію в полікультурному сoціoкультурних
та
лінгвістичних
знань,
середовищі.
кoмунікативних умінь та навичoк, завдяки яким
Про необхідність формування міжкультурної oсoбистість мoже успішнo спілкуватися й
компетентності фахівців, які живуть і працюють в взаємoдіяти з нoсіями інших культур на всіх рівнях
багатокультурному суспільстві, вперше зауважили міжкультурнoї кoмунікації. Це кoмплекс умінь, щo
американські вчені Е. Роджерс і Т. Стейнфатт, які дoзвoляють адекватнo oцінити кoмунікативну
зазначали, що «заявлена або замовчана ціль біль- ситуацію,
викoристoвувати
вербальні
та
шості досліджень, навчань та викладання у сфері невербальні засoби для здійснення кoмунікативних
міжкультурної комунікації є підвищення міжкуль- намірів, та отримати результати кoмунікативнoї
турної компетентності індивідів» [5, с. 221]. Дослі- взаємoдії у вигляді звoрoтньoгo зв’язку.
дники визначають міжкультурну компетентність як
Міжкультурна комунікативна компетентність
рівень, на якому індивід здатен ефективно та нале- передбачає здатність подолати (нейтралізувати)
жним чином обмінюватись інформацією з людьми, труднощі і непорозуміння, які можуть виникнути в
які належать до іншої культури.
процесі взаємодії, усвідомлювати помилки
Очевидно, варто розглядати міжкультурну інтеракції, бажання і готовність здобувати знання
компетентності в двох аспектах:
про іншу культурну дійсність і можливість
1)як здатність сформувати в собі чужу культу- використовувати ці знання для проникнення в
рну ідентичність, що передбачає знання мови, цін- іншомовну
культуру,
встановлювати
та
ностей, норм, стандартів поведінки іншого комуні- підтримувати зв’язок між рідною та іншомовною
кативного співтовариства. При такому підході за- культурою, критично оцінювати свою культуру,
своєння максимального обсягу інформації та розуміючи специфіку чужої, демонструючи
адекватного знання іншої культури є основною ме- відкритість по відношенню до інших людей,
тою процесу комунікації. Таке завдання може бути готовність прийняти інші думки і судження, долати
поставлене для досягнення акультурації, аж до по- етноцентричні установки і упереджене ставлення
вної відмови від рідної культурної приналежності;
до представників іншої культури. Вона формується
2) як здатність досягати успіху при контактах на основі оволодіння міжкультурними знаннями й
з представниками іншої культурної спільноти на- уміннями, які означають певний рівень розуміння і
віть при недостатньому знанні основних елементів вживання культурних реалій даної країни, зокрема
культури своїх партнерів. Саме з цим варіантом мі- і правил ділової культури, і передбачають: розужкультурної компетентності доводиться найчас- міння суті власних культурних установок та їх знатіше стикатися в практиці комунікації.
чення в різних контекстах міжкультурного спілкуМіжкультурна компетентність – це сукупність вання; критичний підхід до інтерпретації особливосоціокультурних та лінгвістичних знань, комуніка- стей ділової поведінки носіїв іншої національної
тивних вмінь та навичок, за допомогою яких будь- культури; розуміння особливостей невербальної
який суб’єкт культури може успішно спілкуватися поведінки зарубіжних ділових партнерів в офіційз носіями інших культур на всіх рівнях міжкульту- них ситуаціях спілкування; співставлення і викорирної взаємодії. Володіння міжкультурною компете- стання прийнятих у світі правил культури телефоннтністю дозволяє в процесі міжкультурної комуні- ної розмови, ділових листів, в тому числі електронкації адекватно оцінювати ситуацію, ефективно ви- них тощо.
користовувати вербальні і невербальні засоби,
Міжкультурна комунікативна компетентність
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містить і такі важливі структурні компоненти, як теми освіти. Вона спрямована на підготовку фахівкомпетенція дискурсу і функціональна компетен- ців, здатних ефективно працювати в багатонаціонація. Компетенція дискурсу включає: уміння впоря- льному, полікультурному суспільстві.
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Abstract
The essence of the concept of benchmarking is investigated in the article and the expediency of realization of
the benchmarking approach in the education system is substantiated. Its possibilities as a means of improving the
activities of the educational institution and the formation of competitive advantages of teachers are analyzed. The
stages, principles and features of introduction of the benchmarking approach in the process of formation of competitiveness of the teacher are defined.
Анотація
У статті досліджено сутність поняття бенчмаркінгу та обґрунтовано доцільність реалізації бенчмаркінгового підходу в системі освіти. Проаналізовано його можливості як засобу вдосконалення діяльності
закладу освіти і формування конкурентних переваг педагогічних кадрів. Визначено етапи, принципи і особливості впровадження бенчмаркінгового підходу в процесі формування конкурентоспроможності педагога.
Keywords: benchmarking, scientific approach, competitiveness, teacher, institution of higher education.
Ключові слова: бенчмаркінг, науковий підхід, конкурентоспроможність, педагог, заклад вищої
освіти.
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Сучасні умови розвитку ринку освітніх послуг
Що стосується досвіду пострадянських країн
визначають потребу вітчизняних закладів вищої використання бенчмаркінгового підходу, зокрема в
освіти у пошуку шляхів забезпечення високих кон- освітній практиці, то він значно поступається захікурентних позицій, що зумовлює необхідність у ро- дному, що пояснюється «об’єктивними причинами
зробленні механізму управління діяльністю націо- і відсутністю зацікавленості з боку неринкової екональних ЗВО. Бенчмаркінговий підхід є ефектив- номіки» [2]. З розвитком ринкових відносин в Укним засобом удосконалення діяльності освітніх раїні почав формуватися інтерес до досліджуваного
закладів і формування конкурентоспроможності підходу, що на перших етапах обмежувався вивченпедагогічних кадрів.
ням ефективного досвіду інших організацій подібУ зарубіжній практиці існують різні підходи ного сегменту економіки. Надалі бенчмаркінг знадо визначення бенчмаркінгу в сфері освітніх пос- ходить своє втілення в систематизованій діяльнолуг. Вивченню особливостей бенчмаркінгу як ін- сті, в межах якої відбувається пошук, аналіз і оцінка
струменту управління в сфері освіти присвячені ро- ефективного досвіду успішних організацій, а також
боти таких дослідників, як Дж. Алстом, Н. Джек- розробка управлінських рішень з адаптації цього
сон, Г. Ватсон, Х. Лунд, В. Массаро, С. Уолкер. досвіду у власну практику.
Серед вітчизняних науковців можна відзначити
Низка науковців, які присвятили свої досліН. Василькову, І. Гириловську, С. Семенюк, Г. Че- дження вивченню методології бенчмаркінгу [3; 4],
каловську.
пов’язують його з мистецтвом виявлення цінного
Про яку б професійну діяльність не йшла мова, досвіду, визначенням тих, хто виконує конкретну
там неодмінно присутній чинник змагальності, діяльність краще за інших у подібних умовах. Приякий породжує конкуренцію. Саме умови конкуре- чому мистецтво полягає не тільки у виявленні віднції обумовлюють активізацію внутрішніх механіз- повідного цінного досвіду, а й у виробленні ефекмів саморозвитку та самовдосконалення.
тивних рішень з його використання у власній пракВідзначимо, що поняття «конкуренція» в про- тиці. Обґрунтовується, що метод бенчмаркінгу є
фесійному середовищі нерідко ототожнюється з не- дієвим інструментом для вдосконалення бізнесгативними характеристиками людини, а терміни процесів.
«конкурентоспроможність» і «конкурентні переЗауважимо, що бенчмаркінговий підхід має
ваги» – з позитивними. Останні зумовлюють наяв- безпосереднє відношення до системи освіти взагалі
ність у вчителя прагнення до здобуття нових знань і педагогічної діяльності вчителя, зокрема. Перш за
і способів діяльності, виконання педагогічної ро- все, відзначимо, що конкуренція і конкурентні відботи на більш високому якісному рівні. Затребува- носини характерні для сучасної школи. При цьому
ними виявляються не тільки знання і вміння пев- в основі конкурентних відносин знаходиться ідея
ного аспекту педагогічної діяльності – вони вихо- змагальності і здорового суперництва. Показово,
дять далеко за його межі, тобто актуалізуються що вони проявляються як на рівні конкретного осві«надпредметні» характеристики. Володіння такими тнього закладу, так і за його межами. До конкуренхарактеристиками робить їхніх носіїв більш успіш- тних відносин залучаються не тільки учасники освіними і конкурентоспроможними порівняно з ін- тнього процесу (педагоги, учні, батьки), а й освітні
шими колегами в освітньому закладі чи за його ме- заклади і мають різну природу: конкурсні заходи,
жами.
конференції, виставки, змагання, підсумкова атесОдним із шляхів формування конкурентоспро- тація випускників, вступ останніх до ЗВО. Якщо ж
можного педагога у закладі вищої освіти є застосу- говорити про педагога, то тут ситуація конкуренції
вання бенчмаркінгового підходу.
виявляється особливо чітко, хоча на конкурентних
Термін «бенчмаркінг» має англомовне похо- відносинах в освітніх закладах увага не акцентудження (benchmarking) і в перекладі означає «вста- ється.
новлення контрольних точок, показників». Цей підДруга причина, яка вказує на необхідність конхід набув свого поширення в практиці стратегічно курентоспроможності, обумовлюється тими переорієнтованих маркетингових досліджень і передба- твореннями, які сьогодні переживає система освіти.
чає порівняння діяльності організацій. Виникнення Нові стандарти висувають особливі вимоги як до
бенчмаркінгу пов’язують з ідеєю американської особистісних якостей педагога, так і його професійконсалтингової компанії Bain&Company, яка поля- ної діяльності. Впровадження нових освітніх стангала у вивченні досвіду інших підприємств і органі- дартів полягає в кардинальній зміні педагогічної
зацій, що стали успішними у певному сегменті дія- стратегії досягнення запланованих освітніх резульльності. Надалі цей досвід отримав розвиток у про- татів. Це досить складне завдання і його реалізація
екті «Бенчмаркінг конкурентоспроможності», вимагає від педагога акумуляції в своїй діяльності
метою якого було вивчення і аналіз діяльності ком- здібностей, власного досвіду, а також позитивних
панії Xerox, а також порівняння якості її товарів і практик колег.
послуг з аналогічними пропозиціями конкурентів –
Отже, наведені аргументи засвідчують, що
японських підприємств. Подальшого розвитку бен- освітня сфера, зокрема педагогічна діяльність вчичмаркінг набув у зарубіжних країнах (США, Німе- теля, є сприятливим ґрунтом для застосування бенччина, Китай, Швеція) на початку 90-х рр. мину- чмаркінгового підходу.
лого століття і асоціювався з новим напрямком,
Так, практичні аспекти використання бенчмаякий інтегрує кращі зразки менеджменту та марке- ркінгу з метою вдосконалення діяльності освітніх
тингу [1; 2].
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закладів отримали відображення в працях дослідПо-друге, незалежно, що є об’єктом бенчмарників Н. Василькової, Є. Гнатишиної, Н. Дуки, кінгу, він спрямований на виявлення, вивчення й
І. Ломакіної, Н. Слаутіна, Г. Чекаловської та ін. Зо- оцінку досвіду роботи. При цьому підкреслюється,
крема, Є. Гнатишиною розроблена методика оці- що цей процес проводиться безперервно і систенки потенціалу педагогічних ЗВО регіону на основі мно, а базою бенчмаркінгової діяльності лежить
бенчмаркінгу. Методика, запропонована автором, глибока аналітична робота.
дозволяє здійснювати вибір опорного педагогічПо-третє, встановлено, що метою бенчмаркіного закладу освіти з метою інтеграції зусиль з під- нгу є здобуття або нарощування конкурентних певищення якості викладання [5].
реваг через удосконалення деяких аспектів власної
Н. Дука розглядає бенчмаркінг як метод порів- діяльності на основі вивчення ефективного досвіду
няння університетських освітніх практик: бенчмар- інших.
кінг, зазначає дослідниця, – це «метод виявлення,
Отже, застосування бенчмаркінгу в сфері
порівняння та адаптації кращої практики і досвіду освіти передбачає безперервний і системний проінших університетів, в тому числі зарубіжних, для цес виявлення кращих педагогічних практик, застополіпшення власної діяльності» [6, с. 110]. Схо- сування яких з високою ймовірністю буде впливати
жість функцій і аспектів діяльності означає потен- на здобуття педагогом або освітнім закладом конційну можливість застосування цінного досвіду у курентних переваг у певному освітньому сегменті.
власній практиці [1]. При цьому, технологія бенч- Під ефективними педагогічними практиками бумаркінгу дозволяє об’єднувати в єдину систему ро- демо розуміти цінний досвід вчителів або колектизробку стратегії, галузевий аналіз, аналіз конкурен- вів, які є лідерами педагогічної діяльності.
тів та самоаналіз. Найбільшою перевагою даного
Впровадження бенчмаркінгового підходу пепроцесу є те, що освітній заклад вчиться змінюва- редбачає дотримання певного алгоритму:
тися без серйозних структурних зрушень [7].
˗ визначення об’єкта бенчмаркінгу (продукт,
Дослідниця І. Ломакіна вважає, для закладів послуга, процес або ефективний досвід роботи);
вищої освіти, в роботі яких чимале значення відіг˗ вибір закладу або його підрозділу для вирає міжнародна діяльність, бенчмарікнг виконує ва- вчення і порівняння;
жливу роль. При розробці спільних програм із зару˗ визначення методів збору даних, а також
біжними ЗВО бенчмаркінг може виступати спосо- процедур, за допомогою яких виконуються бенчмабом вивчення майбутніми партнерами ключових ркінгові заходи;
аспектів діяльності і подальшої адаптації кращих
˗ визначення поточного рівня якості порівпрактик [8].
нюваного виду діяльності або роботи, аналіз реНауковець Г. Чекаловська описує бенчмаркінг зультатів порівняння;
як систему діяльності ЗВО, концепцію, що передба˗ розробка прогнозу рівня якості роботи і вичає розвиток у закладах вищої освіти прагнення до значення на цій основі нових цілей діяльності забезперервного вдосконалення і сам процес удоско- кладу;
налення. Це безперервний пошук нових ідей, їхня
˗ підготовка звіту про результати виконання
адаптація та використання на практиці. Очевидно, бенчмаркінгу, інформування працівників закладу
цінність цього інструменту полягає не стільки в про стратегію змін;
тому, що відпадає необхідність здійснювати відк˗ постановка завдань, формулювання рекориття, скільки в тому, що уважне вивчення досяг- мендацій щодо здійснення змін;
нень і помилок інших дозволяє побудувати власну
˗ розробка планів дій;
ідеальну модель діяльності [9, с. 79]. Пріоритет˗ виконання конкретних дій і моніторингу
ними цінностями стають здатність педагогічних результатів, впровадження розроблених планів, копрацівників до самоосвіти, саморозвитку, самовдо- регування процесу у разі невиконання завдань;
сконалення, що слугує поштовхом для розвитку
˗ оновлення стандартів якості діяльності завсієї організації. Опора на відпрацьований і переві- кладу [2].
рений практикою досвід сприяє зниженню ризику,
Інваріантними складовими будь-якого бенчмадозволяє уникнути багатьох помилок, скоротити ркінгового дослідження є: визначення проблем, які
фінансові витрати, пов’язані з набуттям власного відчуває потенційний суб’єкт бенчмаркінгу; дослідосвіду шляхом проведення експериментів.
дження актуальних практик реалізації певного проУзагальнюючи наведені трактування, можна цесу в закладі, які демонструють високі стандарти
зробити такі висновки. По-перше, об’єктом бенчма- якості; встановлення розбіжностей між власною діркінгу є діяльність організації (або її аспекти), яка яльністю і роботою закладу-партнера; вироблення
прагне досягти кращих результатів у сегменті виро- рекомендацій для адаптації цінного досвіду; розробництва чи надання послуг. Однак, це зовсім не бка програми змін.
означає, що в якості об’єкта бенчмаркінгу не може
Зауважимо, що застосування бенчмаркінгорозглядатися діяльність окремих успішних вчите- вого підходу в педагогічній практиці передбачає
лів – носіїв ефективного досвіду в певних педагогі- дотримання певних принципів:
чних сегментах. Зокрема, у науковій літературі є
1. Спрямованість педагога на досягнення висодослідження [80], в яких об’єктом бенчмаркінгу є ких стандартів якості освіти. Така установка при
саме успішна діяльність педагогів – лідерів освіт- здійсненні бенчмаркінгового дослідження буде акньої діяльності.
туалізувати прагнення вчителя забезпечувати сис-
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Abstract
The article studies the problem of formation of professional mobility of a teacher. From the standpoint of
some scientific approaches, the content of the studied concept is revealed. The expediency of realization of the
modular organization of educational process of preparation of the professionally mobile teacher is proved and its
features are defined. External and internal factors that determine the implementation of modular learning are described. It is argued that educational programs in the modular organization of the educational process should be
focused on a comprehensive combination of interests of students, higher education institutions and employers.
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Анотація
У статті вивчається проблема формування професійної мобільності педагога. З позиції деяких наукових підходів розкрито зміст досліджуваного поняття. Обґрунтована доцільність реалізації модульної організації освітнього процесу підготовки професійно мобільного вчителя та визначено її особливості. Охарактеризовано зовнішні і внутрішні чинники, які зумовлюють реалізацію модульного навчання. Аргументовано, що освітні програми в умовах модульної організації навчального процесу повинні бути орієнтовані
на комплексне поєднання інтересів студентів, закладу вищої освіти і роботодавців.
Keywords: professional mobility, teacher, scientific approaches, modular organization, educational process.
Ключові слова: професійна мобільність, педагог, наукові підходи, модульна організація, освітній
процес.
Будь-які зміни в суспільному житті зумовлюють різні перетворення в системі освіти, модернізація якої зумовлює розвиток у педагогів нових особистісно-фахових якостей, серед яких – професійна мобільність. Цей феномен виражається в
постійній внутрішній психологічній та зовнішній
практично-діяльнісній готовності до змін, оперативному реагуванні на них, соціальній і професійній рухливості, гнучкості.
Одним із провідних чинників розвитку професійної мобільності педагога у вищій школі є модульна організація освітнього процесу. Така система навчальної діяльності є доцільною та ефективною, що підтверджується низкою теоретичних
досліджень, аналізом передового педагогічного досвіду та сучасних тенденцій удосконалення
освітнього процесу у ЗВО.
Аналіз джерельної бази засвідчує наявність
глибокого інтересу вітчизняних і зарубіжних науковців до проблеми професійної мобільності
фахівців різних професійних галузей (Л. Амірова,
Д. Голдторп, О. Дункан, Р. Еріксон, Р. Пріма, Л.
Сущенцева, Д. Фазермен). Питання формування готовності майбутніх педагогів до професійної
мобільності у закладах вищої освіти частково вивчають І. Богданова, А. Ващенко, Л. Домінеллі,
Д. Гласс, Є. Іванченко, Ю. Калиновський. Деякі аспекти модульного навчання у вищій школі досліджують О. Васюк, Т. Веретенко, М. Головань,
Ю. Музика, Н. Сидорчук, О. Тімець. Натомість недостатньо вивченим залишається питання модульної організації процесу формування професійної
мобільності майбутніх педагогів.
Основою формування професійно мобільного
педагога є неперервна фахова підготовка в закладі
вищої освіти. Для того, щоб володіти компонентами професійної мобільності і активно розвивати
їх на етапі професійної соціалізації, до моменту
закінчення ЗВО у випускника повинна бути сформована готовність до неї. При цьому виробляється
первинний досвід мобільної поведінки при
вирішенні освітніх, квазіпрофесійних, практичних,
навчально-виробничих завдань. Для розв’язання
цієї проблеми необхідно, перш за все, визначити
вимоги, які пред’являються до професійно мобільного фахівця.
У контексті нашого дослідження «мобільність» трактується як «здатність до швидкого пересування, рухливість, мінливість» [1], «здатність
швидко діяти, приймати рішення» [2], «здатність
швидко змінювати вид праці, переключатися на

іншу діяльність у зв’язку із змінами техніки й технології виробництва. Професійна мобільність виявляється у володінні системою узагальнених прийомів професійної праці та застосуванні їх для успішного виконання будь-якого завдання на суміжних за
технологією ділянках виробництва. Передбачає високий ступінь розвитку узагальнених професійних
знань, а також готовність до оперативного відбору
й реалізації оптимальних способів виконання … завдань» [3]. Таким чином, стосовно людини мобільність можна трактувати як її реакцію на зміни у
внутрішньому і зовнішньому середовищі, вибір
ефективного напряму (організації) своєї діяльності.
Аналізуючи професійну мобільність у контексті загальної теорії мобільності можна виокремити два підходи до її вивчення. У межах першого
підходу професійна мобільність розглядається як
переміщення індивідів у соціально-професійній
структурі суспільства, що зумовлено зміною їх професійного статусу (освоєння суміжних професій за
набутою спеціальністю, зміна кваліфікації, яка
пов’язана з підвищенням або пониженням статусу).
Другий підхід розглядає професійну мобільність як
особистісну якість, сформовану в процесі навчальної діяльності, яка характеризується здатністю
легко і швидко освоювати нові реалії в різних сферах життєдіяльності, знаходити адекватні способи
вирішення нестандартних проблем і виконання нетипових завдань.
Так, дослідник А. Деркач під професійною
мобільністю розуміє здатність успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати вид праці [4].
На думку автора, розглянутий феномен передбачає
володіння високим рівнем професійних знань,
вміння їх ефективно застосовувати для виконання
будь-яких завдань у суміжних сферах діяльності,
здатність переключення з одного виду діяльності на
інший, готовність до реалізації професійних
функцій [4].
Науковець Е. Зеєр представляє професійну
мобільність як готовність і здатність працівника до
зміни виконуваних виробничих завдань, освоєння
нових спеціальностей або змін до них, що виникають під впливом технічних і технологічних перетворень. У структурі професійної мобільності педагогів – суб’єктів інновацій, вчений виокремлює
п’ять домінантних якостей: готовність до нововведень, креативність (здатність до творчості), наднормативну активність, інтелектуальну лабільність і
рефлексивність [5].
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У контексті нашого дослідження представляє необхідності, потреби, рівня попередньої підгоінтерес поняття «професійна мобільність педа- товки студентів.
гога». Так, Ю. Калиновський під зазначеним
Щодо модулів, то під ними звичайно ротерміном розуміє здатність учителя організовувати зуміють самостійний розподіл курсу на частини, в
діяльність з іншими суб’єктами освітнього процесу межах яких вивчаються одне чи група споріднених
(учні, їхні батьки, студенти, колеги, адміністрація, фундаментальних понять, законів, явищ [8, с. 123].
представники соціуму), відповідно до цілей і завдань
Аналізуючи різноманітні підходи до модульсучасної концепції освіти, цінностей світової, вітчиз- ного навчання, ми дотримуємося таких положень:
няної, регіональної і національної культур, що перед основою модульного навчання є завершебачає високий рівень соціокультурної та соціально- ний блок навчальної інформації (модуль);
педагогічної компетентності. Підготовка вчителів
 зміст
навчальної
дисципліни
повинна бути спрямована на формування в них го- розподіляється на логічно завершені частини з метовності (за необхідності об’єктивного чи суб’єктив- тою вдосконалення управління засвоєнням знань;
ного характеру) до зміни свого статусу, вільного
 для організації модульного навчання скла«географічного» переміщення в професійній сфері, даються модульні навчальні програми, готуються
освоєння нових фахових «територій» та видів діяль- модульні посібники чи підручники;
ності.
 під час модульного навчання вдоскоУ вертикальному зрізі мобільність педагога налюється система контролю й оцінювання знань,
означає його готовність до кар’єрного зростання від яка проектується на кожний модуль, а поточний
педагога до управлінця будь-якого рівня в сфері блок успішності доповнюється модульним підсуосвіти. Горизонтальна мобільність учителя передба- мовуванням;
чає його готовність до роботи в державних і недер процесуальність контролю й оцінювання
жавних освітніх закладах різного типу, а також до здобутих знань спонукає суб’єктів навчання до сизміни професійної сфери [6].
стематичної навчальної діяльності, активізує навВраховуючи вищенаведені визначення про- чально-виховний процес, підвищує його результафесійної мобільності, ми будемо розуміти її як го- тивність [8, с. 314].
товність педагога до професійної діяльності в
Підкреслимо, що сучасні умови модульної оросвітній сфері та суміжних з нею галузях, що перед- ганізації навчального процесу в ЗВО визначаються
бачає здатність швидко і якісно виконувати фахові з урахуванням вимог до структури професіографічзавдання, в тому числі через організацію міжпро- ного освітнього результату підготовки педагога,
фесійної взаємодії з іншими суб’єктами освітнього підходів до розвитку професіонала, здатного зайпроцесу; готовність фахівця змінювати свою про- мати конкурентні позиції на ринку освітніх послуг.
фесію, а також місце і вид діяльності.
До зовнішніх чинників проектування і реалізації
Підкреслимо, що формування професійної освітніх модулів належать вимоги професійних
мобільності майбутнього педагога висуває певні стандартів, нормативно-правових документів з пивимоги до організації освітнього процесу у ЗВО.
тань проектування та реалізації освітніх програм.
Вивчення передового педагогічного досвіду Внутрішні чинники визначають освітні потреби і
підготовки професійно мобільних фахівців у вищій професійні амбіції майбутніх педагогів, наукові осшколі переконує в особливій актуальності і затре- нови теорії розвитку професійної мобільності, добуваності на сьогоднішній день всебічної розробки слідницькі рішення гарантів програм, авторів мотеоретичних і практичних засад модульного нав- дулів – викладачів.
чання в процесі реалізації освітніх програм.
Формування професійної мобільності педагога
Найбільш суттєвою відмінністю модульного на сьогоднішній день відбувається в умовах орнавчання є його цільова спрямованість на забезпе- ганізації освітнього процесу, що визначається тенчення гнучкості освітніх модулів – автономних ор- денцією поліпарадигмальності вітчизняної системи
ганізаційно-методичних одиниць освітньої про- освіти. На рівні змісту та організації процесу підгограми, які передбачають професіографічний товки педагогів базовими ідеями, закладеними в ососвітній результат, логічно завершену одиницю нову проектування і реалізації освітніх програм у
навчального матеріалу, методичне забезпечення і системі модульної побудови освітнього процесу,
відповідну систему контролю [7].
виступають установки на технологічність, акОбґрунтовуючи доцільність реалізації модуль- тивізацію навчання, варіативність, праксеологічну
ної системи навчання в процесі формування про- спрямованість освітнього процесу, безперервність
фесійної мобільності педагогів, ми виходимо з та- моніторингу динаміки професійного розвитку.
ких міркувань:
Освітні програми бакалаврату/магістратури в
 модульна побудова освітньої програми за- умовах модульної організації навчального процесу
безпечує системність, логічну організацію, алго- повинні бути орієнтовані на комплексне поєднання
ритмізацію, вибірковість, тобто сприяє реалізації інтересів студентів, ЗВО, роботодавців. Інтереси
педагогічних принципів науковості і доступності, студентів забезпечуються через орієнтацію на
системності і послідовності, індивідуалізації і ди- підвищення їх конкурентоспроможності після
ференціації;
закінчення освітньої програми, вибудовування
 структурування за модульним принципом їхніх індивідуальних освітніх маршрутів, прикладдозволяє забезпечити заданий рівень глибини ма- ному характері здобутої педагогічної освіти. Інтетеріалу, що вивчається, в залежності від інтересу і реси ЗВО пов’язані з відповідністю реалізованих
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Abstract
This article examines the problem of women's participation in the politics of the state of Vietnam. In Vietnam,
the equal rights of men and women to participate in politics were established. However, in recent years, the share
of women participating in politics has not reached the established indicators. The article describes and discusses
specific figures at the congress of the state of Vietnam. The percentage of women participating in politics in public
administration should be increased.
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема участия женщин в политике государства Вьетнам. Во
Вьетнаме были установлены равные права мужчин и женщин на участие в политической. Однако в последние годы доля женщин, участвующих в политике, не достигла установленных показателей. В статье
описываются и рассматриваются конкретные цифры на съезде государства Вьетнама. Следует увеличить
процент женщин, участвующих в политике в государственных административных органах.
Keywords: Political - legal grounds, participation of Vietnamese, women, public administration government.
Ключевые слова: политико — правовые, Вьетнам, участия, женщин, государственное управление.
Вопрос об участии женщин в политике является одной из политических целей государства
управлении в стратегии социально-экономического
развития каждого исторического периода. Вьетнам
продемонстрировал свою приверженность продвижению представительства и участия женщин путем
ратификации основных международных конвенций, включая Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (CEDAW),
Международные Конвенции об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о политических правах и Гражданские права, и Конвенции МОТ о равной заработной плате и дискриминации.
Как участник вышеуказанных конвенций,
Вьетнам привержен делу обеспечивает участие
женщин в политике и в государственном секторе и
поддерживает их права государственного посредством вмешательства.
Таким образом, политическое участие женщин
является разнообразным, множеством форм проявлений и ставит перед собой разные цели. Субъекты,
участвующие в политике, также могут достигать
разных уровней в политической системе. Следует
сказать о влияние объективных и субъективных
факторов, таких как экономические, социальные,
историко-культурные факторы, квалификация, возможности и спрос.

Во Вьетнаме женщины участвуют в политике,
согласно законам государства Вьетнам. Августовская революция 1945 года была успешной, породив
Демократическую Республику Вьетнам, положив
конец существованию колониально—феодализм
государства с понятиями презрения к мужчинам и
дискриминации женщин.
Для политики государства Вьетнам права человека являются плодами долгосрочного развития,
общей ценностью человечества и сформировались
на протяжении веков. Исходя из этой перспективы,
после 1945 года во Вьетнаме, закон стал инструментом для признания и защиты прав человека в целом
и прав женщин в частности. И чуть более 1 года после независимости, 9 ноября 1946 года, была составлена первая Конституция независимого и суверенного государства Вьетнам, ознаменовавшая новую эру для женщин.
Исторические данные свидетельствуют о том,
что вьетнамские женщины впервые приняли участие в выборах в 1946 году, и их право на участие в
политической жизни было подтверждено. «На всеобщих выборах каждый, кто хочет заботиться о
стране, имеет право баллотироваться, каждый, кто
является гражданином, имеет право голосовать. Не
разделенные на девочек и мальчиков, богатых и
бедных, религию, расу, класс, партию, как граждане Вьетнама, все они имеют эти два права »[10, с.
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153]. Конституция 1946 года воплощает демокра- роли в обществе; Гендерная дискриминация запретию, человечность и прогресс в области гендерного щена». [7]
равенства. Это то, что не вошло во всю историю
На национальном уровне Вьетнам имеет мновьетнамского феодального государство. Равенство жество, указов и постановлений, которые способмужчин и женщин также определено в статье 18: ствуют представительству женщин в законодатель«Все вьетнамские граждане в возрасте 18 лет и ных и административных органах правительства.
старше, независимо от того, мужчина это или жен- Конституция 2013 года гарантирует мужчинам и
щина, имеют право голоса»[1]. Можно сказать, что женщинам участие во всех областях, в том числе и
Конституция 1946 года имела прогрессивное содер- политической области. Программа действий правижание, хотя она составлялась на фоне только что тельства по вопросам труда женщин в эпоху индупобежденного феодального и существования идео- стриализации и модернизации до 2020 года (прилогических взглядов мужчин и женщин. Конститу- нята в декабре 2009 года), также касается равного
ция действительно играет важную роль в борьбе за участия мужчин и женщин, прежде всего, во всех
равенство на следующем этапе.
областях, в том числе и политической сфере.
Унаследовав ценности Конституции 1946 года,
Национальная стратегия гендерного равенства
в Конституции 1959 года добавляются уже конкрет- на 2011–2020 годы и национальная программа генные статьи для лучшего обеспечения равных прав дерного равенства на 2011–2015 годы включают
женщин в сферах общественной жизни. Конститу- конкретные цели и рабочие проекты по расширеция 1959 года предусматривает: «Женщины в Де- нию участия женщин в политической жизни, а
мократической Республике Вьетнам имеют равные также по включению женщин политиков на 13-м
права с мужчинами в плане политической, эконо- Конгрессе Коммунистической партии Вьетнама.
мической, культурной, социальной и семейной деяМногие показатели представительства и учательности» [2].
стия женщин устанавливаются на разных уровнях,
В этом духе Конституция 1980 года, помимо например, внутри партии, в политической сфере. А
основных положений, определяющих права жен- именно: «участие женщин в партийных комитетах
щин как гражданские права: «все граждане имеют всех уровней от 25% на срок 2016-2020; 35% и боравные права перед законом» (статья 55) [3], в Кон- лее депутатов Национального собрания и Народституции года 1980 год также содержал отдельные ных советов на период 2015-2020 гг.; Стремиться к
положения о правах и интересах женщин. Права 2020 году охватить более 95% министерств, веженщин в Конституции 1992 года в основном домств на уровне министров, государственных
наследуют прогрессивные положения Конституции учреждений, народных комитетов на всех уровнях
1980 года, но подчеркивают: «Запрещаются дис- женщинами-руководителями на всех уровнях.
криминационные действия по отношению к жен- Стремиться охватить 100% партийных и государщинам, строго запрещены, оскорбляющие их лич- ственных учреждений, общественно—политиченость» (статья 63) [4].
ских организаций с ключевыми женщинами—лидеВ частности, Конституции 1992 года (с поправ- рами, если доля женщин в кадрах или государками) гласит: «Граждане имеют право участвовать ственных служащих в агентстве или организации
в государственном и социальном управлении, составляет 30% или более»[6].
участвовать в обсуждении общих вопросов всей
Резолюция 57 / Указ — правительство утверстраны и населенных пунктов, вносить предложе- ждает: «Создать механизмы для обеспечения более
ния в государственные органы ...» [4].
широкого участия женщин в процессах принятия
Чтобы реализовать эти положения конститу- решений, увеличить долю кандидатов в Национальции, партия и государство Вьетнам приняли множе- ное собрание и Народные советы»[5].
ство законов, позволяющих женщинам иметь равОбеспечение права женщин на участие в полиные права на участие политики и в государствен- тике закреплено в Конституции и законах Вьетном экономическом и социальном управлении. нама: Законе о выборах в Национальное собрание и
Благодаря такой правовой политике, в последние Народный совет Вьетнама, Законе об организации
годы, особенно в период национального обновле- правительства Вьетнама, Законе об организации
ния, женщины были освобождены от своего труда Народного совета. И Народный комитет Вьетнама,
и творчества, чтобы реализовать свой потенциал и Закон о публикации юридических документов
внести определенный вклад в работу народного Вьетнама, Закон о жалобах, Закон о денонсациях
строительства и обороны.
Вьетнама, Закон о борьбе с коррупцией Вьетнама.
Конституция 2013 года провозглашала изменеВ соответствии с положениями Конституции и
ния из-за подхода к гендерному равенству, от спра- законов Вьетнама женщины участвуют в политике
ведливого равенства женщин к равенству как муж- посредством всеобщего избирательного права и
чин, так и женщин. Таким образом, предмет и со- тайного голосования.
держание
прав
на
гендерное
равенство
В результате в период международной интерасширяются и углубляются. Согласно статье 26, грации уровень участия женщин ниже, чем у муж«граждане мужского и женского пола равны во всех чин, и не соответствует целям, установленным миаспектах; Государство проводит политику обеспе- нистерствами и ведомствами. В результате в течечения гендерного равенства и возможностей. Госу- ние этого срока женщины участвовали реже в
дарство, общество и семья создают условия для все- политической жизни, чем мужчины, и не достигли
стороннего развития женщин и поддержания их поставленных целей.
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Поскольку на период 2016–2020 годов жен- Обмен международным опытом в решении гендерщины составляли 26,8% депутатов Национального ных вопросов безусловно играет большую роль.
собрания, Вьетнам — одна из немногих стран АзиВ-четвертых, повысить осведомленность люатско-Тихоокеанского региона, где доля женщин в дей, осуществить культурно—идеологическую реНациональном собрании превышает 25% [9, с.279]. волюцию, постепенно устранять гендерные предПримечательно, что количество женщин-депу- рассудки и стереотипы.
татов, занимающих важные посты в органах НациЖенщины, участвующие в политике в государонального собрания, увеличилось на последних ственную всегда разрабатывали и реализовывали
сессиях, особенно когда во Вьетнаме впервые пред- во вьетнаме политику. На протяжении последних
седательствует женщина в Национальном собра- десятилетий государство постоянно принимало понии. Однако, «хотя эта ставка увеличилась на 2,4 литику и законы, способствующие участию женпроцентных пункта по сравнению с предыдущим щин в политической жизни. С одной стороны, это
сроком, она все еще составляла 8,2 процентных демонстрирует сильную политическую приверженпункта от установленного стратегического целе- ность достижению гендерного равенства, а с другой
вого показателя»[9, с. 279 - 280].
стороны, демонстрирует гуманистический и выдаХотя доля женщин в Народном совете посто- ющийся характер социалистического режима.
янно увеличивается с течением времени, она не достигла ожидаемого уровня.
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Abstract
The article raises the problem of taking into account in modern conditions the peculiarities of identity formation in adolescence and the peculiarities of the identity crisis. The current characteristics of the favorable and
unfavorable course of the crisis are identified and described. The analysis of the dynamics of the content characteristics of the identity of the first and final year students is carried out
Аннотация
В статье поднимается проблема учета в современных условиях особенностей формирования идентичности в юношеском возрасте и особенностей протекания кризиса идентичности. Выделены и описаны актуальные характеристики благоприятного и неблагоприятного протекания кризиса. Проведен анализ динамики содержательных характеристик идентичности личности студентов первого и выпускного курсов.
Keywords: adolescence, identity, identity crisis, identity diffusion, adaptation, self-esteem, Self-image.
Ключевые слова: юношеский возраст, идентичность, кризис идентичности, диффузия идентичности,
адаптация, самооценка, Я-образ.
Введение
Вопрос идентичности важен на любом возрастном этапе, но наибольшую значимость он приобретает при рассмотрении юношеского возраста.
Юность включает несколько периодов (16–17 лет)
— период ранней юности, собственно юность (17–
20 лет) и период поздней юности (20–21 год). В
рамках данной статьи, остановимся на рассмотрении динамики протекания кризиса в период перехода от начала студенческой жизни (17–18 лет) до
этапа окончания вуза (20–21 год). Эти возрастные
периоды имеют свою специфику, но при этом обладают многими общими характеристиками. В
первую очередь данный период характеризует процесс формирования идентичности и вхождения во
взрослую жизнь. Открытие своего внутреннего
мира, формирование мировоззрения, идеалов, жизненных установок. Внешний мир начинает восприниматься «через самого себя» при противоречивости образа «Я». Имеет место стремление к самовоспитанию и самоутверждению. В юности
самооценка своей внешности приобретает большое
значение, за счет важных психологических характеристик юности — самопринятие и самоуважение
(принятие, одобрение себя или непринятие себя,
неудовлетворённость собой). В этот период наблюдается заметное расхождение между «идеальным
Я» («желаемым Я») и «реальным Я» (социальным
Я»).

Студенчество часто соотносят с периодом протекания возрастного кризиса идентичности и выхода из него. От особенностей протекания данного
кризиса будет зависеть адаптация юношей и девушек к новым условиям образовательной вузовской
среды, отличающейся от школьной всей своей организацией. Кроме того, следует отметить адаптацию к новым социальным ролям, закрепляющим
положение личности в обществе, к новой степени
собственной ответственности, к новым требованиям организации своей жизни.
В юношеский возрастной период сложно происходит формирование нравственного сознания,
всей нравственной сферы за счет активного поиска
нравственных идеалов и смыслов, духовных ориентиров. Происходит выработка и формирование ценностных ориентаций и устойчивого мировоззрения,
гражданских качеств личности, формирование «Я
концепции». Юношеством осуществляется осознанная ориентация на своё будущее социальное
положение, большую роль в котором играет правильный, осознанный профессиональный выбор. В
процессе адаптации происходит перестройка потребностно-мотивационной сферы, и задача педагога состоит в формировании устойчивых профессиональных ценностей у студентов и их профессиональной идентичности.
В неустойчивой социокультурной ситуации
важным выступает формирование идентичности
через осознанный выбор профессии и дальнейшего
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жизненного пути. В настоящее время очень часто
Идентичность является фундаментальным
имеет место всеобщее стремление к получению формированием «Я», подразумевающим активную
высшего образования, что приводит к не совсем интериоризацию социального в личностное и вообъективной оценке своих способностей и предпо- площение личностного в социальном (Д.И. Фельчтений. Происходит ситуация при которой стрем- дштейн). Дж. Мид (Mead) рассматривает эту взаимление поступить в вуз (все равно какой, главное по- ную зависимость как парадоксальную ситуацию:
ступить) и получить высшее образование важнее, человеком собственная идентичность осознается
чем актуальность выбранной профессии. При этом только тогда, когда он смотрит на себя глазами
для студента главным занятием его жизни является окружающих [1, с. 26].
учебно-профессиональная деятельность, поэтому
Понятие идентичности в психологии связыпоказатели отношения к учебе, ее успешности, мо- вают с именем Э. Эриксона, который первым исслетивы учебной деятельности, личностная актив- довал идентичность, используя психоаналитиченость в стенах вуза – это важнейшие критерии со- ский и социологический подход, придав этим проциального становления личности, показатели сфор- блеме идентичности междисциплинарный статус и
мированной
(или
несформированной) содержание [12; 13].
идентичности.
В теории Э. Эриксона идентичность является
Все вышесказанное подводит к определению процессом организации жизненного опыта в индицели статьи. Представляется важным исследование видуальное «Я» [12]. То есть, подразумевается диособенностей формирования идентичности студен- намика становления идентичности на протяжении
тов на начальном и конечном этапах учебно-про- всей жизни личности. При этом, Эриксон опредефессиональной деятельности, выявление актуаль- ляет идентичность как сложное личностное образоных характеристик идентичности личности при вание, имеющее многоуровневую структуру: 1) инблагоприятном и неблагоприятном течении кри- дивидный уровень; 2) личностный уровень; 3) созиса.
циальный уровень.
Изложение основного материала статьи
На первом уровне идентичность определяется
Вопросами становления индивидуальной как результат осознания человеком собственной
идентичности, неотделимого от поиска растущим и временной протяженности, включая в себя некое
взрослеющим человеком нравственных смыслооб- представление о себе, имеющего прошлое и
разующих начал, духовных ориентиров и формиро- устремленного в будущее (этот уровень идентичнования «Я- образа» активно занимается психология сти можно соотнести со школьным возрастом).
развития. Однако в настоящее время этот вопрос
На втором уровне идентичность определяется
интересует специалистов в области педагогиче- Эриксоном как ощущение человеком собственной
ской, социальной психологии и педагогики.
неповторимости, уникальности своего жизненного
Это связано, прежде всего с тем, что ученые опыта, обуславливающее некоторую тождественотмечают факты всеобщего кризиса идентичности. ность – нечто большее, чем простая сумма детских
По словам И.А. Акимовой, это обусловлено тем, идентификаций (данные новообразования личночто социальная среда рушится, либо же ее содержа- сти соответствуют периоду окончания школы и поние резко изменяется. На кризис идентичности ука- ступлению в вуз).
зывают следующие показатели: общество отрицает
Наконец, на третьем уровне идентичность –
ранее важные для него символы, распадается кол- тот личностный конструкт, который «отражает
лективная память, в которую входят традиции, со- внутреннюю солидарность человека с социальциальные ожидания являются не соответствую- ными, групповыми идеалами и стандартами и тем
щими действительности или несформированными. самым помогает процессу Я-категоризации: это те
Кроме того, описательный и нормативный образ наши характеристики, благодаря которым мы де«Я» не соответствуют друг другу. В результате та- лим мир на похожих и непохожих на себя» [9]. Этой
кого кризиса утрачивается предсказуемость пове- структуре Эриксон дал название социальной идендения людей, групп и больших социальных объеди- тичности, которая формируется в период студенченений. Ценности, которыми они руководствова- ства.
лись раньше в своих действиях, утрачивают свою
Идентичность для Э. Эриксона – это постоянактуальность, а иногда приобретают деструктив- ное, непрекращающееся развитие «Я», оно не являный характер [2, с. 5].
ется данностью, процесс ее становления и развития
С другой стороны, нестабильные социокуль- продолжается в течение жизни человека. Э. Эриктурные условия становятся причиной того, что сон (Erikson) определял возрастные изменения
идентичность не рушится, а создается. И не просто идентичности как «развитие конфигурации путем
создается, а самосоздается. Раньше культурные последовательных «Я синтезов» и перекристаллиформы создавались, но на это уходила жизнь це- зации». В возрасте 12–20 лет (пятая стадия периолого поколения. Отдельному человеку не было дизации развития) происходит переход от детства к
нужды задумываться об этом. На сегодняшний день взрослому состоянию и вызывает не только физиоданный процесс идентификации приписывается от- логические, но и психологические изменения. Псидельному человеку, но не по принципу "принимая хологические изменения проявляются как внутрени выбирай", а по принципу – "конструируй, само- няя борьба между эмансипацией от взрослых, с одопределяйся"» [9].
ной стороны, и неумением, нежеланием нести
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реальную ответственность за свою жизнь, – с дру- фикации индивид не всегда способен к фиксациигой.
самотождественности, и в результате он начинает
На этой стадии развития происходит отделе- копировать поведение окружающих, социальные
ние от родителей и тщательный поиск себя во всех роли и в результате разрушает собственную целостжизненных сферах. Юноша (девушка) постоянно ность [8].
сталкивается с вопросами: Кто я? Где мне комРассмотрим концепцию А. Маслоу. Здесь ядфортно быть? Чего я хочу? и т.п. Эти вопросы часто ром внутриличностного конфликта выступает
вызывают у юноши состояние дискомфорта и оза- несоответствие между желанием самоактуализиробоченности тем, что другие думают о нем и что он ваться и реальным итогом такой самоактуализации.
сам должен думать о себе. Часто бывает, что и бла- Процесс самоактуализации подразумевает способгоприятные социальные условия могут порождать ность к пониманию и приятию себя, а также к понеуверенность в себе, низкую самооценку и духов- стижению своей внутренней сущности. В резульную опустошенность.
тате подобной работы над собой индивид меняет
Такое состояние может приводить к путанице свое отношение к себе и к окружающей реальности.
в своем статусе, чувству неуверенности. Выход из В действительности результат может быть разным.
такой ситуации юноша видит в идентификации Толкованиенегативного результата исследователь
себя со сверстниками. Группа важна для восстанов- обуславливаетналичием переживаний и конфликления самотождественности юноши (девушки) и тов, причем принципиальное значение отводится
формирования идентичности. Однако возможны конфликтуналичия выбора и конфликту как обстослучаи, приводящие к стереотипным групповым ятельствам, при которых у человека есть несколько
формам поведения, идентификации себя с лидером альтернативных способов достичь поставленной
группы (не всегда положительным), принятия цели. Успешно пройдя эти этапы, личность оказынесвойственных для себя социально нежелатель- вается способной к самоактуализации, благодаря
ных ролей. В этом случае диффузная идентичность чему у него появляется ощущение «самости», под
находит выражение как «негативная идентич- которой следует понимать интеграцию, единство,
ность». Эта ситуация способствует формированию гармонию, баланс и склонность к тождеству [5].
таких личностных качеств как:недоверчивость,
По мнению К. Роджерса, единство индивида не
стыдливость, неуверенность, чувства вины и созна- может быть сведено к отдельным элементам личнония своей неполноценности.
сти. Самость, то есть Я-концепция, полагает учеНовые социокультурные условия приводят ный, представляет собой систематизированный, поюношей и девушек к появлению новых социальных шаговый и концептуальный гештальт, в который
ролей и поиску основополагающих, нравственных входит восприятие характеристик «Я», либо
ценностей и установок, охватывающих все эти «меня» и восприятие взаимоотношений «Я», либо
роли. Если им не удается интегрировать стержне- «меня» с окружающими и с разными сторонами
вую идентичность или разрешить серьезный кон- жизни и системой ценностей, обусловленной таким
фликт между двумя важными ролями с противопо- восприятием. Данный гештальт может быть осоложными системами ценностей, результатом стано- знан человеком, но не всегда осознается им [7].
вится то, что Эриксон называет «диффузией
Итак, самость можно рассматривать как комидентичности» (Эриксон).
плекс представлений личности о себе и фундамент
Таким образом, при удачном протекании кри- для личностного самоопределения. Но представлезиса юношеского возраста у студентов формиру- ния индивида о себе иногда включают в себя две
ется чувство идентичности, при неблагоприятном – разновидности знаний. В частности, это Я-реальспутанная идентичность, сопряженная с мучитель- ное, подразумевающее, что индивид воспринимает
ными сомнениями относительно себя, своего места себя таким, каким он является в действительности,
в группе, в обществе, с неясностью жизненной пер- и Я-идеальное, включающее в себя понимание инспективы. Кризисный период между юностью и дивида о том, каким ему хочется быть. По К. Родвзрослостью, в течение которого в личности проис- жерсу, эта разница между Я-реальным и Я-идеальходят многомерные сложные процессы обретения ным способствует формированию кризисной ситуидентичности и нового отношения к миру, Эриксон ации,
которая
характеризуется
наличием
назвал «психологический мораторий» (Эриксон).
тревожности и переживаний, из-за которых может
Большинство ученых подчеркивает, что осо- нарушиться единство и личность человека оказывабенности кризиса идентичности предопределены ется дезорганизованной, т.е. наступает кризис
наличием внутриличностного конфликта, при кото- идентичности [7].
ром в человеке противостоят разные личностные
Еще одна тенденция в изучении кризиса иденформирования. По З. Фрейду, внутриличностный тичности в сфере экзистенциально-гуманистичеконфликт основан на противостояниимежду «Я» и ской психологии прослеживается в трудах В.
«Оно», способствующее нарушению равновесия Франкла. Он выстраивает свою теорию на учении о
«Я». Важный фактор, позволяющий сохранитьэто смысле жизни и системе ценностей индивида. Исравновесие, заключается в идентичности. Поддер- следователь полагал, что основная движущая сила
жание этой идентичности требуется наличие за- в поведении индивида заключается в стремлении к
щитных механизмов, в числе которых большая нахождению и реализации смысла собственной
роль отводится идентификации. Но в ходе иденти- жизни [11].
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При этом смысл имеет свою специфику, предС методологической точки зрения однозначставленную уникальностью, правдивостью и объ- ный подход к толкованию кризиса идентичности на
ективностью. Если у индивида отсутствует смысл, сегодняшний день не выработан. В частности, в
то у него может появиться чувство «экзистенциаль- психоаналитическом направлении психологии поного вакуума», при котором он будет чувствовать явление внутриличностного конфликта предопревнутреннюю пустоту и бесполезность своей жизни. деляется несоответствием сознательного и бессоКроме того, он будет ощущать. Что его жизнь не знательного проявлений психики индивида. Э.
имеет ценности, итогом чего станет кризис иден- Эриксон, основавший эпигенетическую психолотичности, при котором индивид пытается найти гию, в своих трудах подчеркивал, что для того
себя и свое предназначение. В. Франкл полагает, чтобы сформировать эго-идентичность, нужно
что пока жизнь является осмысленной, человек рас- пройти все кризисы, которые именуются«кризисы
суждает и говорит о ее смысле довольно немного, идентичности» [12]. Если рассматривать гуманиоднако как только смысл исчезает или его начинает стическую психологию, то здесь кризис идентичноне хватать, вопрос смысла остро встает в сознании сти может наступить в случае, если у индивида
и самовыражении человека. Внутренняя неопреде- нарушается потребность в непрерывном стремлеленность заставляет индивида решить вопрос нии к единству и ощущению собственной уникальсмысла, для чего он начинает переосмысливать и ности.
переоцениватьсвою ценностно-смысловую позиВ продолжение традиций гуманистической
цию [11].
психологии, ученые, представляющие экзистенциЕсли рассматривать интегративную психоло- альную психологию, считают, что при кризисе
гию, то здесь большой интерес представляет мне- идентичности индивид утрачивает свой внутренние В.В. Козлова. Исследователь полагает, что ний базис, представленный ценностно-смыслоутрата смысла и гармонии жизни всегда порожда- выми ориентациями. В интегративной психологии
етдуховный кризис. Причем интегративное ядро кризис идентичности связан с крахом духовности в
«духовного Эго» - это смысл жизни, представляю- индивиде. В качестве примера такого состояния
щий собой системообразующий фактор на протя- можно привести развитие нравственно-этического
жении всей жизнедеятельности индивида. Говоря о кризиса.
личности как об интегрированном единстве, исслеХотелось бы отметить, что в отечественной
дователь выделяет несколько его элементов, пред- психологии существует несколько традиций изучеставленных «материальным Я», «социальным Я», ния кризиса идентичности: в зависимости от того,
«духовным Я». Козлов подчеркивает, что сознание кризис какой идентичности рассматривается - личобязательно идентифицируется с компонентами ностной или социальной.
Эго, реальная личность ощущает напряженность,
Кризис идентичности вызывает переход от одострые противоречия при осуществлении выбора, в ной формы идентичности к другой. Идентичность
мыслях, действиях, мотивах, эмоциях. У индиви- создает у субъекта чувство устойчивости и непредов, столкнувшихсяс духовным кризисом, отмеча- рывности своего «Я», несмотря на те изменения,
ется тенденцияк переоценке формжизни и они которые происходят с человеком в процессе его роначинают иначе понимать целостность всех явле- ста и развития. Первая цельная форма идентичноний и вещей, то есть они переоценивают жизнен- сти формируется в юношеском (студенческом) возные ценности. Результатом непрерывной борьбы с расте. В студенческом возрасте достигаются мноданностью жизнивсегда становится внутренний гие оптимумы развития интеллектуальных,
конфликт, который должен быть разрешен посред- нравственных и физических сил. Часто имеет место
ством выбора между действительностями. В этом расхождение между этими возможностями и их
заключаетсяпостоянное движение к упрочению це- действительной реализацией. Это может задать ислостности и единства личности, его стабильной, по- каженный вектор развития идентичности юношей и
ложительной идентичности [4].
девушек и привести к диффузной его части.
Н.А. Самойлик считает, что много общего имеЮношеский возраст, отмечал Эриксон, строется между духовным и нравственно-этическим ится вокруг кризиса идентичности, состоящего из
кризисом, при котором происходит крушение цен- серии социальных и индивидуально-личностных
ностной системы человека, которому выпало жить выборов, идентификацией и самоопределением.
на границе двух столетий. Происходит обесцениваКризис идентичности может проявляться не
ние ранее общепринятых ценностей, и при этом они только как норма развития личности. Он может
или не сменяются другими, или же появляются но- стать отклонением в случае затягивания тяжелого
вые ценности, заимствованные, как правило, из переходного состояния или его неразрешимости.
иных культур и являются чуждыми индивиду [8].
Такой кризис сопровождается неудовлетворенноИтак, кризис идентичности - это особый пе- стью, опустошенностью, тревожностью индивида,
риод формирования личности, во время которого а порой и личностным разломом, утратой смысла
человек находится в поиске своего места, роли и жизни, духовным и нравственным опустошением.
предназначения в социуме. Этому периоду свойственно такое психологическое состояние человека, при котором он чувствует утрату собственной
идентичности.
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их больше 20, или меньше). Методика используется
Эмпирическое исследование динамики
для изучения содержательных характеристик иденкризиса идентичности
тичности личности. Вопрос «Кто Я?» напрямую
в юношеском возрасте
Эмпирическое исследование осуществлялось связан с характеристиками собственного восприяна базе ФГБОУ ВО «ВГПУ». В нем приняли уча- тия человеком самого себя, то есть с его образом
стие 40 человек – обучающиеся различных направ- «Я» или Я-концепцией, с самоидентификацией.
лений физико-математического факультета ВГПУ.
Тест «Кто Я?» позволяет выявить: самооценку; соОпираясь на периодизацию В.Ф. Моргун и циальное «Я», коммуникативное «Я», материальН.Ю. Ткачевой [3] респонденты были разделены на ное «Я», физическое «Я», деятельное «Я», перспек2 возрастные группы: 1) 17-18 лет – студенты пер- тивное «Я» и рефлексивное «Я».
вокурсники (ранняя юность – РЮ) (20 человек); 2)
Для статистической оценки надежности и до21-22 года – студенты выпускных курсов (поздняя стоверности полученных эмпирических данных исюность – ПЮ) (20 человек) очной формы обучения. пользовался U-критерий Манна-Уитни. U-критеДля изучения кризиса идентичности использо- рий Манна-Уитни применялся для выявления ставалась методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпарт- тистически
значимых
различий
между
ленда, в модификации Т.В. Румянцевой [10, С. 82- возрастными группами. Обработка полученных ре103]. Тест создан на основе Я-концепции Манфреда зультатов осуществлялась с помощью статистичеКуна. Теоретической основой методики служат ских систем «Statistica 6.0» и «SPSS 17.0» [6].
концепции социальных ролей и ролевого поведеАнализ полученных результатов
ния, в рамках которых задается способ самовосприДля изучения кризиса идентичности использоятия человека как носителя этих ролей. Этот факт валась методика «Кто Я?» М. Куна, в модификации
находит свое отражение в самоописаниях испытуе- Т.В. Румянцевой [10, С. 82-103]. В ходе проведения
мых. В то же время личности свойственно рефлек- работы были введены сокращенные обозначения:
сировать и свои психологические характеристики, ранняя юность (первокурсники) – РЮ; поздняя
свое место не только в социальном мире, но и в юность (студенты выпускных курсов) – ПЮ.
мире в целом. Поэтому методика охватывает не
Результаты исследования самооценки респонтолько ролевые аспекты, но все сферы представле- дентов (в процентном соотношении представлены
ний человека о своей личности и ее ядре – «Я».
в таблице 1). Средние арифметические значения реГлавное отличие методики в модификации зультатов диагностики кризиса идентичности реТ.В. Румянцевой - отсутствие жёсткой регламента- спондентов представлены в таблице 2.
ции количества ответов (испытуемый может дать
Таблица 1.
Результаты диагностики самооценки респондентов
Группы респондентов
(показатели в %)
Самооценка
Вся группа
РЮ
ПЮ
Неадекватно завышенная самооценка (эмоционально-полярный тип)
20,00
30,00 10,00
Адекватная самооценка (уравновешенный тип)
52,50
25,00 80,00
Неадекватно заниженная самооценка (сомневающийся тип)
27,50
45,00 10,00
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Таблица 2.
Результаты диагностики кризиса идентичности респондентов
Идентичность
Группы респондентов
(средние арифметические значения)
Вся группа
РЮ
Социальное «Я»
3,83
3,65
Коммуникативное «Я»
1,88
1,40
Материальное «Я»
1,13
0,55
Физическое «Я»
4,53
3,40
Деятельное «Я»
2,18
1,10
Перспективное «Я»
2,53
1,10
Рефлексивное «Я»
4,40
2,50
Проблемная идентичность
2,10
4,20
Ситуативное состояние
0,08
0,15
Анализ результатов диагностики самооценки
респондентов показал, что у большинства респондентов, а именно у 52,50 %, преобладающей является адекватная самооценка, что говорит об уравновешенном типе личности. Для них характерна большая стрессоустойчивость, они быстро разрешают
конфликтные ситуации, умеют поддерживать конструктивные отношения с разными людьми (и с

ПЮ
4,00
2,35
1,70
5,65
3,25
3,95
6,30
0,00
0,00

теми, которые им в целом нравятся, и с теми, которые у них не вызывают глубокой симпатии); они
терпимо относятся к недостаткам других людей.
Неадекватно завышенная самооценка, характеризующая эмоционально-полярный тип личности,
выявлена у 20,00 % респондентов, которые все свои
идентификационные характеристики оценивали
только как нравящиеся или не нравящиеся им, они
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совсем не использовали при оценивании знак способны быстрее справляться с конфликтными си«плюс-минус». Они нереалистично оценивают са- туациями, готовы к поддержанию конструктивнымих себя; у них снижена критичность по отноше- хвзаимоотношений с различными людьми, включая
нию к своим действиям, словам, при этом часто как тех, кто им нравится, так и тех, кто не вполне
мнение о себе у них расходится с мнением окружа- импонируют им. также они более терпимо восприющих. Для них характерен максимализм в оценках, нимают недостатки окружающих.
перепады в эмоциональном состоянии (от любви до
45,00% опрошенныхучащихся первых курсов,
ненависти один шаг); это, как правило, эмоцио- с одной стороны, склонны к переоценке собственнально-выразительные люди, у которых отношения ных достоинств: в частности, они приписывают
с другими людьми сильно зависят от того, себе несуществующие достоинства. С другой стонасколько им человек нравится, или не нравится.
роны, они недооценивают собственные слабые стоУ 27,50% респондентов выявлена неадекватно- роны и склонны вообще исключать их. Они также
заниженная самооценка, которая характеризует со- склонны ставить перед собой цели, которые на самневающийся тип личности, что может свидетель- мом делене являются достижимыми для них. Они
ствовать о переживании кризиса в их жизни, а характеризуются повышенным уровнем притязатакже о нерешительности как черте характера, то ний, которые не соответствуют тем возможностям,
есть когда человеку тяжело принимать решения, он которые у них реально имеются. Данный студенты,
долго сомневается, рассматривая различные вари- кроме того, не готовы брать на себя ответственанты. Такие люди обычно ставят перед собой более ность за неуспехи, высокомерно относятся к окрунизкие цели, чем те, которые могут достигнуть, жающим, часто бывают конфликтными, их достипреувеличивая значение неудач, так как низкая са- жения часто их не устраивают. Также они являются
мооценка предполагает неприятие себя, самоотри- весьма эгоцентричными, чем обусловлена их гицание, негативное отношение к своей личности, ко- пертрофированная уверенность в себе.
торые обусловлены недооценкой своих успехов и
Эта группа опрошенных представляет эмоциодостоинств.
нально-полярный тип личности, а следовательно,
Таким образом, большинство респондентов они характеризуются максимализмом в своих сужспособны реалистично осознавать и оценивать как дениях, частыми эмоциональными перепадами (по
свои достоинства, так и недостатки. Они позитивно принципу «от любви до ненависти один шаг»). Таотносятся к себе, принимают себя, ощущают соб- кие индивиды являются обычно эмоционально-выственную полноценность.
разительными, и на их взаимоотношения с окружаСравнительный анализ результатов диагно- ющими в большой мере влияет то, импонирует им
стики самооценки респондентов показал, что у ре- человек или нет.
спондентов выпускных курсов самооценка более
Также 30,00% опрошенных, находящихся в
адекватная, чем у респондентов первокурсников. возрасте раннего юношества, имеют другую крайЭти данные можно интерпретировать как показа- ность. Они слишком не уверены в своих силах, притель характеристика «Я-образа» студентов, и как чем, как правило, необоснованно. Это устойчивая
уровень сформированности идентичности.
характеристика их личности, в результате которой
Среди респондентов РЮ больше лиц с неадек- у них вырабатываются определенные черты. Они
ватно-заниженной самооценкой, по сравнению с становятся чрезмерно пассивными и смиренными,
респондентами ПЮ, а также больше лиц с неадек- у них развивается «комплекс неполноценности».
ватно-завышенной самооценкой (разница в показа- Про эту группу респондентов, представляющих сотелях составляет: ∆ = 30,00 – 10,00 = 20,00), чем мневающийся тип, можно отметить, что они несреди испытуемых ПЮ.
редко сталкиваются с кризисом. Кроме того, данИтак, студенты – участники опроса, учащиеся ный тип указывает на то, что им свойственна нерена выпускных курсах, задаются реально достижи- шительность.
мыми целями и задачами, которые соответствуют
Анализ результатов диагностики кризиса
их реальным способностям и возможностям. Также идентичности показал, что доминирующими у реони готовы принимать на себя ответственность за спондентов являются такие идентификационные
свои неудачи, они уверены в своих силахи наце- характеристики, как физическое «Я» (4,53), рефлеклены на жизненную самореализацию. Уверенность сивное «Я» (4,40) и социальное «Я» (3,83).
в своих силах дает им возможность регулировать
Физическое «Я» – это переживание респонденсобственные притязания и давать корректную тами своего тела как воплощения «Я», образ тела,
оценку своим возможностямв разнообразныхжиз- переживание физических дефектов или наоборот –
ненных ситуациях. Респонденты умеют спокойно и своей привлекательности, сознание здоровья или
непринужденно вести себя в обществе, способны болезни. В форме телесного или физического «Я»
выстраивать взаимоотношения с окружающими, представлена не столько личность, сколько ее матеиспытывают чувство удовлетворенности собой и риальный субстрат – тело – через посредство котодругими. В адекватной самооценке опрошенных за- рого она проявляет себя и иначе проявить себя не
ключаетсяважное условие выработки уверен- может, поэтому схему тела можно назвать телесныхполоролевых моделей поведения. Так как они ным «Я-образом» личности. Сюда входит: субъекпредставляют уравновешенный тип личности, они тивное описание своих физических данных, внешхарактеризуются высокой стрессоустойчивостью, ности (высокий, статный, сильный, приятный, привлекательный); фактическое описание своих
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физических данных (блондин, рост, вес, возраст, нальная идентичность (русский, гражданин, россиинвалид); пристрастия в еде (сладкоежка), вредные янин) и локальную, местную идентичность (из Вопривычки (люблю пиво).
ронежа, Острогожска, сибирячка); мировоззренчеРефлексивное «Я» (личностная идентичность) ская идентичность (христианин, атеист, веруюподразумевает то, какими себя видят респонденты щий);
групповая
принадлежность
(рэпер,
и воспринимают в части своих личностных харак- коллекционер, член общества).
теристик и индивидуальных отличий от других, и
Таким образом, первокурсники в большей стевключает в себя два показателя: 1) персональная пени, склонны характеризовать себя с точки зрения
идентичность: личностные качества, особенности своего внешнего вида (привлекательный, красавхарактера, описание индивидуального стиля пове- чик, сексуальная, качок, пампушечка, стильная,
дения (обидчивый, злопамятный, добрый, искрен- страшная и т.д.), с точки зрения социальных ролей
ний, общительный, настойчивый, вредный, нетер- (студент, дочь, крестница, верная подруга и т.п.), а
пеливый), персональные характеристики (имя, также склонны описывать свои личностные хараккличка, знак зодиака);эмоциональное отношение к теристики (добрая, впечатлительная, ответственсебе (я – звезда, я - супер, я – клёвый, я – моральный ная, умная, ранимая, злопамятный, экономный,
урод); 2) глобальное, экзистенциальное «Я»: утвер- вредный, отзывчивая, настойчивый и т.п.).
ждения, которые глобальны и которые недостаСравнительный анализ результатов диагноточно проявляют различия одного человека от дру- стики кризиса идентичности показал, что у респонгого (человек разумный, моя сущность).
дентов РЮ доминирует «проблемная идентичСоциальное «Я» (социальная идентичность) – ность» (4,20), далее – социальное «Я» (3,65), физисоциальное определение того, кем являются ре- ческое «Я» (3,40) и рефлексивное «Я» (2,50). У
спонденты в части вхождения в ту или иную соци- респондентов ПЮ доминирует рефлексивное «Я»
альную группу. Социальная идентичность работает (6,30), физическое «Я» (5,65), социальное «Я»
в двух направлениях – группы, к которым отно- (4,00), перспективное «Я» (3,95) и деятельное «Я»
сятся или стремятся себя отнести, показывают и (3,25). Также необходимо отметить, что проблемподсказывают какими они должны быть для того, ная идентичность (я ничто, не знаю, кто я, не могу
чтобы оставаться в этих группах, и определение ответить на этот вопрос) встречается лишь среди
того, кем они не являются, то есть к каким группам респондентов первокурсников, также как и ситуаони
не
относятся:
прямое
обозначение тивное состояние (переживаемое состояние в
пола (юноша, девушка); сексуальная роль (любов- настоящий момент).
ник, любовница);учебно-профессиональная ролеМатематико-статистическая обработка данных
вая позиция (школьник, студент, учусь в институте, осуществлялась с помощью программы SPSS с прибанкир, специалист); семейная принадлежность менением критерия Манна-Уитни, который приме(дочь, сын, брат, жена) либо через указание на род- няется к независимым выборкам. Критические знаственные отношения («люблю свою семью», «у чения для выборки 40 человек представлены в табменя много родственников»); этническо-регио- лице 3 [6].
Таблица 3.
Критические значения для N = 40 человека
UКр
1
2
p≤0,01
p≤0,05
114
138
Анализ результатов математико-статической
обработки данных методики диагностики кризиса
идентичности респондентов показал, что результаты тестирования респондентов ПЮ превосходят
результаты тестирования испытуемых РЮ по
уровню выраженности «Материального Я» (Uэмп =
83; p≤0,01), «Физического Я» (Uэмп = 86,5; p≤0,01),
«Деятельного Я» (Uэмп = 57,5; p≤0,01), «Перспективного Я» (Uэмп = 49; p≤0,01), «Рефлексивного Я»
(Uэмп = 34;p≤0,01) и «Проблемная идентичность»
(Uэмп = 70; p≤0,01), то есть практически по всем показателям, за исключением «Социального Я» и
«Ситуативного состояния», где значимых различий
не выявлено. Также необходимо отметить, что по
шкале «Коммуникативное Я» полученное эмпирическое значение (Uэмп = 119; p≤0,05) находится в
зоне неопределенности, то есть уже можно отклонить гипотезу о недостоверности различий, но еще
невозможно приять гипотезу об их достоверности.

Результаты наблюдения и беседы со студентами позволяют определить характерные признаки
несформированной идентичности: неадекватность
самооценки; утрата перспективы; рост пессимизма;
изменение социальной активности; появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения. Данные проявления порождают такие эмоциональные состояния, как страх, тревога,
депрессия, эмоциональная нестабильность, апатия,
упадок сил, нежелание что-либо делать, растерянность, агрессия, раздражительность, обидчивость и
мн. др.
В соответствие с вышесказанным важно определить пути преодоления кризиса идентичности и
предотвращение личностного разлома, утраты
смысла жизни, духовного и нравственного опустошения. В контексте рассматриваемой проблемы
можно использовать пример социальной активности личности, которая выступает как форма достижений и самоутверждения и приводит к изменению

Norwegian Journal of development of the International Science No 56/2021
75
самой личности и всей социальной ситуации. Боль- миру, возможность качественно решать, возникаюшое значение имеют все виды социальной активно- щие трудности и, самое главное, служит показатести личности. Активность в форме альтруистиче- лем преодоления кризиса идентичности.
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дей, проявляют заботу о бездомных животных, при- общества.
нимают участие в уборке парков, скверов,
В качестве помощи в преодолении кризиса
восстанавливают детские площадки и выполняют идентичности предлагается организовать условия
другую подобную деятельность) порождает ощу- для реализации социальной активности личности.
щение своей нужности людям, росту собственной
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