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ECONOMIC SCIENCES
METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC ACTIVITY OF
ENTERPRISES
Chikov I.
Postgraduate student , assistant of the department of computer science
and economic cybernetics
Vinnytsia National Agrarian University,
Vinnytsia, Ukraine
Abstract
The article considers the main theoretical and methodological approaches to assessing the economic efficiency of enterprises. The point of view of scientists concerning the choice and characteristics of indicators of
estimation of economic efficiency of activity of the enterprises for the purpose of carrying out the complex analysis
is investigated. The main aggregate indicators of complex assessment of economic efficiency of enterprises are
determined. The essence of the concepts “efficiency of enterprise activity”
.
Keywords: evaluation, economic efficiency, indicators, system of indicators, analysis, effectiveness, sustainable development, economic growth.
Problem statement. The question of the efficiency of economic activity of the enterprise in modern
conditions is one of the most relevant and important.
There are many proposals and concepts for evaluating
the work of companies, both from Ukrainian and foreign experts, but so far there is no consensus on this
issue.
In modern conditions, the goal of business entities
is to obtain maximum profits with optimal costs, the
main task of managers at all levels is not so much the
quantitative indicators of the enterprise, as their qualitative characteristics, namely the efficiency of management.
No less important point is the choice of the optimal
system of indicators, which would allow the most accurate and comprehensive assessment of the efficiency
of enterprises.
Analysis of recent research and publications.
Problematic issues are reflected in the works of
such domestic and foreign scientists O. Amosov [1],
O.I. Amosha, P. Drucker, O.I. Shamanska [14], V.G.
Andriychuk [5], S.P. Lobov [10], O.V. Shlyaga [8] and
others.
Despite the large number of scientific studies, the
main theoretical provisions and practical aspects of



economic efficiency of enterprises remain controversial and require further research. Research also requires
methodical approaches to the selection of components
and criteria of the system of indicators for assessing the
economic efficiency of the entity, identifying reserves
and opportunities for their operation, identifying areas
for economic efficiency and development, the use of
economic and mathematical methods in forecasting
their further development.
The purpose of the article is to explore the main
aspects of the analysis of modern approaches to assessing the effectiveness of economic activity of enterprises.
Presentation of the main material of the research. Economic efficiency is a key category of a market economy, which is directly related to achieving the
ultimate goal of social production as a whole, as well
as each enterprise individually.
It is important to define the essence of the concept
of “efficiency of economic activity of the enterprise”.
In the table 1. the basic definitions of this concept are
given.
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Table 1
The essence of the concept of “economic efficiency of the enterprise”
Definition
“… a combination of resources that allows you to achieve maximum production of goods
at the lowest cost”
“…to determine the efficiency of the enterprise must take into account the implementation of established plans for production and cost, and argued that stimulating the development of new capacity without taking into account the efficiency of costs is impossible”
“… the relationship between the results of production, ie products and material services,
on the one hand, and labor costs and means of production, on the other hand”
“… this is the most favorable ratio between total costs and economic results”
“… the most important indicator of the effectiveness of the enterprise, which is a comparison of the results of these activities with the costs of its implementation, as well as
determined by the ratio of results to costs”
“…the efficiency of the enterprise must be assessed by indicators of profit and profitability.”
“…a state of affairs in which it is impossible to make any change that would more fully
satisfy the desires of one person without interfering with the desires of another person”
“…it is the choice of the right goals on which all the energy of the enterprise is focused”
“…production of the best or optimal combination of products based on the use of the
most efficient combination of resources”
“… it is a condition in which it is impossible to increase the degree of satisfaction of the
needs of at least one person without worsening the situation of another member of society”.
“…the effectiveness of economic activity in the implementation of economic programs
and taking measures characterized by the ratio of the obtained economic effect (result)
to the cost of resources that led to the receipt of this result”
“…achieving the greatest results at the lowest cost of living and tangible labor”

“…the result of production activity, which is expressed as the ratio between the results
of economic activity and resource costs”
Source: based on [9, 10, 15].
N.V. Savenko

Thus, the existence of different concepts about the
essence of the efficiency of economic activity of the enterprise is due to different theoretical positions on its
analysis, the allocation of some one aspect to solve the
overall problem.
To date, there are many methods and approaches
to determining the economic efficiency of the enterprise. The most widespread is the traditional financial
model, which began to be used at the beginning of the
last century, improved with the development of accounting methods and is still widely used [6].
The essence of this model is to move away from
external influences and assess the economic efficiency
of the enterprise on the basis of calculations of internal
performance indicators. The main indicators of efficiency growth in this model are the increase in profits
achieved by reducing costs. The analysis of the state of
the enterprise is carried out on the basis of the data of
the reporting of the previous periods, efficiency of the
future periods is put in direct dependence on earlier
reached results.
These approaches differ in the depth of analysis
and informativeness of key indicators and, accordingly,
are used for various purposes: from exclusively educational, “academic” to form basic knowledge of students

in the study of economic disciplines to solve practical
problems to assess the effectiveness of the enterprise.
However, they do not contain deep contradictions and
have similar advantages and disadvantages, so it seems
appropriate to consider them only as approaches, methods of calculating economic efficiency within the traditional financial model.
The advantages of this model include a simple calculation algorithm, ease of implementation and versatility, well-known and available information on algorithms for calculating the required indicators, the development of a methodological basis for analysis, the
presence of many examples of adaptation of this model
to different sectors of the economy [11].
Of the shortcomings of the traditional financial
model, we would like to note its highly specialized orientation (only material factors are taken into account
when determining efficiency), limited informativeness
(changes in the owner's capital are not taken into account), relative accuracy (accounting data do not give
an accurate picture of the company). as well as the
shortcomings rightly noted in the article [15]: simplification of the model due to the lack of an indicator that
characterizes the risk factor; incomplete accounting for
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the cost of raising capital (some costs, such as dividends, are partially reflected in net income); difficulty
comparing traditional performance indicators of competing companies due to differences in their accounting
policies.
An alternative to the traditional financial model
are cost models for determining the efficiency of the
enterprise, in which increasing the efficiency of its activities is associated with an increase in its value. James
Tobin, in 1966. proposed the “theory of portfolio investment choice” - the first cost model for determining
the efficiency of the enterprise.
The author of the model argued that in the presence of alternative investment options, one should
strive to achieve a balance of high-risk and low-risk investments in the investment portfolio. James Tobin proposed the concept of “factor Q” (Tobin coefficient),
which is defined as the ratio of market value of assets
in tangible form to the cost of their replacement and is
used to determine the effectiveness of capital investment in the enterprise. The efficiency of the enterprise
can be calculated by the formula:
𝑃
𝑞= ,
(1)
𝐴
where - q is the Tobin coefficient;
P - capitalization of the company;
А - the value of its net assets.
The emergence of the model is also associated
with the emergence of the concept of “cost thinking”,
which is characterized by the efforts of managers to
maximize the value of the enterprise, calculated using
cash flow values taking into account various external
factors (unlike the traditional model folded on internal
processes).
Foreign economists T. Copeland, T. Koller, D.
Murrin proposed a more effective approach to the allocation of value factors, based on calculations of the
value as the discounted cash flow of the company. The
approach of scientists is more adapted to assess the effectiveness of the enterprise than previously developed,
because it takes into account all available factors from
the internal or external environment of the company
that may affect performance. As part of building a system that would allow you to track changes in value, it
is proposed to identify cost factors and set them as performance indicators for different units. The application
of this model, however, there were difficulties with the
allocation of cost factors, because only financial indicators were taken into account, which was quite difficult to extend to all levels of the organization [7].
The development of cost models took place in parallel with the improvement of management and planning systems, the development of information technology, increased competition and increased complexity
of tasks. The initial stage of this development is associated with such significant models as factor analysis
(DuPont model), return on investment (ROI), return on
assets (ROA), earnings per share (EPS), earnings before taxes, interest and depreciation (EBITDA), return
on net assets (RONA), return on equity at risk
(RAROC), Edwards-Bell-Olson model (EVO).
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To date, the most common concept in value thinking is the concept of economic value added (EVA) developed by J. Stern and B. Stewart.
Economic value added is a modification of the indicator of economic profit (residual income), which
measures the financial result of the company, taking
into account not only accounting costs but also the opportunity cost of invested capital. Economic profit (residual income) is the result of subtracting the above opportunity costs from accounting profit.
EVA is determined by the formula:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 – 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶, (2)
where EVA (Economic Value Added) - economic
added value;
NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - net operating profit;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) weighted average cost of capital;
IC (Invested Capital) - invested capital.
Many modern economists suggest calculating
EVA differently - the principle allows you to link the
return on assets of the company and the added economic value:
𝐸𝑉𝐴𝑡 = (𝑅𝑂𝐴𝑡 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝑡−1 , (3)
де WACC - weighted average cost of capital;
ROA - indicator of return on assets of the company.
It is worth noting that the increase in EVA in the
past is possible not only due to increased efficiency of
the enterprise, but also due to factors that could lead to
negative consequences in the future.
Since the value of EVA is affected by production
costs, an example of such factors may be an attempt to
save on materials, as a result and product quality, which
in the short term will lead to an increase in EVA, and
in the long run - to its reduction due to loss customers
and reduced sales revenue.
It is not necessary to completely abandon traditional financial methods, because they do not lose their
relevance and can be used in conjunction with cost
models, which will allow you to get more sound and
balanced management decisions.
It is not advisable to use several independent indicators that assess the value of the company at the same
time, because the system of cost-oriented management
is effective in subordinating management decisions to
one goal, which is associated with increasing a single
cost indicator.
Among the existing cost models there is no one
that fully takes into account all the factors of the external and internal environment of the enterprise, the most
promising of them, despite these shortcomings, is the
model of economic value added that needs to be improved.
Note that to date, scientists have not identified a
single common indicator for determining the economic
efficiency of enterprises. The question of determining a
universal indicator for determining economic efficiency is relevant and needs further study.
Methods for assessing economic efficiency are associated with the calculation of the ratio of the result
(effect) from production to the amount of resources
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(costs) that were spent to obtain this result, and is calculated by the general formula:
𝑒=

𝐸→𝑚𝑎𝑥
𝐵→𝑚𝑖𝑛

,

(4)

where е - criterion of economic efficiency;
E - economic result (benefit, effect);
B - costs of achieving economic results.
The use of economic and mathematical methods in
the study of the level of economic efficiency of enterprises makes it possible to obtain a systematic assessment of economic activity, and all elements of the system must be considered.
When assessing the economic efficiency of the enterprise, it is necessary to take into account the efficiency for the owners (participants) of the enterprise.
Today the following types of economic efficiency are
evaluated:
⁃ activities of economic entities as a whole;
⁃ efficiency of participation in the capital of the
enterprise (efficiency of the own capital of the owner of
the enterprise or investments in the authorized capital
of the enterprise of its participants).
Such calculations are made in order to confirm for
each of the participants the appropriateness of its participation in the capital of the enterprise and belong to
the class of calculations of the feasibility of investing.
The study of the problem of efficiency in different directions and its evaluation for different purposes and
users of information determine the multifaceted approaches to determining the effectiveness of the enterprise.
Evaluating the effectiveness of the enterprise, for
example, for the previous year, summarize the activities of the enterprise in the past, evaluate what has already happened. And no matter how effective the operation of the enterprise in the past, it does not mean that
this trend will be predicted for the future. Therefore,
when evaluating the efficiency of production, it is necessary to clearly understand that it should be forecast
for several years, and past estimates can be used in the
design of indicators, taking into account both existing
trends and forecasts of internal and external factors [5].
During the study of production efficiency, it is also
necessary to pay attention to the production functions
that characterize the dependence of finished products
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on the factors influencing the processes of the enterprise. Consider the production function proposed by
Charles Cobb and Paul Douglas, which takes into account the influence of two factors - capital and labor:
V=A×Kα×Lβ,
(5)
where V - production volume;
K - production assets;
L - workforce;
А - coefficient of proportionality or scale;
α, β - coefficients of elasticity of production to
capital and labor, which characterize the increase in
production, which accounts for 1% increase in the corresponding factor of production.
In this case, if the values increase K і L in n times,
then there is a directly proportional dependence, according to which increases L in nα+β.
This production function was worked out by R.
Solow, E. Denis, Y. Stern, who drew attention to the
need to take into account the following factors: the
qualifications of workers and the technical level of production:
V=A×Kα×Lβ×eRt,
(6)
Rt
where e - factor depicting the impact of qualitative changes in production, including technical progress.
In general, there are two main approaches to assessing the economic efficiency of economic entities:
targeted and systemic.
The target method involves determining the level
of implementation of certain goals, as well as determining the effectiveness of all available tools; the system
method involves finding the necessary tools and determining the effectiveness of all available tools.
For the target method, such criteria for assessing
the level of economic efficiency as efficiency, rationality of management, efficiency, usefulness are used [11].
The system approach involves finding the necessary tools, evaluated in absolute or relative terms, and
the external productivity of the enterprise.
In our opinion, it is necessary to consider a system
of indicators to assess the economic efficiency of the
enterprise, which is shown in table 2.
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Table 2

The main indicators of a comprehensive assessment of economic efficiency of enterprises
Types of indicators
Indicators

Process measures

Output measures

Outcome measures
Impact measures

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

costs per 1 UAH of produced and sold products;
term of repayment of receivables (days);
term of repayment of accounts payable (days);
receivables repayment ratio;
accounts payable repayment ratio;
liquidity ratios;
inventory turnover ratio;
turnover ratio of fixed assets;
return on assets;
equity maneuvering ratio;
equity turnover ratio;
income from sales of products;
gross income;
net income (loss);
product profitability;
profitability of sales;
the amount of money saved during the entire production cycle;
the level of satisfaction of consumer product needs.

Source: based on [6].
Thus, the efficiency of economic activity of enterprises, in our opinion, should be assessed using a system of indicators (table 2), as they most fully reflect the
efficiency of enterprises.
Conclusions. Analyzing the interpretation of the
concept of “efficiency of economic activity of the enterprise”, in our opinion, we can assume that the efficiency of the enterprise is one of the main factors that
reflects the level of efficient use of resource capabilities
of the economic unit, ability to achieve strategic goals
and ability to compete market environment.
The effective functioning of enterprises requires
the optimal combination and use of available resources
to obtain the highest results. The system of factors of
economic efficiency of production in modern conditions should include the rational combination of internal (information base, production resources, management, production, production results and marketing)
and external (state, economic and social policy, market
environment, structural changes, institutional changes)
factors, which directly affect the end result of the effective functioning of entrepreneurship.
In turn, improving the efficiency of entrepreneurship should ensure the economic and social development of the country, which at the present stage is characterized by negative trends: low wages, high unemployment, insufficient social infrastructure.
Thus, the theoretical and methodological approach
to determining the economic efficiency of enterprises
should be based on: system analysis, which is one of
the methods of assessing the structural relationships of
the system based on a combination of statistical and
economic-mathematical methods and study the impact
of key factors on enterprise efficiency; determining the
optimal levels of input resources; assessment of economic efficiency of enterprises on the basis of modeling and development of integrated indicators, the use of
which makes it possible to make adequate comparisons,

determine industry ratings of enterprises and carry out
a comprehensive assessment of the efficiency of enterprises.
Therefore, in order to fully analyze the activities
of the enterprise, to make clear conclusions about its
condition, it is necessary to consider the system of indicators as a whole. Indicators that characterize the
company must be analyzed in the dynamics, the optimal period for comparing indicators is a period of 3-5
years, as it is possible to clearly track this or that dynamics during this period, while identifying certain patterns on which to formulate an action plan to eliminate
existing deviations.
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Аbstract
The article considers aspects of customs logistics, as well as recommendations for the introduction of an
integrated management system of customs and logistics services, which allows to optimize the work of customs
authorities in the current trends of the Ukrainian economy.
Keywords: customs logistics, management, integrated system, customs and logistics services.
In modern conditions, the most important principle of the formation and operation of an integrated system of customs and logistics services is the focus on
consumers of customs services. The allocation of the
subsystem of services in the customs sphere allows to
make full use of the customer-oriented approach, taking
into account the conditions of specific export-import
transactions, the variety of consumer requests and the
peculiarities of interaction between the customs infrastructure. The principles of integrity and systematization presuppose the integration of all participants in
customs and logistics services with the development of
mechanisms for their effective interaction, allowing the
fullest consideration of the interests of customs authorities, professional customs intermediaries and participants in foreign trade. [3].
The following scientists and practitioners have devoted their works to customs aspects in logistics: Bayazitov L.R., Egorov O.B., Platonov O.I., Sheiko A.P.,
Stakhanov D.V., Stakhanov V.N., Smirnov I.G., Fedorenko R.V., Ponomareva N.V., Stolyar T.V.,
Mishchenko I.V., Guzhevskaya L.A. and others [1; 2;
4; 5; 6]. However, Bayazitov L.R. drew attention to the
organization of the cargo customs complex using the
mechanism of "single window", considering a separate
customs component in the logistics system, so the other
authors listed above highlight customs logistics as a

separate science [1]. All publications related to customs
logistics can be divided into those where customs logistics is defined as a branch of customs and where customs logistics is considered as a field of logistics, where
attention is paid to rational ways of promoting material
and related flows from production to consumption.
For a comprehensive consideration of the integrated system of customs and logistics services, we
propose to highlight the following aspects:
1. Customs aspects of logistics: including consideration of objects and subjects, management of movement of freights in a chain of delivery of goods, complex management of a chain of deliveries of goods;
2. Movement of goods in the supply chain. Elements of cargo movement control in the supply chain:
international freight transport, as basic logistics functions related to the movement of individual parts of the
supply chain, including the movement of road, rail, sea
and air transport, as well as methods of transporting
goods: unimodal, mixed or combined transportation;
3. Parts of the supply chains of goods not related
to the carriage of goods: include terminals, temporary
storage warehouses, customs licensed warehouses,
checkpoints where the modes of transport are replaced;
4. Control of goods at the border: international
standards - include consideration of international conventions and agreements that regulate the specifics of
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control of goods at the customs border, which move by
road, rail, sea and air transport, which include such as:
International Convention on the Harmonization of Conditions border control, the Convention on the Contract
for the International Carriage of Goods by Road
(CMR), the Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention), the Convention on International
Carriage by Rail (CIM / COTIF), the Agreement on International Carriage by Rail, the Convention for the
Unification of Certain Rules relate to international air
transport, the UN Convention on the Contract for the
International Carriage of Goods by Sea, 2008 (Rotterdam Rules);
5. Declaration, features of import, export, transit:
includes consideration of reports on the intention to import goods, declaration of types of declarations, customs regimes, features of import, export and transit of
goods, as well as control of cargo delivery and delivery
guarantees;
6. Simplification of movement of goods in the supply chain: includes consideration of simplification of
procedures for international trade and security of movement of goods in the supply chain, public-private partnership and the implementation of a single window in
Ukraine and the world;
7. Security of supply chains: includes consideration of the Framework Standards for Security of the
World Customs Organization as an entity that ensures
security in the supply chain, movement of goods in the
supply chain requires separate security measures (fuel,
gas, food), packaging for safe movement of goods in
supply chain (containers, pallets, refrigerators, etc.) and
sealing of containers and cargo compartments as a way
to ensure the safety of goods in the supply chain.
Customs authorities play an important role in the
movement of goods across the customs border of
Ukraine. They perform the functions of customs control
of moving goods in order to ensure economic security
and replenish the country's budget [6].
One of the most important areas of services is customs and logistics services, which serve the foreign
trade activities of exporters and importers. In addition,
the customs authorities provide services to the state,
performing the function of regulation, the ability to protect the economy, public health and the environment, as
well as foreign economic activity [3].
Customs authorities are representatives of the state
executive power and holders of its functions in the field
of foreign economic activity. Under the public service
in the field of customs, many authors mean the direction of administrative activities of customs authorities
to exercise their powers. These services are provided
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directly through administrative processes and are regulated at the departmental level. Quality provision of logistics services in the modern period is one of the most
important and popular activities of the customs authorities [3].
Customs and logistics services belong to the integrated service sector, which accompanies the foreign
trade activities of exporters and importers.
Advantageous participants of the specified market
[2]:
a) export and import management bodies;
b) business entities that perform foreign economic
work;
c) representatives of the customs sphere;
d) owners of temporary warehouses and customs
warehouses;
e) freight forwarding companies;
f) guarantor corporations.
Activities that are potentially related to customs
actions are coordinated by customs and export-import
control bodies, therefore, they are competent [4].
Services cover the dominant list of transactions
carried out on property, goods, means of transport, necessary for customs clearance and regulation. The customs officer, depending on the preferred customs regulations and the type of goods, property, vehicle, prepares or certifies the correctness of the documents.
Therefore, the service of the customs system is the
end result of cooperation between a participant in foreign trade activities and an official of the customs authority. The activities of the customs authority are
aimed at meeting the needs and desires of the market
entity in the process of customs clearance when moving
goods across the customs border [1].
Business activities, services provided by customs
authorities do not apply, it is defined by the legislation
of Ukraine. After all, the customs system is a state institution that has no right to engage in business activities, but, nevertheless, they are aimed at meeting the
needs of others - intermediaries of economic activity of
foreign trade and consumers of this market [4].
Customs authorities provide customs services in
the form of movement of goods across the customs border of Ukraine. Directly in the process of customs clearance of goods in the areas of customs control in the customs territory of Ukraine, services are provided that are
not regulated, ie. do not obey the rules. The producer of
services in this case is the customs system, and the consumer is the participants in foreign trade activities
(Fig.1).
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Fig. 1. Entities of the customs services market

It should be noted that the basis for the production of customs services is state regulation of foreign
trade in goods. Customs authorities have the right to
implement state coercion in order to combat crime and
administrative offenses.
Thus, we can conclude that the goals of the state
and the customs system are similar in terms of ensuring
and creating conditions for the quality of export and import actions, which is reflected in the activities of participants in international trade in goods.
It should be noted that today the Ukrainian market
of logistics services in the customs sphere is undergoing a period of improvement. It is expected that the
change in the regulatory framework will help build relations between market participants in the customs sector at a qualitatively different level, in line with the requirements of the World Customs Organization.
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Abstract
The scientific and theoretical bases of formation of organizational culture of public administration body are
investigated. The degree of influence of organizational culture on the process of effective functioning of the
organization, in particular the body of state power, and the formation of internal organizational relations is outlined.
The organizational and legal support of work with personnel in local self-government bodies is analyzed. The
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directions of activity of personnel services of public administration bodies are revealed and problems and priorities
of improvement of organizational culture of public administration body are defined.
Анотація
Досліджено науково-теоретичні засади формування організаційної культури органу публічного управління. Окреслено ступінь впливу організаційної культури на процес ефективного функціонування організації, зокрема органу державної влади, та формування внутрішньоорганізаційних відносин. Проаналізовано організаційно-пpавове забезпечення роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування. Розкрито напрями діяльності кадрових служб органів державного управління та визначено прoблеми та
пріopитети удосконалення організаційної культури органу публічного управління.
Keywords: civil service, institute of civil service, organizational culture, organizational culture of the civil
service body, public administration body, civil servant, career management, legislation.
Ключові слова: державна служба, інститут державної служби, організаційна культура, організаційна
культури органу державної служби, орган публічного управління, державний службовець, управління посадовою кар'єрою, законодавство.
Постановка проблеми. України на шлях становлення, розвитку її як незалежної держави поставив перед нею завдання створити свою державну
політику як в цілому, так і в різних сферах діяльності. Особливо це стосується кадрів, кадрової політики, механізмів її реалізації як універсального важеля, на основі якого держава постійно впливає на
стан суспільного, політичного та економічного розвитку.
Будівництво демократичної правової держави,
розв’язання складних політичних і соціально-економічних проблем її розвитку потребує постійної
уваги з боку кадрової служби. Україні зараз, як ніколи, потрібна науково обґрунтована державна кадрова політика, чітка, продумана система роботи з
кадрами створення необхідного потенціалу для
призначення на посади, формування персоналу управління, підготовка державних службовців-професіоналів, постійне підвищення їхньої кваліфікації.
Тому, формування та ефективної кадрової політики
важлива і актуальна проблема державного управління.
Саме вступ України на шлях становлення, розвитку її як незалежної держави поставив перед нею
завдання: виробити свою державну політику як в
цілому, так і в різних сферах діяльності. Особливо
це стосується кадрів, кадрової політики, механізмів
її реалізації як універсального важеля, на основі
якого держава постійно впливає на стан суспільнoго, політичного та економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значну цінність для дослідження проблеми підвищення ефективності формування організаційної культури органу публічного управління мають наукові праці Алексеева В.М. [1], Батанова О.В. [2], Бондаренка Є.О. [3], Гладія В.І. [4], Заболотного Г.М.
[6], Захарової І.В. [7], Наконечного В.В. [8], Пронько Л.М. [11], Колесник Т.В. [12] та ін.
Разом з тим потребує додаткового опрацювання питання щодо факторів формування організаційної культури державної служби як окремого
інституту. При цьому виокремлення та систематизація найбільш значущих факторів формування організаційної культури державної служби в сучасних
умовах є можливим на основі аналізу праць зазначених вище та інших авторів, останніх наукових ро-

зробок у галузі державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та
розробка рекомендацій щодо формування організаційної культури органу публічного управління для
підвищення ефективності та результативності діяльності органів місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. У демократичному суспільстві держава є основною формою консолідації загальнолюдських, національних, соціально-культурних цінностей та інтересів її громадян.
Кожен елемент держави пов’язаний із державною
службою, оскільки вона є невід’ємною складовою
держави.
У сучасній Україні роль і значення державної
служби постійно зростають. Вона вимагає від державних службовців не лише спеціальних знань,
професійних навичок, а й глибокої ерудиції, уміння
комплексно, зважено вирішувати складні проблеми
суспільного розвитку. Державна служба має бути
зорієнтована на норми демократичного громадянського суспільства й стати дійовим інструментом
побудови такого суспільства. І сьогодні виявляється, щоб виконати ці проблеми необхідно зробити наголос на формуванні високої культури праці
державних службовців. Для того щоб державна
служба впливала на формування та розвиток прогресивної культури в суспільстві, вона сама повинна формуватися як етична система, бути носієм
прогресивної суспільної моралі та її цінностей.
Державна служба являє собою особливий культурний інститут. З цього погляду її слід розглядати у трьох аспектах: соціокультурна діяльність
людини, результати цієї діяльності та ступені розвитку особистості. Державна служба характеризується значною кількістю цілей та завдань, виконання яких впливає на розвиток суспільства, що зумовлює необхідність формування відповідного
державного апарату. Тому дослідження формування та розвитку державної служби є важливим
питанням, яке потребує детального вивчення. Слід
також відмітити, що у наукових працях поряд із
терміном «державна служба» усе частіше використовується термін «інститут державної служби».
У результаті здійснення усесторонніх наукових досліджень зазначеної проблематики на основі
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розробленого інституціонального підходу, відповідно до якого державну службу науковці почали
розглядати під різним кутом, як правовий, соціальний, культурний, економічний, політичний та організаційний інститут, що відповідно передбачає певну структуру, виник термін «інститут державної
служби». Однак інституціональний підхід виник як
напрям соціально-економічного дослідження. Поняття інституціоналізм включає два аспекти: «інституції» – норми поведінки в суспільстві, та «інститут» – закріплені норми і звичаї у формі законів
та організацій, закладів. Тому завдання інституціонального підходу полягає у тому, щоб не обмежуватись аналізом економічних категорій і процесів,
але й інститутів та врахування зовнішньоекономічних чинників.
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Засновниками інституціонального підходу
вважаються Т. Веблін, Дж. Коммонс, В. Мітчел, які
обґрунтовували свої погляди не завдяки економічним розрахункам, а на основі власного досвіду, логіці та статистичним даним. їх першочергово хвилювали не тільки економічні проблеми, але й соціальні, політичні, етичні і правові питання.
Інституціоналісти не розробляли загальних методологій і не створили наукової школи, однак дослідили різні сфери суспільного життя та окремі проблемні питання формування інститутів.
Сьогодні інституціональний підхід активно застосовується при дослідженні державної служби.
Науковці характеризують її як інститут влади (рис.
1), що має різноманітні аспекти прояву, а отже, передбачає певну структуру.

Державна служба
Комплексний правовий інститут, який регулює організацію і діяльність усіх
держаних службовців (В.Б. Авер’янов, О.М. Зіміна, І.Ф. Корж, О.П. Нозддрчьов, О.М. Старилов)
Є цілісним інститутом, який включає в себе як організаційні, так і правові
елементи, виявляє свій методологічний потенціал і може бути аргументований рядом міркувань (В.Д. Бакуменко, В.Ю. Захарченко, Н.А. Липовська,
О.І. Пархоменко-Куцевіл, С.М. Серьогін, А.С. Сіцінський, І.І. Шпітун)

Соціальний інститут покликаний задовольняти потреби громадян (Г.І. Атаманчук, В.І. Бурдяк, В.М. Купрійчук, Г.І. Леліков, С.К. Хаджирадаєв, Ф.І.
Шамхалов)
Рис. 1. Визначення державної служби як інституту
Джерело: систематизовано на основ аналізу наукової літератури
Державна служба як правовий інститут є системою відповідних нормативно-правових актів, які
регулюють норми та умови функціонування державної служби. У політичному контексті інститут державної служби забезпечує реалізацію зовнішньої та
внутрішньої державної політики і виступає стабілізуючим чинником у суспільстві. У культурному аспекті інститут державної служби характеризується
сукупністю культурних норм та правил поведінки,
яких мають дотримуватись державні службовці.
Таку ж думки підтримує Л.М. Пронько додає,
що з юридичної точки зору, державна служба є комплексним правовим інститутом зі специфічним змістом і структурою. Такий інститут складається з первинних юридичних положень – правових норм, які
встановлюють численні й різнорідні за характером
та важливістю державно-службові відносини [11].
Інститут державної служби продовжує і завершує
організаційне оформлення державного механізму, а

найголовніше – робить цей механізм здатним вирішувати будь-які питання у галузі державного управління [2].
Соціокультурна діяльність людини включає:
економічну, політичну, художню, релігійну, наукову, правову, екологічну сфери тощо. Ці види діяльності державної служби властиві всім країнам.
Однак форми і способи соціокультурної діяльності
різні.
Технологічний аспект цієї проблеми має важливе значення. Технології залежно від типів
об’єктів, на створення яких вони спрямовані, поділяються, по-перше, на ті, що продукують і транслюють символи, по-друге, на фізичні об’єкти, що
споруджуються, і по-третє, на таку систему соціальної взаємодії, що організовує.
З погляду культурного інституту державна
служба виступає як механізм послідовної розробки,
створення, закріплення та трансляції духовних цін-
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ностей, соціально-культурного обслуговування людей. Він означає сукупність культурних норм, що
регулюють однорідні суспільні відносини, які формуються в процесі організації та розвитку системи
державної служби, регулюють діяльність і поведінку людей у сфері праці та охоплюють усі суттєві
моменти як регулювання певної сфери, так і впливу
цієї сфери на інші. Головна функція цього інституту полягає в забезпеченні цілісного, закінченого
регулювання культурних відносин у будь-якій
сфері суспільних відносин.
Безумовно, ця проблема має свою специфіку і
потребує вивчення та концептуально-понятійного
визначення. Зокрема, можна сказати, що культурний інститут державної служби акумулює в собі
такі складові культури державної служби: правову,
інформаційну, управлінську, організаційну, політичну, професійну, етичну, естетичну, педагогічну
культуру.
Розглянемо організаційну культуру. Оскільки
державні службовці повинні сприяти розвитку нової культури суспільства, їм необхідно знати, які
чинники впливають на цей процес. Відомо п’ять первинних та п’ять вторинних чинників, що обумовлюють характер формування організаційної культури.
До групи первинних чинників належать такі:
1) об’єкт концентрації уваги вищого керівництва. Зазвичай те, на що звертають серйозну увагу
керівники та що вони вважають важливим для органу, поступово перетворюється в предмет уваги та
піклування персоналу та включається до складу
норм, на основі яких формується поведінка людей
в органі;
2) реакція керівництва на критичні ситуації,
що виникають в органі. У разі, коли в органі назрівають критичні ситуації, у його співробітників виникає загострене відчуття тривоги. Тому підходи
керівництва до вирішення проблем впливають на
формування системи цінностей, які сприймаються
як нормативні чи еталонні;
3) ставлення до роботи та стиль поведінки керівників. Оскільки керівники займають особливе
становище в органі і на них звертають увагу співробітники, то стиль їхньої поведінки, їхнє ставлення
до роботи також набувають характеру еталону для
поведінки в органі. Персонал органу свідомо чи несвідомо узгоджує свої дії з ритмом роботи керівника, дублює його підхід до виконання своїх
обов’язків і тим самим формує сталі норми поведінки;
4) характерні особливості заохочення співробітників. На формування організаційної культури
великий вплив має те, за якими критеріями відбувається заохочення співробітників. У працівників органу за рахунок усвідомлення того, за що вони
отримують винагороду або покарання, досить швидко створюється уявлення про те, що визнається добрим чи поганим у даному органі. Усвідомивши ці
норми, вони стають носіями певних цінностей, закріплюючи тим самим і певну організаційну культуру;
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5) особливості відбору працівників, їх призначення, просування по службі та звільнення з органу. Так само як і у випадку з заохоченням, критерії, що використовуються керівниками при відборі
на роботу в органі, при просуванні співробітників
та їх звільненні, здійснюють сильний вплив на те,
які цінності поділятимуться співробітниками органу, а отже, відіграватимуть суттєву роль при формуванні організаційної культури.
До групи вторинних чинників формування культури органу входять такі [3]:
1. структура органу. Залежно від того, як сконструйований орган, як розподіляються завдання та
функції між підрозділами та окремими працівниками, наскільки широко практикується делегування
повноважень, у працівників органу складається певне враження про те, якою мірою їм довіряє у керівництво, чи присутній в організації дух свободи та
як цінується ініціатива співробітників;
2. система обміну інформацією та організаційні процедури. В органі поведінка працівників
постійно регламентується різними процедурами і
нормами. Люди спілкуються певним способом та за
певними схемами, заповнюють певні циркуляри та
форми звітності, з певною періодичністю та у певній формі звітують про виконану роботу. Усі ці
процедурні моменти в силу регулярності та повторюваності створюють певний клімат в органу, який
глибоко проникає у поведінку людини;
3. зовнішній і внутрішній дизайн та оформлення приміщення органу. Дизайн приміщення,
принципи розташування робочих місць у ньому,
стиль декору тощо створюють у державних службовців певне уявлення про його стиль, про їх становище в органі, про ціннісні орієнтири, що притаманні органу;
4. міфи та історії про найважливіші події та
особи, що відіграють та відігравали провідну роль
у житті органу. Поширені в органі легенди та розповіді про те, як створювався орган, які видатні події були в його історії, хто з людей і яким чином
здійснив вплив на його розвиток, сприяють тому,
що система сталих уявлень про дух органу зберігається у часі і доводиться до його членів в яскравій
емоційній формі;
5. етичний кодекс органу – письмовий документ, що визначає філософію та цілі органу. Він
сформульований як принципи роботи органу, набір
його цінностей, заповітів, яких необхідно дотримуватися, щоб зберегти та підтримати дух органу.
Коли принципи доводяться до всіх членів, вони
сприяють формуванню організаційної культури,
що адекватна місії органу.
Як видно зі змісту первинних та вторинних
чинників, що впливають на організаційну культуру,
кожний з них вимагає використання власних прийомів, які дають змогу досягати успіху у разі свідомого формування та зміни організаційної культури.
Підсумовуючи можна сказати, що коли перед
державними службовцями ставиться мета свідомо
формувати культуру та управляти її розвитком,
вони повинні вміти донести її основні принципи до
відома тих, на чию діяльність вона впливатиме. Цей
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процес здійснюється через формальні та неформальні засоби зв’язків з громадськістю. До формальних засобів комунікації належать виступи керівництва перед підлеглими та виклад власних поглядів
на майбутнє, визначення ними корпоративної філософії та кодексів поведінки працівників. Але більший вплив на культуру справляють не їхні заяви, а
поведінка. До неформальних засобів комунікацій
належать, наприклад, публічне визнання заслуг
працівників, розповіді ветеранів про історію органу
[5].
Комунікації, що сприяють формуванню культури, об’єднуються в межах організаційної соціалізації, тобто безперервної передачі ключових елементів культури органу його співробітникам, яка
включає як офіційні канали (наприклад, знайомство
нових працівників з основними цінностями організації), так і неофіційні (наприклад, моделювання
поведінки наставниками). Слід зауважити, що соціалізація сприяє формуванню почуття безпеки як у
керівників, так і у підлеглих.
Процес, що є зворотним щодо соціалізації (активні дії працівників органу, які спрямовані на
зміну його культури), отримав назву індивідуалізації. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації
і наявність серед працівників різних типів, що порізному ставляться до норм культури, яка фактично
існує в органі, значно впливають на процеси формування нової культури.
Соціалізація – вплив організаційної культури
на працівника, прийняття ним норм. Індивідуалізація – вплив працівника на організаційну культуру,
відхилення його поведінки від норм.
Обов’язковим елементом загальної культури
державної управлінської діяльності є правова культура, оскільки основним джерелом цієї діяльності є
право. Її сутність, цілі, механізм здійснення визначаються соціальною природою державного управління як форми реалізації державної влади. А кожна
влада вимагає узаконення, встановлення відповідного правопорядку. Насамперед це пов’язується з
діяльністю з управління справами суспільства й
держави, в якій закладені владні основи. Право виступає тут не тільки джерелом, а й політико-правовою межею свободи вибору управлінських дій, що
за своїми формами мають відповідати ціннісним
правовим категоріям даного суспільства.
Культура державної служби – це рівень державницького розвитку системи управління, в якому
професіоналізм, компетентність, моральні принципи державних службовців мають втілювати цей
рівень, створювати умови для найефективнішого її
впливу на реальне життя громадян. Для України ця
проблема набуває особливого значення, оскільки в
країні створюється нова соціальна система, що має
забезпечити вихід її народу на загальноцивілізований шлях розвитку.
Державні службовці є особливою соціальнопрофесійною групою, яка відповідає за управління
в державі, втілює в життя регламентуючі норми для
зміцнення порядку в суспільстві. До цієї групи належать представники різних професій з властивими
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їм професійними навичками, менталітетом та культурою [6].
Культура державної служби несе особливе навантаження у тих елементах державної управлінської системи, які мають законно забезпечену можливість вирішального впливу на життєдіяльність суспільства. Тому культура державного управління
вищих державних посадових осіб має двосторонній
зміст. Вона спрямована, по-перше, на організацію
суспільного життя в Україні, а по-друге – на налагодження професійно досконалої і державно зрілої
діяльності владних «апаратів» управління, тих безпосередніх державних управлінських структур,
якими вони керують, хоча відносно них ці «апарати» мають істотно різні можливості.
Поява нових технологій змінила поняття професіоналізму. Професіоналізм являє собою глибоке
та всебічне знання і володіння практичними навиками в певній галузі суспільно корисної діяльності.
Слід сказати, що професіоналізм є необхідною, але
не достатньою умовою професійної культури.
Культура фахівця розвивається через практичний досвід, але інтелектуальні засоби професіоналізму формуються освітою, головна мета якої – досягнення професійної майстерності. Це поняття
включає: по-перше, широкий інформаційний кругозір з обраної спеціальності; по-друге, аналітичний склад мислення; по-третє, знання загальних законів і властивостей природних матеріалів.
Складність та глибина завдань державної служби передбачають комплексний підхід до вивчення
проблеми культури праці державних службовців,
який потребує проведення філософського, соціального, економічного аналізу та включає політичний,
правовий, морально-етичний, естетичний, організаційний та інші аспекти [4].
Інформаційну культуру можна визначити як
сукупність ціннісно-нормативних регуляторів діяльності й поведінки людей у даній сфері праці. В
інформаційній культурі можна умовно виокремити
кілька основних граней: культурний стан виробничого середовища, культура використання знарядь
праці, культура ділового спілкування, культура
професійного мислення.
У суспільстві інформаційна культура повинна
зайняти особливе місце. Без інформації неможливо
отримати чітке уявлення, наукове розуміння реальних процесів і фактів соціального життя, усіх його
складових. Необхідно підкреслити, що дієвість інформації визначається її оперативністю, своєчасністю, регулярністю надходження, достатністю та
об’єктивністю. Саме вміло зроблений аналіз і дібрані факти дають можливість упереджувати негативні процеси та явища, робити правильні висновки
[8].
Управлінська інформація як специфічна форма
соціальної інформації покликана обслуговувати діяльність органів державної влади та інших інститутів, які беруть участь в управлінні суспільством, різними сферами, напрямами його життєдіяльності.
Кожна гілка державної влади, система управління
суспільством використовує у своїй роботі як внутрішні, так і зовнішні канали інформації.
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Державним службовцям потрібна різна за змістом і формою інформація: поточна та ретроспективна; вузькотематична та широкотематична; галузева (спеціалізована) та міжгалузева (неспеціалізована, суміжна); фактографічна та концептуальна.
Чим вищий статус державного службовця, тим
сильніше проявляються специфічні особливості
його інформаційних потреб. Можна виокремити
три категорії державних службовців: 1) відповідальні за стратегічні рішення (керівники органів державної влади); 2) відповідальні за прийняття тактичних рішень (керівники управлінь, відділів); 3) відповідальні за прийняття оперативних рішень
(керівники низових ланок) [2].
Сьогодні у світі головне право кожної людини
– це право на свободу і вибір, право розкрити особисті можливості й забезпечити їх найкраще втілення в галузі своїх соціальних інтересів. Люди повинні розуміти й відчувати міру своєї відповідальності перед майбутнім. Нове світосприйняття нині
лише починає формуватися.
Передові країни вже давно вступили на шлях
побудови інформаційного суспільства, в якому
пріоритетне значення має не виробництво продукції та енергії, а створення нових інформаційних технологій. Сьогодні від нормальної роботи інфраструктури, від інтенсивності інформаційних обмінів, повноти, своєчасності та достовірності
інформації, яка циркулює в комп’ютерних і телекомунікаційних системах, безпосередньо залежить існування сучасної держави.
Якщо розглядати державну службу як особливий культурний інститут з погляду ступеня розвитку особистості, слід зупинитися на культурі державного службовця.
Культура державного службовця – це відносно
стала система професійних знань, оцінок і норм спілкування, яка безпосередньо пов’язана з політикоправовою культурою суспільства.
Культура державних службовців залежить від
характеру соціально-політичного устрою, до якого
вони мають пряму причетність, національних традицій, звичаїв, норм міжособової поведінки. Різноманітність культурно-професійних орієнтацій породжує протиріччя між конкретними державними
службовцями різних відомств та суспільством загалом. Соціальне походження, рівень освіти, власний
професійний досвід, ідейно-політичні переконання
відбиваються на культурі державних службовців.
Згуртованість і, відповідно, виконавчі функції тієї
чи іншої державної установи значною мірою залежать від культури лідера [1].
Політична стабільність у державі залежить не
тільки від добробуту, а й від правлячої еліти та культури державного апарату, який реалізує її програму в життя. Разом з тим, державно-службова корпоративність, яка використовує еліту у власних цілях, виробляє свою культуру, в якій превалюють
таємничість та секретність. Таємничість чи зайва
секретність вищого ешелону влади виховує у державних службовців своє ставлення до реальних суспільних проблем.
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В управлінську культуру також входить «пакет» цінностей, оцінок та уявлень, певних символів,
настанов, засобів ціледосягнення. Такий «пакет»
дає можливість державним службовцям адаптуватися до зміни політичних курсів, забезпечуючи
внутрішню інтеграцію та спрямовувати в необхідне
русло поведінку організаційної культури. Базовий
«пакет» уявлень, поглядів та внутрішніх правил і є
основою організаційної культури [8].
Незважаючи на позитивні моменти державнослужбової корпоративності, вона все ж таки гальмує зростання організаційної культури. Корпоративність управлінських структур формується незалежно від форм власності в країні і практично негативно впливає на державну службу особливо в тому
випадку, коли в країні відсутні законодавчо-регулюючі документи на усталені норми поведінки. Наявність таких документів стимулює культурний саморозвиток державних службовців.
Важливим аспектом культури службовця є усвідомлення ним важливості прийнятих його органом рішень та необхідність їх практичного втілення. Якщо службовець не наполягає на важливості прийнятих рішень, то відповідно падає й рівень
його відповідальності. Значно підвищується культура відповідальності, якщо у службовця актуалізуються державнозначущі цінності та настанови з відповідною владною установою. Рішення, прийняті
в центрі, не завжди обґрунтовані і не знаходять підтримки на місцях, що й призводить до формування
безвідповідальності [4].
Разом з тим, аксіомою є те, що від культури
державних службовців залежить соціальна активізація населення, яка спрямовується на вирішення
політичних та економічних проблем. Від культури
державної служби в управлінні різними сферами
життєдіяльності залежить і залучення до трудової
діяльності населення та зменшення криміногенності в суспільстві. Загальне зростання інформаційності в суспільстві вимагає постійного підняття культурного рівня спілкування державних службовців.
Культура кожного державного службовця визначається об’єктивними умовами виховання та
суб’єктивними мотиваціями, адаптацією до вимог
відповідної державної інституції. На культуру державних службовців впливають соціальні ідеї та ціннісні орієнтації, притаманні даній соціально-економічній структурі; боротьба «за місце під сонцем» у
зв’язку з перерозподілом влади та власності.
Державна служба має бути раціональною системою з відповідною інфраструктурою рішень, які
приймаються для забезпечення ефективного функціонування суспільних відносин. Раціональність
державної служби значно підвищить роль морально-культурних якостей державних службовців.
На культуру державних службовців вплинуть висока професійна кваліфікація, високий рівень політичної культури, глибокі знання теорії політики,
управління, конфліктології, теорії прийняття рішень, соціального прогнозування, знання техніки
сучасного державного адміністрування та теорії
державного управління.
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Отже, аналіз наукової літератури, в якій досліджуються основні питання щодо змісту інституту
державної служби, його складових елементів та
умов їх розвитку, засвідчив актуальність даної тематики та дозволив сформувати наступні висновки.
Виокремлення науковцями різних аспектів
прояву інституту державної служби дозволяє зауважити, що важко встановити, який із них відіграє основну роль. Одні науковці підкреслюють важливу
роль правового аспекту і досліджують нормативноправову базу, в якій регулюють питання функціонування державної служби, умови реалізації відповідних завдань держави, права та обов'язки державних службовців. Інші – вважають вирішальною соціальну роль інституту державної служби при якій
забезпечується захист громадян. Призначення інституту державної служби у даному випадку ставить пріоритетом задоволення інтересів та потреб
громадян. Диференціація державної служби за предметом діяльності відзначається різноманітністю
виконуваних завдань держави.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного інституту державної служби є надання якісних публічних послуг населенню. Напрямами вирішення цієї проблеми є: прийняття державних програм щодо забезпечення якості обслуговування
громадян, децентралізація надання послуг через делегування повноважень соціальним організаціям,
здійснення організаційно-структурних заходів та
функціональних обстежень владних суб'єктів, в рамках яких провадиться удосконалення державної
служби. Державна служба на сьогодні має першочергово розглядатись як інститут влади, тобто сукупність організаційних, правових та соціальних
норм, розроблених відповідно до потреб суспільства та постійних змін, що відбуваються у державі.
Таким чином, інститут державної служби покликаний реагувати на постійні суспільні перетворення,
особливо у сучасних умовах швидкого розвитку інформаційних технологій.
Визначення «організаційна культура» увійшло
в практику управління персоналом у 20-х роках минулого століття, коли виникла необхідність формування сприятливих взаємовідносин працівників
всередині великих компаній (корпорацій). Формування організаційної культури тоді передбачало
створення для персоналу компаній таких трудових,
соціальних, побутових, психологічних та інших
умов, в яких він почував би себе комфортно, а ефективність його трудової діяльності зростала.
Зараз корпоративну культуру установи (організації) визначають як певну ідеологію чи систему
традиційних взаємин (постійних заходів) щодо зовнішнього оточення і внутрішнього середовища.
Створює корпоративну культуру, як правило,
формальний лідер (керівництво), але її носієм є весь
персонал організації. Організаторами роботи з формування та розвитку організаційної культури зазвичай стають фахівці з управління персоналом спільно з фахівцями зі зв’язків з громадськістю.
Але практики управління персоналом говорять
про два типи організаційної культури [2]:
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– один цілеспрямовано формується керівництвом свідомо;
– інший формується персоналом спонтанно.
Необхідність формування і розвитку організаційної культури на сьогодні вже не викликає жодних сумнівів, оскільки практика успішних організацій засвідчує вагому роль саме організаційної культури в досягненні цих успіхів.
Сильна і розвинута організаційна культура є
необхідною умовою самореалізації працівників, та,
як наслідок, їх потенціалу.
Формами існування та внутрішнього прояву
організаційної культури в організації виступають:
вертикальні (між ієрархічними ланками управління) і горизонтальні зв’язки (між працівниками з
однаковим статусом) зв’язки; обіг інформаційних
потоків; стилі управління; розвиток працівника і
мотивація.
Щодо зовнішніх проявів організаційної культури працівників, то практика її упровадження визначає такі основні моменти, які впливають на оточення і споживачів послуг, а згодом формують
стійке уявлення (стереотип) щодо установи та якості її роботи:
1. Усвідомлення працівниками себе і свого місця в організації.
2. Ціннісні орієнтири і норми поведінки.
3. Комунікативна система із зовнішнім оточенням і мова спілкування із споживачами послуг.
4. Трудова та ділова етика персоналу і робочий
час.
5. Віра у місію організації, ідеал чи традиційне
ставлення до нього.
Отже, організаційна культура — це певна ідеологічна форма внутрішнього і зовнішнього впливу
на людей для досягнення певної мети або комплексу цілей.
Кожна організація визначає власні завдання,
для вирішення яких вона має намір використовувати цей інструмент впливу. Водночас особливості
організаційної культури визначаються сферою діяльності організації.
Система державних органів, з їх вертикальною
і горизонтальною структурами взаємодії і підпорядкування, в буквальному розумінні не є корпорацією, оскільки вона є державною системою управління. Тому при формуванні організаційної культури державного органу може йтися про певну
організаційну культуру, притаманну функціям організації, чи вертикалі [4].
Водночас не слід забувати, що сама державна
служба об’єднана єдиною метою, цінностями і
принципами діяльності.
Державна служба – це публічна, професійна,
політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави.
Державна служба здійснюється з дотриманням
принципів: верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної служби, політичної неупередженості, прозорості, стабільності.
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Державні ж органи у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих
кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.
До основних складових організаційної культури, які властиві будь-якому державному органу,
можна віднести [5]:
— цінності державної служби;
— правила етичної поведінки, дрес-код;
— ієрархічну систему лідерства;
— стиль управління;
— методи запобігання виникненню та вирішення конфліктів;
— систему комунікації та взаємовідносини у
колективі;
— усвідомлення себе і свого місця у державному органі;
— особисті якості персоналу (звички та схильності, потреби, інтереси, моральні цінності, темперамент тощо);
— форми поведінки персоналу, що постійно
відтворюються (ритуали, традиції, звичаї тощо);
— систему мотивації;
— розвиток і самореалізацію працівників державного органу.
При формуванні організаційної культури в
державному органі варто врахувати такі нюанси.
Особливості організації та умов праці. Вони
висловлюють культуру та професіоналізм керівництва і підлеглих, а також певну зрілість колективу.
Досвід показує, що вирішальну роль тут відіграє
особистість керівника, який накладає відбиток на
стиль, культуру управління, режим роботи, умови
роботи, її ритм, розподіл завдань і контроль виконання.
Культура внутрішніх комунікацій:
1) збори, наради, зустрічі з керівником є формою безпосереднього спілкування і передачі інформації;
2) інформаційні стенди, внутрішні і зовнішні
видання, що інформують співробітників, партнерів
і клієнтів;
3) корпоративні свята — урочисте нагородження працівників, які досягли певних показників,
дні народження, церемонії посвячення тощо.
Соціально-психологічні культура і клімат. Вони визначають стан міжособистісних і групових відносин у колективі, впливають на робочу
поведінку персоналу, підтримують визначену керівництвом стратегію організаційного розвитку [6].
Адаптація. Не менш важливим елементом організаційної культури є ставлення до новачків та їх
адаптація до корпоративній культури. Процес цей
часто складний і болючий. У деяких компаніях спеціально проводяться адаптаційні тренінги та інші
заходи, направлені на адаптацію новачків.
Інформаційний дизайн (фірмовий стиль) включає в себе повноцінну знакову систему символів організації. Насамперед це назва і абревіатура. Елементами фірмового стилю є: емблема, фірмові знаки.
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Дрес-код – вимоги до зовнішнього вигляду, які
пред’являє адміністрація до співробітників компанії. Зовнішній вигляд і одяг на роботі перестають
бути особистою справою співробітників. Кожен
працівник повинен враховувати не тільки особистий комфорт, але й репутацію компанії.
Отже, організаційна культура – важливий інструмент управління персоналом, який включає персонал у систему управління організацією та є елементом оптимізації управління та підвищення ефективності діяльності на державній службі.
Державна служба – це публічна, професійна,
політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави. Бути державним службовцем – неабияка відповідальність,
тому й вимоги до українського державного службовця дуже високі. Серед них можна назвати виконання законів України, сумлінність, чесність, неупередженість, конфіденційність і прозорість у роботі з громадянами, політичну незаангажованість,
повагу до прав і свобод громадян. Звісно, необхідно
мати повну вищу освіту і досконало володіти державною мовою [2].
Зрозуміло, що держава бажає бачити у лавах
держслужбовців висококваліфікованих та відповідальних професіоналів. Виявити таких працівників
допоможе щорічне оцінювання результатів їхньої
діяльності. Про новації у цій сфері ми і розповімо.
Метою та кінцевим результатом управлінської
діяльності в системі державного управління в Україні донедавна вважався управлінський вплив, а не
його наслідок, тоді як в країнах Західної Європи і
США в основу оцінки діяльності публічної служби
покладено кінцевий результат.
Основна проблема при використанні процедури щорічного оцінювання до набрання чинності
нової редакції Закону України «Про державну службу» була пов’язана з формальністю використання
(недієвістю) процедур оцінювання діяльності державних службовців та їх низького впливу на проходження державної служби та підвищення результативності діяльності службовців та органів влади в
цілому.
Тобто якщо раніше оцінювалися процеси (наприклад, кількість виконаних планових або позапланових завдань (поточна діяльність), то відповідно
до системи ключових показників ефективності зараз оцінюються результати (який результат отримали від проведених нарад?).
1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» [9].
Законом встановлено, що для визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення
щодо преміювання, планування професійного та
особистісного розвитку, виявлення потреби у професійному навчанні щороку проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців.
З метою імплементації цього закону Уряд 23
серпня 2017 року прийняв постанову №640 «Про
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затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
У процесі запровадження нової системи виникла необхідність внесення окремих уточнень та
змін до зазначеного порядку, з урахуванням їх
практичного застосування, зокрема, що стосуються
порядку визначення завдань і ключових показників
результативності, ефективності та якості службової
діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», порядку затвердження суб’єктом призначення висновку щодо
результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «Б» і «В», а також деталізації певних положень згаданого Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування [4].
На виконання цього завдання Генеральним департаментом з питань державної служби НАДС
підготовлено зміни та уточнення до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, в якому:
- уточнено порядок визначення завдань і
ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», зокрема керівників центральних органів виконавчої влади;
- уточнено процедуру формування висновку
щодо результатів оцінювання службової діяльності
державних службовців;
- деталізовано процедуру оцінювання у випадку отримання негативної оцінки;
- деталізовано певні положення згаданого
Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування.
Після внесення змін та уточнень процедура
оцінювання для державних службовців, зокрема,
категорії «А», відбуватиметься наступним чином.
1. Визначення змісту, процедури та суб’єкта
постановки завдань
Завдання і ключові показники ефективності
визначаються з урахуванням стратегічних документів державного рівня, положенням про державний
орган і повинні відображати кінцевий результат, на
досягнення якого спрямовано службову діяльність
державних службовців.
Завдання і ключові показники ефективності
для державних службовців, які займають посади
державних секретарів міністерств, є однаковими, та
затверджуються Кабінетом Міністрів України за
поданням НАДС, а також можуть переглядатися
щокварталу у разі внесення змін до стратегічних
документів державного рівня, типових завдань і
ключових показників для керівників центральних
органів виконавчої влади та їх заступників, положення про відповідний державний орган.
Завдання і ключові показники для державних
службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, є однаковими та затверджуються
Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.
Завдання і ключові показники для керівників
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центральних органів виконавчої влади визначаються на основі типових завдань і ключових показників, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.
Визначення завдань і ключових показників для
заступників здійснюється після визначення завдань
і ключових показників їх керівників.
Хто є суб’єктом? (хто встановлює завдання). У
новій редакції завдання і ключові показники для
цієї категорії державних службовців встановлює:
Міністр – для керівника центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через
такого міністра;
Міністр Кабінету Міністрів України – для Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;
Державний секретар Кабінету Міністрів України – для своїх заступників;
керівник центрального органу виконавчої
влади – для своїх заступників.
2. Процедура оцінювання
У двотижневий строк з дня прийняття наказу
(розпорядження) про проведення оцінювання державний службовець складає звіт про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників, що подається особі,
яка буде проводити оціночну співбесіду.
Оціночна співбесіда. За результатами розгляду
поданого звіту може проводитись оціночна співбесіда з державним службовцем для обговорення виконання поставлених завдань і ключових показників, дотримання загальних правил етичної поведінки та вимог у сфері запобігання корупції, а також
готуються пропозиції щодо результатів оцінювання
службової діяльності державного службовця. Зазначення негативної оцінки в пропозиціях щодо результатів оцінювання без проведення оціночної
співбесіди не допускається.
3. Визначення результатів оцінювання та їх затвердження
У пропозиціях щодо результатів оцінювання
зазначається негативна, позитивна або відмінна
оцінка з її обґрунтуванням.
Державний службовець ознайомлюється з пропозиціями щодо результатів оцінювання та у разі
наявності зауважень може їх викласти з відповідним обґрунтуванням.
У разі надходження пропозицій щодо результатів оцінювання державного секретаря міністерства з негативною оцінкою НАДС утворює комісію
для вивчення обґрунтованості негативної оцінки.
За результатами розгляду звіту, пропозицій
щодо результатів оцінювання з урахуванням зауважень державного службовця (за наявності) та проведення суб’єктом призначення додаткової оціночної співбесіди з таким державним службовцем (за
потреби) суб’єкт призначення затверджує висновок
щодо результатів оцінювання державного службовця.
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Прийняття запропонованого проекту акта дозволить належним чином та у відповідні терміни
здійснити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Серед актуальних проблем, пов'язаних з підвищенням функціональної ефективності державної
служби, особливе місце належить формуванню організаційної культури та іміджу. Для кадрів державних установ, об'єднаних єдиною сферою діяльності з надання послуг населенню, формування загального корпоративного підходу до підтримки
сприятливого іміджу організації, ділового етикету
у відношеннях з клієнтами має важливе значення з
багатьох причин [11].
По-перше, формування організаційної культури — це важлива складова соціалізації кадрів
державних установ, що є вкрай важливим для установи, яка працює в сфері реалізації державної соціальної політики.
По-друге, інструментарій і процедури, використовувані фахівцями центрів управління в процесі
обслуговування клієнтів, повинні бути олюднені й
індивідуалізовані, нести на собі відбиток особистого сприйняття співробітником проблем безробітного. Домогтися цього адміністративними методами неможливо.
По-третє, – це ключовий елемент інноваційної
парадигми оптимізації управління та підвищення
ефективності діяльності державних установ [11].
Державна служба в буквальному розумінні не
є корпорацією, так як вона є державною установою,
діяльність службовців якої регламентується чинним законодавством, а не правилами організації корпоративної діяльності з метою отримання прибутку. Тому мова може йти про організаційну культуру, притаманну організації. У той же час
державна служба зайнятості об'єднана єдиною метою, функціями, принципами діяльності. Її персонал, сповідуючи єдині цінності, використовуючи в
процесі реалізації своїх соціальних функцій специфічні технології та форми роботи, прагне створювати додаткову вартість в сфері надання послуг клієнтам, забезпечити їх високу якість та продуктивність власної діяльності. Це дозволяє розглядати її
як своєрідну корпорацію, яка реалізує свою мету завдяки потенційним можливостям та людським якостям співробітників, які працюють в середовищі корпоративних цінностей, що надає певного якісного
визначення діяльності державної державних установ, як соціальній службі.
В основі організаційної культури державних
установ лежать професійні інтереси персоналу та
система цінностей соціальної політики в сфері реалізації яких і здійснюється її діяльність. Це форма в
якій проявляється домінуючий вплив певної ієрархії цінностей, що розділяються персоналом організації та реалізується її вплив на поведінкові стратегії та оптимальну і допустиму модель поведінки
працівників. Корпоративна культура виявляється у
властивій організації корпоративній ідентичності, в
особливому комунікативному стилі спілкування та
обслуговування клієнтів, які створюють упізнаваний образ співробітника державних установ [12].
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Це не просто зведення правил і вимог, яким
працівник підкоряється під тиском адміністративних важелів, а заснована на написаних і неписаних
правилах внутрішня культура поведінки і дії, що
перетворилися на постійну внутрішню потребу, яка
закріпилася в традиціях, манері поведінки й стилі
роботи співробітників державних установ.
Для формування результативної організаційної культури в державній службі необхідно, щоб
для всіх працівників центрів управління спільною
цінністю стали: місія, стратегія і головні завдання
державної державних установ; методи, технології
та засоби досягнення стратегічних цілей; системи
підпорядкування та стимулювання; критерії оцінки
досягнень кожного працівника, структурного підрозділу; створення надійної інформаційної системи; засоби контролю та координації спільних дій.
Своєрідність, якісна визначеність і специфічність організаційної культури, яка формується в
державній службі зайнятості, витікають з її характеру як служби соціальної, з особливостей послуг,
які вона надає та клієнтури, з якою вона має справу
[2].
Основу організаційної культури складають
цінності, які поділяє персонал центрів зайнятості,
що витікають із специфіки їх діяльності, кодексу
етичних норм та пріоритетів в роботі персоналу
центрів зайнятості. Особливу роль в процесі формування організаційної культури персоналу державних установ відіграють: пріоритет інтересів клієнтів; доступність фахівців для клієнтів; гідний будьякої людини спосіб вирішення конфліктів; висока
якість послуг; забезпечення повноти та достовірності інформації, отримуваної клієнтом; стиль співпраці й взаєморозуміння у разі виникнення конфлікту інтересів; здатність до прояву співчуття до клієнта; чесність і відвертість; спокій, витриманість й
емоційна витриманість працівника; робота у дусі
взаємної довіри; підтримка інтересу партнерів до
загального предмета спілкування; впровадження
ноу-хау, що забезпечує високий рівень роботи організації; прагнення перетворення новаторства на
традицію; неухильне дотримання вимог ЄТНаСП
використання можливостей ЄІАС.(net) під час обслуговування клієнтів.
До цінностей, що поділяються персоналом організації, можна також віднести імідж державних
установ, мікроклімат взаєморозуміння в колективі
центру зайнятості, ділові та безконфліктні взаємини в ланці «керівник-підлеглий», підтримку ділових взаємин з підприємствами й місцевими органами влади.
Не менш важливо, щоб цінністю, що поділяється, повсюдно стала престижність роботи в службі, гордість і відповідальність за приналежність до
державних службовців. Цьому могли б сприяти
спеціальні ознаки цього статусу: спеціальна форма,
знаки відмінності категорій фахівців, гідний рівень
заробітної плати, підтримка у клієнтів високої думки про можливості центру зайнятості у вирішенні
їх особистих проблем тощо.
Предметом загальної турботи співробітників
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центрів управління і цінністю, що поділяється, повинна також стати суспільно значуща інформація,
що є тільки у службі зайнятості. Йдеться про аналітичну й прогностичну інформацію про стан ринку
праці, яка корисна для підприємств, про найбільш
перспективні сфери для пошуку роботи необхідної
для безробітних тощо.
Формування організаційної культури – це не
одномоментний акт, а тривалий процес. Не можна
допустити, щоб він розвивався спонтанно в умовах
повної імпровізації, оскільки це може мати негативні наслідки і звести нанівець роль і значення цього
важливого чинника оптимізації діяльності державних установ.
У зв'язку з цим повинні бути повинні бути реалізовані конкретні заходи щодо вивчення та аналізу практики дій, спрямованих на формування організаційної культури, що складається на місцях,
узагальнення кращого досвіду в цій сфері і управління цим процесом. На всіх рівнях керівництва діяльністю державних установ повинні робитися конкретні кроки для створення організаційних, структурних і психологічних передумов для формування
і реалізації організаційної культури персоналу.
Організаційна культура нерозривно пов'язана з
кадровою політикою. Це інструмент підвищення
трудової віддачі персоналу, його самовключення в
роботу для досягнення цілей організації. Особливо
гостро у зв'язку з цим стоїть проблема підвищення
кваліфікації персоналу державних установ і не
лише через плинність кадрів і специфіку соціальної
роботи, а й тому, що інтелектуальний, організаційний і творчий потенціал спеціалістів центрів зайнятості, його постійне нарощування є ключовим фактором оптимізації діяльності державних установ в
цілому. Це своєрідний прибуток, який має постійно
створюватися в державній службі зайнятості і який,
як будь-який капітал, повинен капіталізуватись, нарощуватись.
Управління персоналом повинно ставати все
більш мотиваційним, а це можливо за умови, якщо
питання організаційної культури будуть знаходити
відображення в системі критеріїв оцінки персоналу
і результатів його діяльності, враховувати не лише
статистичні, а й якісні ознаки, коригуватись з морально-етичними цінностями й нормами та особистісними характеристиками працівників. Важливо активно запроваджувати систему управлінських, інформаційних та виховних заходів, спрямованих на
підвищення ролі цінностей, які закладено в основу
корпоративності. Лише за таких умов корпоративна
складова підвищення кваліфікації персоналу державної державних установ стане важливим елементом його професійної компетентності, підвищення
якості роботи в цілому [1].
Отже, незважаючи на те, що законодавець
впровадив у вітчизняне службове законодавство
новий інститут – щорічне оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців, його
правові засади визнати такими, що забезпечують
ефективне використання ресурсу цього інституту,
на жаль, неможливо.

Annali d’Italia №10/2020
Запропонована нормативно модель відповідного оцінювання перенасичена положеннями, зміст
яких у процесі правозастосування підлягає довільному тлумаченню з боку суб’єкта застосування через те, що має місце узагальнена форма нормативного закріплення положень, суперечливість змістового наповнення різних актів з питань оцінювання
(в тому числі на рівні законодавчого та підзаконного актів), використання оціночних понять у нормативних конструкціях, відсутність основних нормативних дефініцій. Безперечно, у процесі розробки відповідних інноваційних для нормотворчості
та правозастосування положень з питань щорічного
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ураховувався, перш за все, досвід тих зарубіжних країн, де відповідний інститут
вже протягом тривалого часу успішно існує [7].
Аналіз положень чинного вітчизняного законодавства з питань щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
дозволив виокремити чимало проблемних аспектів
нормативного закріплення засад відповідної процедури, серед них:
– відсутність нормативного закріплення основних дефініцій, що створює передумови для довільного тлумачення ефективності, результативності та якості службової діяльності;
– суперечливість визначення періоду службової діяльності, яка фактично підлягає оцінюванню, що, у свою чергу, ставить під сумнів повноту охоплення предмета оцінювання;
– досить важлива роль у процедурі оцінювання відводиться безпосередньому керівникові,
що ставить під сумніви реалізацію принципу неупередженості відповідного оцінювання;
– відсутність підстав для широкого залучення незалежних суб’єктів оцінювання та представників громадськості;
– відсутність детальної регламентації засад
використання методів оцінювання, обов’язку щодо
їх урізноманітнення, що, у свою чергу, створює загрозу спрощеності, формальності деяких стадій
процедури щорічного оцінювання;
– певна спрощеність у кількості та видовому
розмаїтті заходів реагування на результати оцінювання й суперечливість правових засад їх застосування, що знижує ефективність, дієвість, адекватність реагування на результати службової діяльності державних службовців, мотиваційності
останніх.
Задля усунення цих недоліків сучасної вітчизняної нормативної моделі щорічного оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців пропонується: закріплення у Постанові
КМУ, яка визначає засади відповідної процедури:
а) основних нормдефініцій «ефективність»,
«результативність», «якість», «оцінювання», «бонус», «рейтинг», «звіт», «оціночні співбесіда»;
б) положення про те, що оцінюванню підлягає
діяльність з 01 січня по 31 грудня поточного року й
фактично процедура оцінювання розпочинається
зразу ж після завершення поточного року;
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в) обов’язкове залучення до оціночної співбесіди незацікавлених осіб (незалежних суб’єктів) з
урізноманітненням форм і методів здійснення послідовних дій під час «оціночної співбесіди» та дотримання всіх вимог щодо стадій публічно-правової процедури;
г) впровадження бонусно-рейтингової системи
(закріплення у додатках до Постанови КМУ) й урізноманітнення заходів реагування на одержання
державним службовцем відмінної оцінки за рахунок матеріальних, моральних та змішаних заходів
задля забезпечення об’єктивності, повноти, адекватності, співмірності реагування на результати індивідуального оцінювання.
Отже, практична реалізація запропонованих
пропозицій сприятиме удосконаленню вітчизняної
нормативної моделі щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців,
наближенню їх до зарубіжних аналогів, а також підвищенню ефективності, результативності та якості
як службової діяльності державних службовців, так
і державної служби в Україні загалом.
У структурі організаційної культури державної служби авторитет відіграє одну з ключових ролей, що зумовлено його соціокультурними властивостями. Як слушно зауважує Р. Чалдіні, розгалужена, визнана практично всіма соціальними
пластами система влади авторитетів дає суспільству великі переваги. Вона дає можливість розвиватися складним структурам, що регулюють матеріальне виробництво, торговельним, оборонним структурам, а також структурам соціального контролю.
При цьому вплив авторитету сприймається як щось
природне. Зазвичай люди не дуже страждають через необхідність виконувати вимоги авторитетів
[3].
Поняття «авторитет» переважно визначають
як загальновизнаний вплив, повагу, якими користується особа, група осіб, організація тощо завдяки
притаманним їм особливостям і заслугам (розум,
професіоналізм, знання, досвід, моральні чесноти
та ін.), матеріальному, соціальному становищу, історичним або іншим умовам, що втілюються в здатності носія авторитету скеровувати думки і настрої інших людей, не вдаючись до примусу. Сфери
дії, форми втілення авторитету зумовлюються історичним етапом розвитку суспільства, ідеологічними та політичними настановами, що визначають
джерела та критерії законності влади. Відомий німецький соціолог М. Вебер ототожнював авторитет
з формами влади і виділяв такі його типи: традиційний (ґрунтується на передаванні та успадкуванні
норм і цінностей, що історично сформувалися, як
природних і непорушних), харизматичний (виникає
як уособлення виключно особистих якостей лідера,
його здатності навіювати віру в особливий, месіанський характер власного покликання) і раціональний (підтримується системою формальних законів і
правил, які визначають засоби здобуття влади та
межі її застосування), що домінує за сучасних умов
[4].
Авторитет також розглядають як визнання за
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індивідом права виступати від імені групи чи колективу або приймати відповідальні рішення в умовах спільної діяльності. У такому розумінні авторитет може не збігатися з владними повноваженнями,
а здобуватися особою, яка має в групі високу референтність, тобто високий неофіційний статус. Зокрема, такого підходу дотримуються психологи. У
вітчизняній психології вважають неофіційний авторитет похідним від успішного виконання індивідом
взятих на себе соціальних ролей чи соціальних функцій [5].
Потужність впливу авторитету, значущість певного суб’єкта чи об’єкта для суспільства обумовлюється та закріплюється в ціннісно-нормативній
системі, що склалася в даній спільності і загальноприйнята для її членів, тому питання про визнання
когось (чогось) як авторитета стає питанням відповідності його прийнятим цінностям і нормам. Суспільство очікує від носіїв авторитету доцільної, з
погляду загальноприйнятої моралі, поведінки під
час виконання будь-яких завдань. Той, хто не відповідає встановленій ціннісно-нормативній структурі, приречений на втрату свого авторитету в суспільній думці.
Проте це стосується насамперед суспільств з
колективістською культурою. Найдостойнішими й
найавторитетнішими членами соціуму тут виступають ті, хто найповніше концентрує в собі зразкову
(з позицій цього суспільства) людину, спільний інтерес, колективні уявлення, спільну волю і зміст
групового несвідомого. Вожді, жерці, монархи, філософи, вчені та інші суб’єкти виокремлюються й
вивищуються не через свою особисту винятковість,
якою, безумовно, володіють, а через органічну спорідненість зі спільнотою, самозреченість і здатність
до вираження глибинного духу колективу. Історично пізніші колективістські суспільства допускають індивідуалізацію духу та віри, ініціативу, активність, особисті обдарування і досягнення пересічних членів, проте оцінюють їх залежно від
групових, кланових, інших цілей [6].
Індивідуалістська культура, орієнтована на самоцінність кожної особистості, більш «поблажлива» до різного роду дисидентів, більше того – за
певних умов готова визнати їх авторитет. Проте й у
цьому разі прийнятність чи неприйнятність такого
авторитету визначатиметься в порівнянні з певними ідеальними уявленнями. Адже суспільна думка здавна ґрунтується на моральному авторитеті,
на який і орієнтується.
З урахуванням зазначених рис, притаманних
авторитетові як соціокультурному явищу, можна
узагальнити: авторитет – це комплексна властивість суб’єкта, що формується внаслідок інтегрального поєднання багатьох якостей, котрі здобули
широке суспільне визнання на основі глибокої довіри до них.
Авторитет має соціальний зміст, тому він здобувається в ході людської діяльності та залежить
від успішності виконання покладених на певного
суб’єкта соціальних функцій. Основні специфічні
риси авторитету такі: за змістом він являє собою со-
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ціально-психологічний вплив, за формою – знаково-символічне явище; його відрізняють ненасильницький характер впливу з боку суб’єкта авторитету, довіра з боку об’єкта впливу; неодмінна значущість носія авторитету для об’єкта впливу з
огляду на особисте та суспільне визнання; авторитет формується на основі позитивних оцінок діяльності суб’єкта щодо задоволення об’єктивних соціальних потреб та інтересів.
Роль авторитету в структурі організаційної культури державної служби виявляється через аналіз
суті авторитету у зв’язку з системою владно-підвладних відносин, а саме через розкриття механізмів
впливу авторитета на суб’єкта й об’єкта цих відносин.
Описані підходи до розуміння авторитету ми
можемо спостерігати і в поточній діяльності державних службовців, що обумовлено сформованою організаційною культурою. По-перше, серед неформальних характеристик державних службовців можна почути: «користується авторитетом крісла»,
або «користується авторитетом людей». По-друге,
певні управлінські розпорядження, підтримані «авторитетом де-юре», виконуватимуться незважаючи
на їх відверту хибність або безглуздість. Спротив
таким розпорядженням можуть чинити лише поодинокі державні службовці, як самі мають високий
«авторитет де-факто».
Ці узагальнення дозволяють нам, проектуючи
можливі впливи авторитету в межах організаційної
культури державної служби, передбачити, що в середовищі державних службовців не може бути однозначного ставлення до одних і тих же суб’єктів
як носіїв авторитету певного виду. Перспективним
убачається розроблення чіткого набору критеріїв
для виявлення й оцінювання ваги авторитету певних суб’єктів у цьому середовищі. Це має велике
практичне значення. Адже рівень авторитету
суб’єктів державно-управлінських відносин є, зокрема, одним із факторів, що визначають форми й
методи державно-управлінського впливу [4].
Основним критерієм авторитету керівника
звичайно вважають прийняття чи неприйняття наказів, доручень, указівок. Об’єктивно для кожного
працівника існує так звана «зона індиферентності»,
тобто межі, в яких накази, доручення, вказівки
приймаються до безумовного виконання, тобто діє
авторитет керівника, цьому сприяє й загальне ставлення до нього колективу, колективна думка [4].
Але такий підхід, на нашу думку, занадто спрощений і потребує глибшого опрацювання. Наприклад,
відмова виконувати певне доручення може бути аргументована браком об’єктивних умов для цього в
даний період часу, при цьому авторитет керівника
під сумнів не ставиться.
Для з’ясування взаємної залежності авторитету та інших факторів формування й елементів організаційної культури державної служби слід ураховувати джерело формування авторитету. Як свідчить дослідження О. Радченка, ці джерела можуть
відрізнятися, зокрема, в умовах різних державновладних режимів. Так, за авторитарного режиму
цими джерелами є традиція, харизматична віра в
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надзвичайні якості лідера; за популістського – емоційна довіра громадян, що активно пропагується
найближчим оточенням лідера; за демократичного
– делегування громадянами на підставі принципу
більшості [6].
Залежно від джерела підпорядкування авторитет буває персональним, традиційним або легальним. Персональний авторитет ґрунтується на характеристиках (властивостях) суб’єкта, оцінених
об’єктом. Найпоширеніша така властивість – компетентність. При цьому авторитет будується на переконанні об’єкта, що суб’єкт переважає його у
знаннях і краще розуміє, як реалізувати його
(об’єкта) інтереси. Традиційний авторитет «передається» суб’єктові за традицією і найменше залежить від характеристик (властивостей) суб’єкта.
До найпростіших прикладів традиційного авторитету належать геронтократію та патріархат.
Легальний авторитет будується на раціональних засадах – вірі в законність права тих, хто наділений
авторитетом віддавати команди. Тобто суб’єкт володіє визнаним правом керувати, а об’єкт – визнаним обов’язком підкорюватися [3]. Ці зауваження
дозволяють, зокрема, з’ясувати співвідношення авторитету і традиції в структурі організаційної культури державної служби.
Отже, персональний та легальний авторитети,
на перший погляд, з традицією не пов’язані. Проте
традиційні (іноді навіть архетипові) ідеали, підстави та способи оцінювання персонального авторитету, безумовно, існують. Традиційна й необхідність підкорюватися легальному «авторитету деюре». Таким чином, цю класифікацію візьмемо за
умовну, проте для подальшого аналізу врахуємо тісний взаємозв’язок традиції та всіх видів авторитету в структурі організаційної культури державної
служби.
Узагальнюючи результати здійсненого аналізу, можна зробити висновок, що традиція ґрунтується на авторитеті так само, як і авторитет (зокрема, «традиційний») може спиратися на традицію.
Тобто відповідь на питання про те, яке з цих явищ
первинне, а яке вторинне, може бути істинною
лише за певних умов. За такої ситуації йтиметься,
очевидно, про різні рівні авторитету й традиції, що
взаємопов’язані й на різних етапах розвитку організаційної культури державної служби відіграють різну роль. Доречно припустити, що глибинна (давня) традиція створює умови формування у певному соціокультурному середовищі авторитету.
Авторитет у період свого найвищого розвитку
сприяє впровадженню нових традицій. Коли ці традиції набудуть значення усталених, вони обумовлюватимуть формування авторитету вже на іншому
рівні соціокультурного середовища, аналогічно до
того, як традиція «зшиває» минуле й майбутнє, авторитет пронизує, об’єднує різні рівні соціокультурного середовища. Якщо взяти до уваги, що традиція за своєю формою – це знаково-символічне утворення, то на підтримку нашої позиції можна
навести висновок В. Бурлачка. Він зазначав, що
«авторитет, з одного боку, сам продукує нові символи, а з іншого – підтримує і зберігає наявні» [11].
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Іншими словами, авторитет і формує, і підтримує традицію. Зворотне твердження, на нашу думку, також буде справедливе.
Службовий авторитет залежить від глибини
професійних знань, здібностей, майстерності, ставлення до роботи, особистих моральних якостей [2].
Це визначення, на наш погляд, дуже вдало відображає соціокультурну специфіку авторитету, вказує
на потенційні об’єкти цього впливу. Такими
об’єктами слушно називати не лише підлеглих або
рівних за статусом колег носія авторитету, але й керівництво.
Значить, в ієрархічній системі державної служби носій авторитету виходить за межі вертикальної структури підпорядкування. Це дозволяє зарахувати авторитет до засобів «горизонтального» чи
«діагонального» впливу, що притаманні організаційній культурі. Маємо багато життєвих прикладів,
коли колективи установ і управлінських підрозділів
не приймають офіційно призначених керівників,
що не поділяють їх моральних цінностей, мають
низький рівень професійних знань тощо.
За таких умов влада фактично переходить у
руки неформального, але авторитетного лідера. За
досягнення згоди між формальним і неформальним
лідерами в управлінні організацією може навіть
упроваджуватися своєрідний дуумвірат: формальний керівник виконує зовнішні представницькі функції, для яких досить його «авторитету де-юре», а
поточне управління здійснює неформальний лідер
як носій «авторитету де-факто».
Наведені тези підтверджують думку, що саме
цінності, які поділяються всім персоналом організації, проголошуються та підтримуються носіями
авторитету, найчастіше стають об’єднавчим елементом організаційної культури, від якого залежить
згуртованість колективу, формується єдність поглядів і дій службовців, забезпечується досягнення
цілей (місії) організації. За Бондаренком Є.О., призначення авторитету, подібно до традиції, – надати
сенс, упорядкувати сили, що вийшли з-під соціального контролю; внаслідок цього індивідові пропонується набір цінностей, емоційних станів, правил і
норм поведінки, здатних стати засобами, які контролюють соціальний світ [3].
Отож, авторитет, з одного боку, «підживлюється» цінностями, сприйнятими організацією, спирається на них, а з іншого – сам, декларуючи та сповідуючи їх, зміцнює або розширює ціннісну основу
організаційної культури державної служби.
Авторитет як знаково-символічне явище за формою, враховуючи його структуру й тип зв’язку з
означуваними об’єктами реальності, можна зарахувати до складних семіотичних утворень, мають
складну, іноді латентну систему зв’язків з означуваним, у різних соціокультурних середовищах мають різну інтерпретацію. Тобто авторитет сприймається завдяки комплексові знаків і символів різних
видів. Виходячи з цього, можна визначити ряд символів, через які «опредмечується» авторитет.
З іншого боку, у зв’язку з цим слід привернути
увагу до необхідності дбати про символи автори-
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тету державного службовця, які можуть регулюватися через уведення дрес-коду, запровадження нагрудного знака державного службовця України [3].
Ці та багато інших пропозицій поки що або впроваджуються на правах експерименту, або залишаються як проекти. Адже серед символів, що є елементом організаційної культури державної служби,
неодмінно мають бути ті, що в суспільній свідомості однозначно інтерпретуються як носії авторитету
державного службовця або державної служби в цілому.
Таким чином, з позицій семіотичного підходу
до вивчення явищ у державному управлінні, авторитет може розглядатися як семіотичне утворення
на межі об’єктивної та суб’єктивної (семіотичної)
реальностей. Це пояснюється тим, що авторитет
суб’єкта державно-управлінських відносин, до
якого зараховуємо державних службовців, формується під впливом як суб’єкта, так і об’єкта цих відносин, тому може розцінюватися як утворення, що
належить їм обом однаково. Для суб’єкта авторитет
– один із найважливіших його атрибутів, носій ціннісно-змістовних настанов про його владу. Для
об’єкта – єднальний елемент із джерелом управлінського впливу та один із засобів структурування соціальної реальності, носій ціннісно-змістовних настанов про правила й порядок суспільної поведінки
та діяльності.
З урахуванням здійсненого нами аналізу впливів авторитету на організаційні процеси в системі
державної служби до визначення основних функцій
авторитету (профетичної, верифікаційної, легітимаційної, інституціоналізаційної, прогностичної,
наративної, табу) [10] можемо виділити внутрішні
й зовнішні функції авторитету щодо організаційної
культури державної служби.
Внутрішні функції авторитету розглядатимемо
як спрямовані на формування та розвиток власне
організаційної культури державної служби. Основними внутрішніми функціями авторитету доцільно
назвати такі:
– інституціоналізація організаційної культури (авторитет, що не є елементом організаційної
культури, забезпечує їх об’єднання навколо спільних ціннісно-змістовних настанов);
– знаково-символічне структурування організаційної культури (авторитет «опредмечується»
через низку знаково-символічних форм, уводячи їх
у такий спосіб до структури організаційної культури);
– регулювання відносин між носіями даної
організаційної культури (авторитет поряд із традицією формує та підтримує набір певних норм і правил, що потім виступають регулятором внутрішньо
організаційної поведінки членів організації).
Зовнішні функції спрямовані на функціонування організаційної культури державної служби,
завдяки чому визначається поведінка та діяльність
державних службовців, створюються соціальнопсихологічні умови досягнення цілей державної
служби. Основними зовнішніми функціями авторитету в цьому контексті можна назвати:
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– легітимація суб’єкта управлінських відносин (авторитет є атрибутом владних повноважень
цього суб’єкта);
– консолідація членів організації (авторитет
об’єднує різні рівні соціальної взаємодії та соціальні групи в межах організації);
– соціального управління (авторитет є джерелом, засобом і формою управлінського впливу на
державних службовців та інших суб’єктів).
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Авторитет
у структурі організаційної культури державної служби відіграє роль своєрідного «наделемента». Інтегруючи та структуруючи інші елементи завдяки
своїм властивостям, авторитет, передусім, формує
умови для ефективного функціонування організаційної культури державної служби через горизонтальні та діагональні впливи. З іншого боку, авторитет також залежний від наявності, ступеня ваги та
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інших характеристик таких елементів організаційної культури, як цінності, традиції, символи.
За нашим припущенням, ступінь такого взаємного впливу змінюється залежно від етапів розвитку організаційної культури, коли, зокрема, активізуються різні рівні авторитету і традиції. Авторитет
у структурі організаційної культури виконує низку
внутрішніх і зовнішніх функцій, що в цілому забезпечують процеси її формування, функціонування та
розвитку.
Державний (публічний) сектор – це сукупність
органів державної влади різних рівнів та органи місцевого самоврядування (які виконують адміністративні функції та функції правопорядку і безпеки),
збройні сили, працівники державних установ, які
надають послуги соціального призначення (освіта,
охорона здоров’я, соціальний захист тощо), а також
підприємства державної форми власності (рис. 2).

Рис. 2. Державний сектор

Annali d’Italia №10/2020
Сектор загального державного управління
включає всі установи, діяльність яких фінансується
державним коштом (окрім державних підприємств,
діяльність яких має комерційну мету). В класифікації видів економічної діяльності виділяють «Сектор
державного управління, оборони та обов’язкового
соціального страхування», до якого не входять працівники галузей освіти та охорони здоров’я. Для потреб порівнянь зайнятості в державному секторі різних країн часто використовують дані про цивільних працівників сектору державного управління
(деякі країни не публікують дані про чисельність
своїх збройних сил та інших силових відомств з міркувань безпеки).
Державними службовцями зазвичай є постійні
працівники органів державного управління (які виконують функції адміністрування), хоча в багатьох
країнах визначення поняття державного службовця
та межі охоплення сектору загального державного
управління відрізняється (тому кількості державних службовців різних країн є мало порівнюваними, доцільно порівнювати чисельність працівників сектору за їх функціоналом).
Сукупні видатки, а також структура та механізми оплати праці в секторі державного управління
залежать від прийнятої в країні моделі кадрового
управління. В міжнародній практиці існує три основних моделі кадрового управління працівників
сектору державного управління:
1. кар’єрна модель: традиційна ієрархічна модель, яка передбачає «вирощування» керівного
складу з нижчих щаблів ієрархії в межах державного сектору, відкрита конкуренція існує на початкових етапах відбору, далі просування відбувається
за результатами внутрішньої конкуренції між працівниками державного сектору та кадрового резерву; така система є менш прозорою, але більш
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централізованою, пропонує більш високий ступінь
захисту від безробіття;
2. конкурентна модель: передбачає відбір на відкритих конкурсних засадах на всі посади, строкові
контракти, більший ступінь децентралізації, неможливість переходу на іншу посаду поза конкурсом;
3. гібридна модель: передбачає використання елементів обох вищенаведених систем – наприклад,
конкурентну модель для вищого корпусу державних службовців і кар’єрну модель для нижчої та середньої управлінської ланки.
У багатьох країнах ЄС існує відокремлена система управління для вищого керівництва у секторі
державного управління, метою якої є відбір найбільш ефективних та досвідчених управлінських
кадрів. У таких країнах персонал на посади вищого
керівництва у державному секторі (неполітичний
рівень посад) зазвичай наймають за окремою процедурою, на певний законодавчо обмежений строк
за контрактом, який передбачає досягнення певних
результатів, від яких залежить і винагорода за
працю, або існує окрема система оплати праці таких працівників; критеріями добору персоналу на
такі позиції є лідерські якості, кваліфікація, управлінський досвід та стратегічне мислення.
Вищий корпус державної служби має формалізований статус та централізований орган управління державною службою у Бельгії, Великобританії, Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії та Румунії, тимчасом як у 16 країнах (в тому числі
Естонії, Ірландії, Німеччині, Словаччині, Швеції,
Фінляндії) вище керівництво державної служби не
має окремого статусу. У Чехії, Угорщині та Латвії
вище керівництво державної служби не має ані окремого статусу, ані особливих умов робочого контракту чи процедури прийому на роботу (табл. 1).

Таблиця 1
Використання моделей кадрового управління у країнах ЄС
Тип моделі
Кар’єрна
Гібридна
Конкурентна
Німеччина, Австралія, Бельгія,
Болгарія, Словаччина, Словенія, Данія, Естонія, Фінляндія, НідеКіпр, Іспанія, Франція, Греція,
Італія, Латвія, Литва, Мальта,
рланди, Великобританія, Чехія,
Угорщина, Ірландія, ЛюксемПольща
Швеція
бург, Португалія, Румунія
У сучасній міжнародній практиці при визначенні справедливих рівнів компенсацій за роботу у
секторі державного управління керуються такими
принципами, які, втім, рідко повністю втілюються
в життя:
1) однакова оплата за однакову роботу в однакових умовах;
2) різниця в оплаті залежить від різниці у навантаженні, відповідальності та кваліфікації;
3) оплата у державному секторі співставна
(не обов’язково еквівалентна) з оплатою відповідних видів робіт у приватному секторі; рівні оплати
праці періодично переглядаються на адекватність
економічним умовам прозорість та зрозумілість для
громадськості.
В теорії заробітна плата працівника має зале-

жати від його кваліфікації та компетенцій, складності праці, кількості витраченого часу, якості виконаних робіт, умов праці та міри відповідальності за
прийняті в процесі виконання роботи рішення. Оптимальний рівень заробітної плати має мотивувати
до праці взагалі, компенсувати витрати на проживання та утримання сім’ї працівника, стимулювати
його до кар’єрного просування та підвищення продуктивності праці.
Але в ринкових умовах диференціація оплати
праці для різного виду робіт, окрім кваліфікаційних
вимог та продуктивності праці, залежить від наявності робочої сили на ринку, попиту на неї з боку
інших працедавців, попиту на продукт, який виробляється. В деяких країнах мінімальний рівень оплати праці в секторі державного управління визначають на базі компенсаційної функції заробітної
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дів соціального страхування – нарахування соціальних виплат та пенсій у ручному режимі можна замінити інформаційною системою (коли отримувач
соціальних виплат сам заповнює анкету та подає
документи в електронному вигляді, і призначення
допомоги відбувається автоматично), залишити
спеціалістів на місцях лише для вирішення нетривіальних випадків.
Утім, впровадження електронних послуг допомагає скоротити кількість менш кваліфікованих робітників, проте створює попит на більш кваліфіковані кадри. Залучати більшу кількість працівників
на умовах тимчасових контрактів, зменшити кількість працівників з безстроковою зайнятістю.
Поширеність безстрокової зайнятості на державній службі зменшує гнучкість системи державної служби та збільшує витрати на її утримання. В
Україні, принаймні на центральному рівні державного управління, частину роботи державних службовців виконують працівники громадських організацій, які фінансуються коштом міжнародних донорів. Наприклад, одна з таких ініціатив – це
впровадження офісів просування реформ у різних
державних відомствах, джерелом фінансування оплати праці будуть кошти ЄС та ЄБРР.
Кар'єра державного службовця – індивідуально усвідомлена позиція та поведінка, пов'язана з
трудовим досвідом та діяльністю в системі органів
виконавчої влади [3].
Як видно з наведеного основні учасники кар'єрного процесу в системі державної служби – службовці та їх керівники. В процесі їх взаємодії формуються відносини, в основі яких спосіб стимулювання ефективнішого виконання службових
обов'язків. Відносини ці відбуваються у вертикальному (відповідно до спеціалізації) та горизонтальному (лінія керівництва) напрямах.
Удосконалення спеціалістом особистого способу службової діяльності надає йому можливість
професійного лідерства серед своїх колег, тобто
здійснюється кар'єра без підвищення посади. Службовцю надається також можливість просування за
рівнями посад, тобто є перспектива професійно-посадової кар'єри. Вузловим механізмом кар'єрного
руху є «переплетення» інтересів службовця (задоволення потреб в життєдіяльності, соціальному визнанні, самореалізації) і організації (ефективне вирішення службових функцій і завдань). Побудова
кар'єри та просування по службі повинно здійснюватися на основі особистих якостей та результатів
роботи.
Можна виокремити такі основні види кар’єри
наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Види кар’єри держслужбовця
Характеристика
для неї характерна наявність в трудовій діяльності людини професійної спеціалізації,
робота переважно в одній професійній галузі, досягнення нею і визнання професійними
результатів її праці, авторитету в конкретному виді професійної діяльності. Як правило,
професійна кар'єра людини складається в організації, установі, на виробництві тому
часто буває так, що професійні досягнення складають передумови для формування внутрішньо організаційної кар'єри або посадової кар'єри в організації.
віддзеркалює зміни переважно посадового статусу державного службовця, його соціальної ролі, ступінь посадового авторитету в організації. Це своєрідна траєкторія його
просування по вертикалі по горизонталі посадової структури в організації.
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плати, тобто базовий рівень оплати має бути таким,
щоб залучати з ринку праці достатню кількість працівників потрібної кваліфікації на найнижчий рівень [1].
Подальша диференціація оплати залежить вже
від факторів кваліфікації, відповідальності, ефективності тощо. Загалом, рівень зарплат у державному
секторі – це завжди балансування між необхідною
кількістю потрібних спеціалістів, спроможних виконувати покладені на них державні функції, та фінансовими можливостями держави.
За рівнем державних видатків на оплату праці
в секторі загального державного управління Україна перебуває вище від середнього рівня для країн
ЄС та країн з перехідною економікою. Сукупні видатки на оплату праці працівників державного сектору в середньому варіюють в діапазоні від 7,5%
ВВП у країнах з низьким рівнем доходу і до 10%
ВВП у економічно розвинутих країнах.
У середньому по ЄС, частка державних видатків на оплату праці складала 10,2% від ВВП у 2016
році, серед сусідів України – членів ЄС – 9,6% від
ВВП. В Україні сукупні видатки на оплату праці
працівників сектору загального державного управління становили в середньому 11,5-10,6% ВВП у
2013-14 роках, зі зменшенням до 9,3-9,4% ВВП у
2015-16 роках. Але у 2017 році цей показник може
наблизитись до 10,8% ВВП 22, що є порівняно високим показником для країни з перехідною економікою.
Видатки на оплату праці в державному секторі
залежать від двох компонентів: кількості працюючих в секторі та рівня оплати їх праці. В Україні частка зайнятих у секторі загального державного управління та частка ВВП, що витрачається на оплату
їх праці, були порівнюваними з аналогічними показниками європейських країн, але перевищували відповідні рівні для країн з перехідною економікою.
Частково це пояснюється великим розміром країни
(адже частка фіксованих витрат буде відносно більшою у малих країнах та меншою – у великих) та
державним устроєм (немає відокремлених земель
чи інших адміністративних одиниць, як у Німеччині) [2].
Втім, якщо порівнювати зі співставними з Україною за розміром та кількістю населення унітарними державами, то в Україні на центральному рівні зайнятий більший відсоток населення.
Наприклад, великий потенціал скорочення чисельності працівників потенційно є в системі фон-

Вид кар’єри
Професійна
кар'єра

Посадова
кар'єра
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Управління посадовою кар'єрою – вплив керівників державних органів влади, кадрової служби
на цілеспрямований розвиток здібностей людини,
накопичення ним професійного досвіду і раціональне використання його потенціалу як в інтересах
працівника, так в інтересах організації. Для цього
необхідно працювати над створенням системи управління посадовою кар'єрою. Система управління
посадовою кар'єрою державних службовців являє
собою правове середовище, сукупність принципів,
функцій, повноважень, відповідальності. необхідних для здійснення цілеспрямованого впливу.
Науково-прикладні розробки та узагальнення
практичного досвіду доводять доцільність розподілу загального строку проходження ділової кар'єри на кілька етапів, які встановлюють орієнтири
для зіcтавлення в процесі проведення аналітичної
роботи. Виділяють від 5 до 7 етапів ділової кар'єри
[7]. Організація процесу кар'єри в установі – це постійне супроводження процесу розвитку службовців шляхом довгострокового і короткострокового
планування, реалізації організаційних, мотиваційних і контрольних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для підвищення використання потенціалу їх кар'єри.
Стратегічною метою системи управління кар'єрою в державній службі є забезпечення умов і порядку розвитку кар'єрного просування службовців і
досягнення на цій основі якісного перетворення загальної службової діяльності. Кар'єрний рух буде
успішним тільки тоді, коли визначені можливі його
маршрути, забезпечені необхідні ресурси, включені
механізми саморуху, здійснюється регулювання та
коректування процесів руху.
Перспективним напрямом досліджень, на
нашу думку, є розроблення чіткого набору критеріїв для виявлення й оцінювання ваги авторитету
різних суб’єктів у системі державної служби, а також їх впливу на формування й розвиток організаційної культури.
Висновки. Культура державної служби – це рівень державницького розвитку системи управління, в якому професіоналізм, компетентність, моральні принципи державних службовців мають втілювати цей рівень, створювати умови для
найефективнішого її впливу на реальне життя громадян. Для України ця проблема набуває особливого значення, оскільки в країні створюється нова
соціальна система, що має забезпечити вихід її народу на загальноцивілізований шлях розвитку.
Державні службовці є особливою соціальнопрофесійною групою, яка відповідає за управління
в державі, втілює в життя регламентуючі норми для
зміцнення порядку в суспільстві. До цієї групи належать представники різних професій з властивими
їм професійними навичками, менталітетом та культурою.
Культура державної служби несе особливе навантаження у тих елементах державної управлінської системи, які мають законно забезпечену можливість вирішального впливу на життєдіяльність суспільства. Тому культура державного управління
вищих державних посадових осіб має двосторонній
зміст. Вона спрямована, по-перше, на організацію
суспільного життя в Україні, а по-друге – на налагодження професійно-досконалої і державно зрілої
діяльності владних «апаратів» управління, тих безпосередніх державних управлінських структур,
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якими вони керують, хоча відносно них ці «апарати» мають істотно різні можливості.
Перспективним напрямом досліджень, на
нашу думку, є розроблення чіткого набору критеріїв для виявлення й оцінювання ваги авторитету
різних суб’єктів у системі державної служби, а також їх впливу на формування й розвиток організаційної культури.
Стратегічною метою системи управління кар'єрою в державній службі є забезпечення умов і порядку розвитку кар'єрного просування службовців і
досягнення на цій основі якісного перетворення загальної службової діяльності. Кар'єрний рух буде
успішним тільки тоді, коли визначені можливі його
маршрути, забезпечені необхідні ресурси, включені
механізми саморуху, здійснюється регулювання та
коректування процесів руху.
Отримані результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки. Організаційна культура державної служби формується під
впливом значної кількості факторів, які можна в цілому систематизувати як: зовнішні об’єктивні; зовнішні суб’єктивні; внутрішні об’єктивні; внутрішні
суб’єктивні. Конкретні формуючі впливи обумовлюються локалізованими за вказаними просторовосуб’єктними нішами організаційно-правовими,
економічними та соціально-психологічними факторами.
Подальші дослідження з даної тематики, на
нашу думку, мають бути спрямовані на детальному
вивченні ступеня впливу таких явищ як традиції,
авторитет і ритуали на формування, підтримання та
модернізацію організаційної культури в сучасних
умовах розвитку інформаційного суспільства.
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Abstract
An important component of the development of the country's economy is innovation, the successful
implementation of which is the basis for sustainable economic growth, ensures the implementation of strategic
objectives of regional development, forms the prerequisites for scientific and technological progress. This article
provides an overview of the world experience of cluster policy. In order to adapt the experience of economic
development of the territories, the American, European, Chinese, Japanese and Russian models of innovation
cluster policy are analyzed in terms of management approaches to the formation of target mechanisms. For each
country, a generalized content of the cluster approach is provided, the main measures for the organization of the
cluster policy are presented, what tools are used, the advantages and disadvantages in the effectiveness of actions
are reflected. The study of world experience, the use of its positive examples, the isolation of problematic and
conflict situations will allow for an effective innovation policy in the country.
Анотація
Важливою складовою розвитку економіки країни є інноваційна діяльність, успішна реалізація якої є
базою стійкості економічного зростання, забезпечує реалізацію стратегічних завдань регіонального розвитку, формує передумови наукового та технічного прогресу. В даній статті наведено огляд світового досвіду
кластерної політики. З метою адаптації досвіду щодо розвитку економіки територій проаналізовано американську, європейську, китайську, японську та російську моделі інноваційної кластерної політики у розрізі управлінських підходів до формування цільових механізмів. По кожній країні надано узагальнений
зміст кластерного підходу, представлені основні заходи щодо організації кластерної політки, які інструменти застосовуються, відображені переваги і недоліки в результативності дій. Вивчення світового досвіду,
використання його позитивних прикладів, виокремлення проблемних та конфліктних станів дозволить
проводити ефективну інноваційну політику в країні.
Keywords: innovation cluster policy, potential of globalization, regions of the world, innovation model, economic interests.
Ключові слова: інноваційна кластерна політика, потенціал глобалізації, регіони світу, інноваційна
модель, економічні інтереси.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації
більшість регіонів світу обрали для себе шлях інтенсивного інноваційного розвитку на основі кластерної моделі організації економіки. Інноваційна кластерна політика, як активний інструмент кластероутворення, орієнтована не стільки на галузевий
розвиток, скільки на ринкові потреби, виклики сучасності та освоєння провідних та нових «ринкових

ніш», які формуються в результаті зростаючого попиту на інноваційний продукт. Інтеграційні процеси в межах кластерів стали консолідуючою силою, що направляє ключових суб’єктів регіонального розвитку на досягнення спільного вектору у
процесі узгодження економічних інтересів. Такі
процеси та явища, в свою чергу, призводять до підвищення конкурентоспроможності країни, позити-
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вних зрушень в стимулювання ділового середовища, активізації залучення соціального та економічного потенціалу територій. Світова практика демонструє, що перехід від вузькогалузевого до комплексного бачення розвитку бізнесу та регіональної
економіки дозволяє ефективно використовувати
потенціал підприємств, що мають спільні сфери діяльності, відповідно зменшувати вплив економічної нестабільності та обмеженості ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ґрунтовними дослідженнями кластерної теорії є роботи видатних науковців Т. Андерсона, Е. Бергмана, Р. Бошми, Е. Віссера, В. Прайса, М. Портера,
Е. Фезера. Серед італійських дослідників варто виділити Дж. Бекаттіні, М. Белланді, С. Яммаріно.
Зaгaльнi питання адаптації кластерного підходу досліджували за умов трансформаційних економік українські вчені: О. Амоша, В. Геєць, М. Войнаренко,
В. Дубницький, М. Долішній, Б. Данилишин,
О. Крайник, Д. Крисанов, Л. Федулова, О. Фінагіна,
Л. Чернюк, O. Шaблiй та ін. Сформована наукова
база забезпечує висoкий теoретикo-метoдoлoгiчнiй
рiвень дoслiдження прoблем кластерної політики
розвитку регіонів. Вoднoчaс, динaмiка потреб та
трансформації суспільного розвитку, конфлікти інтересів, вимaгaють постійного аналізу світового
досвіду та перегляду інноваційної моделі кластерної політики з урахуванням економічних інтересів
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та змін пріоритетів розвитку вітчизняної економіки.
Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей інноваційної кластерної політики регіонів світу в умовах нарощення потенціалу глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо
моделі інноваційної кластерної політики країн, що
активно підтримують кластерні ініціативи, кластери, як форму інтегрованої співпраці бізнесу,
влади та населення територій з метою активізації
інноваційної діяльності. Накопичений світовий досвід, інституційне забезпечення, положення кластерної теорії та методології, практики кластероутворення, управлінські підходи до стимулювання ділової активності забезпечують активне формування
новітнього напряму знань регіоналістики – кластерного менеджменту. Саме завдяки системної кластеризації, врахуванню різних груп інтересів в межах регіональних та галузевих господарських комплексів група країн світу формує новітні, проривні
управлінські підходи до стимулювання та комплексної підтримки інноваційної діяльності. Розглянемо
та проаналізуємо основні моделі інноваційної кластерної політики у відповідності до авторського методичного підходу узагальненої оцінки базових
компонентів, що забезпечують відображення цільових інтересів та інструментів управлінського
впливу рис.1.

1. Характеристики формування та реалізації інноваційної моделі кластерної політики:
особливість моделі з урахуванням векторів інноваційного прогресу;
характер участі держави та просування її цільових інтересів;
характер підтримки процесів кластероутворення (тип політики);
управлінські підходи до формування політики;
принципи формування та реалізації.
2. Характеристики інституціоналізації кластерної діяльності:
особливості визначення кластера, кластерних проектів;
поширені моделі співпраці; комунікації.
3. Компоненти інноваційної кластерної політики:
суб'єкти управління;
об’єкти управління;
характер інституційної взаємодії;
ключові інструменти реалізації кластерної політики;
рівні реалізації кластерної політики (наднаціональний, національний, регіональний);
форми кластероутвореня;
різновиди кластерів, які підтримуються;
підходи до фінансування;
результат кластерної політики.
4. Особливості реалізації кластерної політики:
часові рамки реалізації кластерної політики ;
стадії (етапи) реалізації кластерної політики.
Рис. 1.
Узагальнені складові визначення та реалізації інноваційної моделі регіональної кластерної політики
Для аналізу обрано країни з найбільш ефективними моделями інноваційної діяльності, сформованою
інноваційною інфраструктурою, наявним інституційним забезпеченням кластерної діяльності, прикладами функціонування інноваційних кластерів. Це країни – США, країни члени ЄС, Китай та Японія. Згідно
запропонованого підходу формування інноваційної регіональної кластерної політики проведемо аналіз національних моделей, а саме: американської, європейської, китайської, японської та російської. Почнемо з
першого етапу, а саме дослідження характеристик формування та реалізації національних моделей інноваційної кластерної політики табл.1.

Таблиця 1
Характеристики формування та реалізації національних моделей інноваційної кластерної політики
Складові
Інноваційна модель кластерної політики
Американська або
Європейська
Китайська
Японська
Російська
«англосаксонська»
Особлиоб'єднує ряд галуземодель кластерної політики
вертикальна інтегконцентрація малих і
вертикальна інтегвість моделі
вих компаній за принци- є достатньо узгодженою й зага- рація і спеціалі-зація середніх підприємств на- рація і спеціалізація підпом територіальної спеціа- льноприйнятою для більшості підприємств в межах вколо великої компанії-мо- приємств в межах однієї
області.
лізації
країн ЄС, базується на вмілому однієї географічної об- нополіста.
географічної
адмініструвикористанні науково-техніч- ласті
Наявність
ного та освітнього потенціалу та
вання в організації классекторальній диференціація клатерів з боку влади
стерів
Характер
усунення бар'єрів розсприяє процесам самооргадержавна ініціастимулювання формудержавна ініціатива
дер- витку кластерних проце- нізації і взаємодії учасників кла- тива в процесах клас- ван-ня кластерних структур; в кластерних процесах є
участі
жави
сів.
стера, яку координує через центр тероутворення є пер- втручання у процеси просу- першочерговою; Участь
кластерного розвитку та інші ор- шочерговою.
вання продукції на світових у процесах фінансугани
ринках.
вання.
Характер
превалює каталітичкаталітичний, підтримуюдирективний тип кластерної політики (спрямування, регулювання, формупідтримки
ний та підтримуючий типи чий, директивний, інтервенціо- вання кластерів в певних галузях на всіх рівнях державної влади) та інтервенціополі- кластерної політики
(тип
ністський
ністський (відповідальність уряду за розвиток кластерів за допомогою трансферів,
тики)
субсидій обмежень тощо).
підхід
підхід
УправліДомінує
обидва підходи: «згори доДомінує
Домінує підхід «згори донизу» однак протилежна
нські підходи
«знизу-вгору».
низу» та «знизу-вгору».
«згори донизу»
концепція не заперечується
та
Принкомерціалізації
системності, наукової обвідкритості та взагалузевої спрямованогалузевої спрямоваципи форму- конкуренції у співпраці на- грунтованості, єдності держав- ємної вигоди; ефектив- сті; адресної підтримки ок- ності; адресної підтривання та реа- уки та бізнесу; фінансу- ного контролю та політики; уз- ності; єдності держав- ремих учасників інновацій- мки окремих учасників
лізації інно- вання бізнесом науки за годженості інтересів всіх аген- ного контролю; єдно- них кластерів, а не кластера інноваційних кластерів;
розробок; тів; соціальної спрямованості; сті
державної в цілому; інноваційності; узгодженості інтересів з
ваційної
результатами
зворот- владними інституціями;
кластерної
приватно-державного пар- інноваційності; відповідаль-но- політики; орієнтації на відповідальності;
політики
тнерст-ва; узгодженості ін- сті; зворотного зв'язку; фінансу- зовнішній ринок; узго- ного зв'язку (ефективності); ефективності.
тере-сів основних агентів; вання потенційно успішних кла- дженості інтересів з узгодженості інтересів з влавідкритості; систем-ності; стерів; секторальної диференціа- владними інституці- дними інституціями
ефективності.
ції
ями
Складено автором на основі: [1; 2; 5; 6]
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Перша модель. Американська або «англосаксонська», превалює в США та Великобританії. Науковці, практики з регіонального менеджменту відносять її формування до другої хвилі активного
кластероутворення в світі. Орієнтована на цільову
підтримку проривних галузей, в першу чергу ІТсектору, ВПК, аерокосмічного, нанотехнологій,
генної інженерії, що відповідає реалізації національних інтересів в сфері економіки. Державна та регіональна влада чітко оцінює, просуває пріоритети
підтримки кластерів, первинним постає бачення
підприємницької та професійної культури, інноваційного клімату, вторинним державне регулювання
на рівнях правової інституціоналізації, податкових
пільг, державного замовлення. Особливий наголос,
системний акцент в межах політики зроблено на
підтримку та стимулювання малого та середнього
бізнесу, так званий регульований та корегований
механізм кластеризації. Сутність якого полягає в
тому, що держава на основі контрактної системи
наділяє бізнес, що схильний до кластерної корпорації певними правами та пільгами, наприклад, безкоштовне використання устаткування, наукових лабораторій держави, пільги на покупку сировини і
матеріалів, перепідготовка кадрів та ін. Інноваційні
кластерні ініціативи масово продукуються та отримують свого визнання в процедурах обговорення,
отримання підтримки влади та бізнесу. Інноваційні
кластери одразу мають: високий статус в бізнес-середовищі, підтримку владних структур, пріоритетність в отримані грандів, фінансування не має обмежень і може відповідати обсягам середніх та великих корпорацій.
Друга модель. Європейська, або «континентальна». Постає первинною до усіх інших моделей,
активізована, впроваджена європейськими країнами (Швеція, Німеччина, Фінляндія) в першу
хвилю кластероутоврення. Мета – системне стимулювання розвитку інноваційно-кластерної діяльності, інноваційних центрів. Заходи багатоцільові –
підтримка та формування інноваційно-кластерної
інфраструктури, розробка стратегій та планів розвитку, прогнозування розвитку ІТ-сектору, пряме
фінансування, участь в проектах. Позиціонування
національних інтересів знаходиться на другому
плані, первинними постають інтереси бізнес-середовища, захисту існуючих галузей та виробництв,
цілісності єдиного європейського ринку.
Європейська модель не є однорідною за внутрішнім наповненням та має свої національні особливості, специфічні процеси та явища внутрішнього розвитку, але має чітко визначений вектор у
стратегічному документі «Європа 2020». Реалізація
європейської стратегії зорієнтована на поширення
розумної спеціалізації, як одночасно інструменту
підтримки вже існуючого промислового сектору та
сфери послуг, як фундаменту економіки та цілісності європейського ринку, так і необхідність жорсткого обґрунтування потреб в інноваційних видах діяльності, продуктах, послугах.
Отже, у наступні п’ять-десять років нові тенденції у розвитку інноваційної діяльності (наприклад,
інноваційний розвиток на основі розумної спеціалізації; створення технологічних платформ) разом із
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традиційними формами активізації інновацій будуть визначальними факторами інноваційної політики. Порівнюючи базові методи регулювання
інноваційної діяльності, зауважимо, що для європейських країн більш вагомим є надання податкових пільг (податкових дослідницьких кредитів) як
форми преференцій. Разом з економічним важливим є соціальний аспект, адже спрямована на підприємства, підтримка залежить від напрямів і програм інвестування коштів. Про ефективність даної
системи свідчить, зокрема, досвід Франції та Німеччини. Загалом в ефективності такої інноваційної
політики не може бути сумніву, адже здатність до
інновацій у цих країнах одна з найвищих в світових
рейтингах. Але є й інші підходи, що формують національні моделі та мають свої сфери дії [1, с. 35].
Загальні підходи, а також інструменти реалізації інноваційної політики у різних країнах суттєво
відрізняються. Так, у Португалії чи Іспанії наявні
фіскальні стимули не залежать від розміру підприємств-отримувачів; натомість у Великобританії акцент зроблений на суб’єктах малого та середнього
бізнесу [1, c.36].
Італія має свою, специфічну модель кластероутворення та інноваційно-кластерної політики:
кластеризація розвивається у вигляді індустріальних округів на основі промислових агломерацій
італійського типу відомих як «промислові райони»
(виробничі малі та середні підприємства, як правило, концентруються у межах промислових районів та формують міжкорпоративні мережі);
включаючи до себе переважно малі та середні
кластерні моделі, значною є роль держави, хоча
кластери Італії дуже рідко виникають з ініціативи
великого капіталу чи держави [2, c. 324].
Третя – Китайська модель. Кластерні структури КНР живуть в обстановці серйозної концентрації економічного простору держави, націленої на
включення національної економіки в глобальний
розподіл праці. Основна науково-технічна база
КНР працює завдяки залученню імпортних технологій, тому кластери інноваційного типу для Китаю
не є першочерговим завданням [3, c.40].
Первинними в інтересах та заходах політики
постають: питання державних економічних та геополітичних інтересів, просування проектів з великими іноземними інвестиціями, розширення зон
впливу китайських виробництв, отримання проривних технологій світових корпорацій-лідерів галузевих ринків.
Китайська модель кластерної політики спрямована на державну підтримку інтернаціоналізації
кластерних структур, що полегшує доступ підприємствам на міжнародні ринки, до інвестиційних ресурсів та довгострокового фінансування. У Китаї
навіть є поняття «експортний кластер», або регіональний кластер, який визначається як стартова платформа для виходу на світові ринки.
Директивний тип кластерної політики та
управлінський підхід «згори-донизу» не сприяє
процесам узгодження та балансування ключових
інтересів основних агентів процесу кластероутворення, що провокує проблеми розвитку кластерів в
Китаї, серед яких: слабкі зв'язки між фірмами в кластерах; дефіцит інноваційних ідей; відсутність со-
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ціальної ролі кластера. Але преваги державної підтримки нівелюють конфліктні зони, забезпечують
проривні проекти в найперспективніших галузях –
медико-фармацевтичній, ІТ-сфері, машинобудуванні.
Четверта модель - Японська модель. Інноваційно-кластерна політика постає моделлю підтримки існуючих галузей країни (перша хвиля) та просування технопарків, інноваційних кластерів з 1980
року, активного стимулювання нових, інновацінопроривних галузей та виробництв (друга хвиля).
На першій хвилі уряд країни, в особі Міністерства зовнішньої торгівлі і промисловості, здійснив
реалізацію національної стратегічної програми, що
мала на меті посилення регіональної економіки через планомірний розвиток нових науково-технічних центрів та тісну співпраці між університетами
(наукою) і місцевою владою (регулюючою ланкою). Передбачалося, що створення спеціальних
унікальних рекреаційних умов для розвитку науки
поряд з бізнесом призведе до тісної співпраці науки
та великих приватних компаній. Оскільки термін
«технополіс» символізує синтез двох важливих
ідей: «технологія», тобто модернізація традиційних
галузей японської промисловості на основі новітніх
технологій, і «поліс», тобто місто-держава, де існує
рівновага між приватною формою виробництва, визнаними суспільством ідеями і суспільним характером управління. Проект «Технополіс» (тобто створення технополісів) в країні було прийнято до реалізації у 1982 році. Задля створення «технополісів»
було вибрано 19 зон рівномірно розташованих по
чотирьох найбільших островах країни. Усі «технополіси» повинні були відповідати наступним критеріям: бути розташованими на віддалі не далі 30
хвилин проїзду від своїх «міст-батьків» (з населенням щонайменше 200 тисяч мешканців) у межах 1
дня переїзду від Токіо, Нагої чи Осаки; займати
площу меншу чи рівну 500 квадратним милям; мати
збалансований набір сучасних науково-промислових комплексів, університетів і дослідних інституцій у поєднані із не дуже зручними для проживання
районами, оснащеними гарною інфраструктурою;
бути розташованими у живописних районах і гармонувати з місцевими традиціями та природними
умовами. Так, «місто-мозок» Японії Цукуба розташоване за 35 миль на схід від Токіо, в ньому мешкає
11,5 тис. населення, яке задіяне у 50 державних дослідницьких організаціях і двох університетах. В
цьому місті зосереджено 30 з 98 провідних державних дослідницьких лабораторій Японії, що робить
його одним з найбільших наукових центрів світу.
На відміну від «технополісів», Цукуба – це місто
фундаментальних досліджень, і роль приватного
сектору у ньому невелика [4].
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В цілому політика орієнтована на залучення інвестицій бізнесу (приблизно 80% загального обсягу) та 15-20% державного фінансування, інтегрування національних ресурсів та концентрацію інтелекту. Обсяги фінансування кластерних структур в
Японії науковці визнають рекордними в порівняні з
іншими країнами, що в першу чергу пов’язано з діловою культурою країни, чітко зорієнтованою на
колективну працю, довіру до вітчизняного бізнесу,
пріоритетність інтегрованих форм ведення господарської діяльності.
Найбільш системного визнання та підтримки
отримали інноваційні кластери в ІТ-галузі, біотехнологій та генної інженерії, фармацевтики та закладів охорони здоров’я. Значний внесок в розвиток
кластероутворення внесли стартапи, як первинний
крок в просуванні інноваційних продуктів та технологій.
П’ята модель - Росія. Основні принципи кластерної політики в Росії були встановлені в 2008 р
Концепцією довгострокового соціально-економічного розвитку до 2020 року. У ній одним з ключових умов модернізації економіки та реалізації конкурентного потенціалу російських регіонів визначено формування кластерів, орієнтованих як на
високотехнологічні виробництва в пріоритетних
галузях, так і на переробку сировини і виробництво
енергії з використанням сучасних технологій. В
країні присутні директивний (спрямування, регулювання, формування кластерів в певних галузях
на всіх рівнях державної влади) та інтервенціоністський (відповідальність уряду за розвиток кластерів
за допомогою трансферів, субсидій обмежень
тощо) типи кластерної політики. Такий підхід
сприяє процесам узгодження та балансування ключових інтересів основних агентів кластерного розвитку. Негативним є те, що по ряду пріоритетних
напрямів кластерної політики заходи не визначено:
не сформовано інструменти методичної, інформаційно-консультаційної та освітньої підтримки розвитку кластерів;
відсутня необхідна координація діяльності органів різних рівнів влади щодо реалізації кластерної
політики;
обмежений набір інструментів фінансової підтримки кластерних проектів з бюджетних джерел.
Важливим етапом в дослідженні методології
інноваційної кластерної політики країн світу є
огляд логічної структури функціонування (механізму функціонуання) їх моделей. Тому авторомом у
таблицях 2, 3, 4, 5, 6 проведено грунтовний аналіз
структури функціонування американської, європейської, китайської, японської та російської інноваційних кластерних моделей.
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Таблиця 2
Характеристики ключових елементів американської інноваційної кластерної моделі
Складові елементи
Змістовна характеристика
Суб'єкти управління Міністерство економічного розвитку штатів; законодавчі збори штатів. Агенство, що сприяє розвитку – SBA.
Об’єкти управління кластери які виникають природним шляхом; наукові організації, університети,
організаційні структури інтеграції науки і виробництва
предмет кластерної формування відносин інноваційного кластеруторення
політики
тип кластерів, які спеціалізовані, латеральні, композитні кластери
підтримуються
характер інституцій- орієнтований на модель підтримки ефективного виробництва в межах територіної взаємодії
альної спеціалізації в рамках інституціної взаємодії «держава -регіон – бізнес».
ключові інструме- програми кластерного розвитку; пряма фінансова підтримка; податкові пільги;
нти реалізації клас- державні програми зі зниження ризиків і відшкодування ризикових збитків; спетерної політики
ціальні інститути розвитку і побудови мережевих структур; координуючі органи
влади; захист інтелектуальної власності; цільове фінансування наукових досліджень.
Рівні реалізації клас- наднаціональний, національний, регіональний
терної політики
типи організаційних тип організаційної структури «одне вікно», при якій спеціалізовані організації
структур кластерної розвитку кластерів взаємодіють з одним агентством, а не з кількома органами
політики
виконавчої влади
кошти
(фінансу- урядові гранти, венчурні фонди
вання)
результат кластер- Сформовано передумови розвитку кластерів: активна конкуренція, розвинений
ної політики
ринок венчурного фінансування, привабливе підприємницьке й наукове середовище. Функціонує близько 300 кластерів: з них - 240 вважаються регіональними,
50 сформувалися на близькості до джерел природних ресурсів, діяльність яких
спрямована на формування сприятливого бізнес-середовища й використання сучасних новітніх технологій.
Складено автором на основі: [1; 2; 5; 6]
Логічна структура функціонування американської інноваційної кластреної моделі є відкритою
соціально орієнтованою (табл.3). Процеси узгодження та балансування економічних інтересів основних акторів кластерної політики відбуваються в
межах ринкового механізму. Основні інструменти
кластерної політики обираються в парадигмі відносин «держава -регіон – бізнес» та спрямовані на територіальну спеціалізацію в рамках інституціної
взаємодії .
Особливої уваги заслуговує тип організаційної
структури американської кластерної політики, що
носить назву «одне вікно», при якій спеціалізовані
організації розвитку кластерів взаємодіють з однією структурою (агентством), а не з кількома органами виконавчої влади, що дозволяє скоротити
операційні витрати і зробити процес взаємодії різних структур більш ефективним. Однак він вимагає
значних зусиль та створює додаткові складності в
функціонуванні [5, c. 146].
В американській моделі є різні типи кластерів,
серед яких:

спеціалізовані, які утворюються як перефірійні
осередки та є більш вузькоспеціалізованими;
композитні утворюються через інструменти
комбінування взаємопов’язаних видів діяльності та
у більшості випадків виходять за межі національного рівня;
латеральні – кластери, що кооперують у своєму складі різні сектори, якими керує очікування
економії за рахунок ефекту масштабу.
Помірний вплив держави на кластерні процеси, характеризує американську модель інноваційної кластерної політики як опосердковану, що створює та забезпечує умови для узгодження економічних
інтересів
основних
агентів
процесу
кластероутворення, м’яко стимулює інноваційні
кластери за участю освіти та науки.
У таблиці 3 наведено та систематизовано базові характеристики елементів європейської інноваційної кластерної моделі, що формують основу
запланованих заходів, майбутніх проектів, окреслюють коло учасників процесу кластероутворення.
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Таблиця 3
Характеристики ключових елементів європейської інноваційної кластерної моделі
Ключові елементи
Змістовна характеристика
Суб'єкти управління
1. Наднаціональний рівень - Рада високого рівня по кластерам (High Level
Advisory Board on Clusters), а також Європейський Кластерний Альянс
(European Cluster Alliance).
2. Національний рівень - міністерство промислового розвитку, міністерство
фінансів та ін.
3. Регіональний рівень – регіональні агенції
Об’єкти управління
існуючі кластерні структури, конкуруючі компанії; традиційні галузі промислової бази Європи; організаційні структури інтеграції науки і виробництва
(«науковий парк», «технополіс», «технопарк», інкубатор бізнесу та ін.)
предмет кластерної по- формування відносин інноваційного кластеруторення
літики
тип кластерів, які підт- Спеціалізовані, латеральні, композитні кластери
римуються
характер інституційної орієнтований на модель підтримки ефективного виробництва в парадигмі вівзаємодії
дносин «наднаціональна структура - держава -регіон – бізнес».
ключові
інструменти кластерні ініціативи – програми по стимулюванню розвитку кластерів, які
реалізації кластерної по- повинні скоординувати зусилля їх учасників по створенню і розвитку класлітики
терів в регіоні;
кластерні проекти – інвестиційні проекти, що включають маркетингові, фінансові та інші нововведення, спрямовані на інтеграцію і підвищення конкурентоспроможності учасників кластера; програми розвитку кластерів – сукупність кластерних проектів, об’єднаних загальною стратегією [6; 7];
захист інтелектуальної власності;
цільове фінансування наукових досліджень;
Європейська платформа кластерної співпраці.
Рівні реалізації кластер- європейський, національний, регіональний
ної політики
типи
організаційних присутні як спеціалізований так і матричний типи організаційної структури
структур кластерної по- кластерної політики
літики
кошти (фінансування)
урядові гранти, венчурні фонди
результат
кластерної Більш ніж 500 кластерів, які ефективно функціонують та об’єднуються у реполітики
гіональні ринки, сприяють розвитку інновацій та інфраструктури на місцях,
забезпечують близько 38% робочих місць, демонструють стабільне зростання рівня зайнятості, забезпечують вирівнювання регіональних диспропорцій розвитку
Складено автором на основі: [5; 6; 7]
Логіка структурування європейської іннова- лізованими організаціями розвитку кластерів здійсційної кластерної моделі, в тім як і американської, нюється за сприяння агентства, часто є експертним
орієнтована на аккумулювання та розвиток науко- органом, який здійснює функції моніторингу та оцівого та інноваційного потенціалу, який базується нки. Потенційною перевагою даної організаційної
на інтеграції наукових досліджень та іноваційних форми є простота, проте в разі реалізації кластерної
проектів провідних корпорацій, на пріоритетності політики на стику напрямів вона обмежує сферу зарозвитку системи освіти та фінансовій підтримці стосування [5, c. 147].
проривних галузей.
2. Матричний (Фінляндія, Норвегія, Іспанія). У
Основні типи організаційних структур класте- реалізацію кластерної програми залучені кілька мірної політики, які застосовуються в європейській ністерств і їх афілійованих агентств. У таких випамоделі це:
дках спеціалізація міністерських гілок (інновації,
1. Спеціалізований (Швеція). У даній струк- малий бізнес і т.д.). По суті подібний варіант являє
турі присутнє уповноважене міністерство, що від- собою розширену версію спеціалізованого підходу
повідальне за прийняття рішень, концентрує і роз- до організанізації кластерних програм, однак хараподіляє ресурси. Яке саме міністерство буде відіг- ктеризується більшою гнучкістю. Він не знімає пиравати провідну роль в кластерної політики, тання міжвідомчої координації, проблеми якої дебезпосередньо залежить від спрямованості полі- легуються на рівень спеціалізованих агентств; датики, тому що Міністерства здійснюють регулю- ний варіант ефективний при чіткому міжвідомчому
вання, використовуючи інструменти, перебуваючи розмежувані завдань і їх взаємодоповнюючому хав їх безпосередньому розпорядженні. Взаємодія рактері [5, c. 147].
уповноваженого органу виконавчої влади зі спеціа34
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Європейська політика також спрямована на
підтриму різних типів кластерів, серед яких: спеціалізовані, композитні та латеральні. Ідеальним прикладом композитних кластерів є MediconValley, що
виходить за межі національних кордонів і розташований на території острова Зеландія в східній Данії
та
півдні
шведської
провінції
Сконе.
«MediconValley» спеціалізується на біотехнологіях,
фармацевтиці та медичних технологіях. В рамках
кластера працюють 10 університетів, 33 лікарні та
близько 480 компаній [8].
В цілому, підходи до розробки європейської
інноваційної кластерної моделі є комплексними її
цілі, пріоритети та інструменти чітко визначені та
прописані у програмах та стратегіях кластерного
розвитку. Європейська кластерна політика є дина-
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мічною та зазнає трансформацій під впливом суспільних змін та пріоритетності економічних інтересів, відповідних підходів до балансування інтересів. Сучасні пріоритети кластерної політики ЄС:
підтримка кластерів світового рівня, що обумовлено прагненням досягти інтелектуального та інноваційного лідерства; фінансування сектору інформаційно-комунікаційних технологій, науки про
життя, екологічно чистих ноу-хау; стимулювання
розвитку Європейської платформи кластерної співпраці; глобальне технологічне партнерство для реалізації інноваційних проектів; створення єдиної
глобальної кластерної мережі.
Розглянемо особливості та характеристики
елементів китайської інноваційної кластерної моделі, що висвітлені в науковій літературі та мають
свої первинні оцінки табл.4.
Таблиця 4
Характеристики елементів китайської інноваційної кластерної моделі
Ключові елементи
Змістовна характеристика
Міністерства науки і технологій КНР;
Суб'єкти управління
Комісія з національного розвитку і реформ
наукові організації, які створюють і реалізують інновації;
ринкові суб'єкти інноваційної діяльності, які допрацьовують, виробляють і
реалізують інновації;
Об’єкти управління
організаційні структури інтеграції науки і виробництва, які скорочують період від виникнення ідеї до її практичного використання («науковий парк»,
«технополіс», «технопарк», інкубатор бізнесу та ін.)
предмет кластерної поліформування відносин інноваційного кластеруторення
тики
тип кластерів, які підтриСпеціалізовані, латеральні, композитні кластери
муються
характер інституційної орієнтований на модель підтримки ефективного виробництва в рамках інвзаємодії
ституціної взаємодії «держава –регіон –зовнішній ринок»
стратегії, програми, плани інноваційного розвитку, кластерні ініціативи муключові інструменти реаніципальної влади, які погоджується центральним правлінням особливих
лізації кластерної полізон розвитку високотехнологічних галузей; пряма фінансова підтримка;
тики
підтримка інтернаціоналізації кластерних ініціатив з боку держави
Рівні реалізації кластернаціональний, регіональний, галузевий
ної політики
типи
організаційних
структур кластерної полі- спеціалізований
тики
кошти (фінансування)
урядові гранти, венчурні фонди
перетворення промислових кластерів в інноваційні, які: виробляють інноваційну, радикально нову продукцію; акумулюють науковий потенціал для
результат кластерної постворення цілісних виробничих ланцюжків та нового продукту, з яким вилітики
ходять на світовий ринок; є тим простором, де відбувається активний розвиток багатьох галузей.
Розроблено автором на основі: [3; 6]
Кластерна політика у Китаї формується під
впливом муніципальної влади та схвалення центрального уряду особливих зон високотехнологічних
галузей. Центральний уряд вирішує питання надання певних привілей та заохочує співпрацю бізнесу і науки, що відкриває можливості для появи
власних технологічних інновацій та підвищення технологічного рівня продукції. Однак, не дивлячись
на це, особливістю механізму функціонування китайської інноваційної кластерної моделі є також
«надолуження» інноваційного розвитку інших

країн шляхом освоєння новітніх технологій та продукту, які виробляється в розвинутих країнах та
його копіювання. Яскравим прикладом такої тенденції є Гуанчжоу - 3-те за величиною місто в Китаї і
найбільше місто Південного Китаю, що є найважливішою індустріальної базою, а також комплексним виробничим кластером в Південному Китаї, що
спеціалізується на копіюванні виробів відомих міжнародних брендів.
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Особливості інноваційної кластерної моделі
обумовлені соціокультурним, політичним та економічним укладом, неповторними цінностями життєдіяльності в Японії. Кластерна політика Японії як і
в Китаї відбувається за активної участі владних
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структур (табл.5), що впливає на формування зон
інтересів держави, специфіку підтримки інноваційних економічних сфер та виробництв (переважно
великих корпорацій).

Таблиця 5
Характеристики елементів японської інноваційної кластереної моделі
Ключові елементи
Змістовна характеристика
Японська асоціація регіонального розвитку; Японский центр регіонального
розвитку; Міністерство економіки, торгівлі і промисловості (METП); МінісСуб'єкти управління
терство освіти, культури, спорту, науки і технологій (MEXT); Агенства, що
реалізують кластерну політику: SME Agency; Council for Science and
Technology Policy; Regional Cluster Promotion Association.
галузі, великі компанії, логістичні підприємсва підприємств, підрядники,
Об’єкти управління
субпідрядники, науково-дослідні інститути, венчурний бізнес.
предмет кластерної поформування відносин інноваційного кластеруторення
літики
тип кластерів, які підтспеціалізовані, композитні кластери
римуються
характер інституційної орієнтований на модель підтримки ефективного виробництва в рамках інстивзаємодії
туціної взаємодії (держава –регіон - бізнес)
пряма фінансова підтримка; податкові пільги; державні програми по зниключові інструменти
женню ризиків і відшкодування ризикових збитків; спеціальні інститути розреалізації
кластерної
витку і побудови мережевих структур; координуючі органи влади; захист інполітики
телектуальної власності; цільове фінансування наукових досліджень
Рівні реалізації кластернаціональний, регіональний
ної політики
типи
організаційних
структур кластерної по- матричний
літики
кошти (фінансування)
приватні інвестиції та державна підтримка
Регіональні кластери Японії – Sapporo Valley (Sapporo), Hamamatsu Photon
Valley Initiative (Hamamatsu), Kobe Medical Industry Development Project
(Kobe), Kita-Kyushu Science and Research Park (Kita-Kyushu).
результат
кластерної Впровадження в процес виробництва сучасних інноваційних науково-технічполітики
них досягнень та орієнтація виробничого процесу на «змішані» галузі, такі як
біовиробництво, біоінформатика.
Просування «Четвертої промислової революції», що передбачає «злиття» між
кіберпростором і фізичним простором.
Складено автором на основі: [6;9]
Історично державна інноваційна політика Японії реалізується через впровадження нових знань,
проривних технологій в економіку країни шляхом
вдосконалення зарубіжного науково-технічного
потенціалу з врахуванням національних особливостей та потреб. Однак це не завадило японським
інноваційним кластерам стати світовими лідерами
зі створення і поширення інноваційних технологій.
На сьогодні японська інноваційно кластерна
модель зазнає трансформацій під впливом розробленої у 2017 році комплексної інноваційної стратегії «Суспільство 5.0», яка має на меті просування
«Четвертої промислової революції», як нової моделі зростання для країни [9, c.203].
Відбувається процес залучення так званого
«об'єднання зацікавлених сторін», в які входять комерційні та державні підприємства, університети, а

також приватні особи, активізується процес кластероутворення. Залучення приватних осіб як самостійних учасників до складу кластерів є унікальним
експериментом, що на практиці дозволить віднайти
баланс інтересів у складних інтеграціних процесах.
У Росії інноваційно-кластерна модель є активно тиражованою в наукових та публічних інформаційно-аналітичних джерелах, хоча більшість аналітиків наголошують на особливості з позиціїї наявності жорсткого владного адміністрування. В
цілому така модель є недовершеною з позиції ринкових переваг кластерів та кластероутворення, новітніх форм конкурентних відносин, змін в процесах та процедурах інтегрування ведення господарської діяльності в умовах нарощення потенціалу
інформаційного суспільства (табл.6).
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Таблиця 6

Характеристика елементів російської інноваційної кластерної моделі
(умовно інноваційно-кластерної)
Ключові елементи
Змістовна характеристика
Мінекономрозвитку Росії; регіональні центри кластерного розвитку, інСуб'єкти управління
ститути регіонального розвику
Об’єкти управління
регіональні галузеві комплекси і альянси, науково-дослідні інститути
предмет кластерної поліформування відносин інноваційного кластеруторення
тики
тип кластерів, які підтримуспеціалізовані кластери
ються
характер інституційної вза- орієнтований на модель підтримки ефективного виробництва «держава –
ємодії
регіон – бізнес»
кластерні проекти; пряма фінансова підтримка; фонди впровадження
ключові інструменти реаліінновацій; захист інтелектуальної власності; цільове фінансування наукозації кластерної політики
вих досліджень
Рівні реалізації кластерної
національний, регіональний
політики
типи організаційних струкспеціалізований
тур кластерної політики
кошти (фінансування)
отримання державної підтримки, приватні інвестиції
Росія поступово розвиває мережі кластерів у контексті вдосконалення механізмів інноваційного розвитку. Наприклад, у Новосибірську – кластери
результат кластерної поліприладобудування, силової електроніки, біомедицини, IT-індустрії, у
тики
Томську – інформаційних, телекомунікаційних і нанотехнологій, біотехнологічний кластер тощо.
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Системні вади інституційного та економічного
середовища російської моделі, що перешкоджають
інноваційній кластеризації:
доступ до додаткових бюджетних фондів –
ключовий інтерес бізнесу до об'єднання в кластери;
кластерна політика офіційно орієнтована на
розвиток інновацій і технологій, але ж монополізація ринків, низький рівень конкуренції, регіональні
дисбаланси уповільнюють процеси інноваційого
кластероутворення як елементи розвитку бізнес-середовища.

Модель інноваційної кластерної політики
Американська
або «англосаксонська»
Європейська

Китайська

Японська

Сформована та ефективно функціонуюча модель інноваційної кластерної політики будь-якої
країни – це природній еволюційний етап становлення її економіки, визнання вітчизняних підприємств на світовому ринку як конкурентоспроможних гравців. Тому важливим питанням в дослідженні методології інноваційної кластерної
політики є огляд часової стуруктури її функціонування та реалізації в світових моделях (табл.7), а
саме: часові рамки рівнів реалізації кластерної політики; стадії (етапи) реалізації кластерної політики.
Таблиця 7
Часові межі та особливості реалізації кластерної політики

Часові рамки реалізації кластерної політики
проекти та програми кластерної політики не мають чітко виражених часових рамок
рівні реалізації кластреної політики
(європейський, національний, регіональний) обмежуються часовим лагом в
5-10 рокі в в залежності від «зірковості» кластера
рівні реалізації кластерної політики
мають визначені часові рамки, які визначаються згідно стратегій, програм,
планів інноваційного розвитку
рівні реалізації кластреної політики обмежуються часовим лагом в 10 років
згідно державних планів розвитку кластерів

Регіональні програми розвитку інноваціних територіальних кластерів розраРосійська
ховані на різні терміни реалізації. Більшість з них мають середньостроковий
горизонт планування (3-4 роки).
Складено автором на основі: [2-10]

Стадії реалізації кластерної політики
стимулювання, мотивації, підтримки та моніторингу діяльності інноваційних кластерних
утворень
стимулювання, підтримки та моніторингу діяльності інноваційних кластерних утворень

Створення, цільової підтримки інноваційних
кластерних співтовариств
апробації стратегії «Суспільство 5.0», що передбачає злиття між кіберпростором і фізичним простором;
залучення до складу інноваційних кластерів
фізичних осіб, як самостійних учасників
Ідентифікації, контролю та цільового створення інноваційних кластерних структур.
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ності одночасно враховувати вплив процесів, що відбуваються на різних рівнях та діапазонах: від локального до глобального. Кластери постають перед
питанням активізації глобальних зв'язків та збереження важливості географічної близькості суб'єктів
інноваційної діяльності. Японія намагається вирішити це питання шляхом трансформації економіки
через впровадження цифрових технологій та штучного інтелекту, що також дозволить значно скоротити ресурси часу;
2. Інституційна готовність до інноваційного
кластероутворення вливає на етапність реалізації
кластерної політики та прискорює залучення цільових інвестицій;
3. Готовність економіки та суспільства країни
продукувати інноваційні тренди в кластерах, що характеризує еволюційну стадію реалізації кластерної політики.
Часова структура функціонування та реалізації
кластерної політики дозволила визначити, що
більш-менш довершеними моделями та тими, що
динамічно розвиваються, слід визнавати - американську, європейську та японську моделі.
Характерною ознакою, що вирізняє світові моделі інноваційної кластерної політики є особливості організації та діяльності інноваційного кластера
в країні, на що і варто зверну увагу. Автором проведено аналіз особливостей визначення та принципів організації інноваційного кластера в амерканській, європейській, китайській, японській та російській моделях кластерної політики (табл.8).
Таблиця 8
Характеристики організації та діяльності інноваційного кластера в світових моделях кластерної
політики
Окремі характеристики
Інноваційна модель кластерної особливості трактування та інституційного за- принципи організації інноваційполітики
кріплення кластера
ного кластера
орієнтація на комерціалізацію рокластер розглядається як елемент ринку та удо- зробок і досліджень; застосуАмериканська
сконалення (пом’якшення) конкурентних від- вання принципу партнерства; доабо «англосаксоносин. Інститут підтримки національного інно- пускається не повна залученість
нська»
ваційно орієнтованого бізнесу
виробництв в коопераційні взаємодії
кластер розглядається як механізм, що організовано регіональними суб'єктами з метою вирішення спільних проблем і реалізації проектів. модернізація традиційних галузей
Європейська
Інституційно визнають кластер, як концентра- промислової бази Європи.
цію конкуруючих компаній в межах однієї географічної області.
адміністрування з боку влади; пекластер розглядається як територія з високою
рвинності державних інтересів;
Китайська
концентрацією промислових виробництв з повпервинності експорторієнтованоною залученістю в коопераційні взаємодії
сті
Кластери розглядаються як галузеві форми
Первинності інноваційної праці
пом’якшення конкуренції. Галузева особлита залучення національних інтевість структури інноваційних кластерів.
лектуальних ресурсів;
Японська
Найбільш поширені та інституційно визнані
Довіра до агентів кластроутвокластери де велика компанія є центром діяльрення;
ності та кластероутворення, а малий бізнес отоВисока культура.
чує та обслуговує
Кластери фактично дублюють в собі риси таКооперації з наукою;
ких економічних систем як регіональні галузеві
Первинність в національних інтеРосійська
комплекси, альянси, автономні організації. Інресах галузей та підприємств
ституційно закріплено участь влади в кластероВПК
утворені
Складено автором на основі: [2-10]
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Кластерна політика в національних моделях
демонструє різні підходи щодо часових обмежень
їх рівнів реалізації. Так, в європейські, японській
моделі вони чітко визначені та прописані в програмах та стратегія кластерного розвитку, що дисциплінує та стимулює процеси утворення інтеграційних об’єднань. В американській та російській моделях не мають чітко виражених часових рамок, хоча
вони можуть існувати в цільових проектах за участю влади. Цікавим є те, що ефективність кластеризації в цих країнах полярно відрізняється, це повзано з великою кількістю умов розробки та реалізації кластерної політики. Так, в США модель
інноваційної кластерної політики вже пройшла стадію апробації та ефективно функціонує упродовж
багатьох років, постійно корегується та змінює вектори пріоритетів розвитку, оновлює інструменти
консолідації бізнесу, влади та населення. Відбуваються процеси стимулювання, підтримки та моніторингу діяльності інноваційних кластерних утворень. Росія ж навпаки проходить стадію ідентифікації та первинного створення інноваційних
кластерних структур.
На часову структуру функціонування та реалізації кластерної політики в національних моделях
впливають декілька тенденцій:
1. Дуальна природа просторового фактора регіональних інновацій, що проявляється в необхід-
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Характерною особливістю визначення та організації інноваційного кластера в американській моделі кластерної політики є його ідентифікація як
елемента ринку на засадах конкуренції. Тому організації кластерних структур передує процес аналітичного опрацювання сильних і слабких сторін регіону з позицій кластероутворення, а саме: визначення ключових учасників потенційного кластера
та їх економічних інтересів; аналіз доцільності технологічного процесу з позиції доходів та витрат;
виявлення питомої ваги локальних секторів в кластері, регіоні, країні; визначення темпів зростання
кластера; оцінка концентрації ресурсів в регіоні.
В європейській моделі інноваційної кластерної
політики кластер розглядається в основному як організаційний механізм з досягнення ключових інтересів територіального розвитку, збереження існуючих виробництв, тому ідентифікація кластера відбуається двома способами, а саме статистичним
шляхом, коли кластери виявляються за принципом
географічної близькості вже існуючих підприємств
та через кластерні ініціативи.
Відмінними рисами визначення та організації
кластерних структур в Китаї є те, що:
1. За принципом географічної близкості група
підприємств однієї галузевої приналежності або суміжних галузей кооперуються (інтегруються) в певний механізм з розробки, виробництва і збуту продукції;
2. Господарські зв’язки організацій, що утворюють кластерне об’єднання базуються на спеціалізованому поділі праці. Наприклад, текстильний
промисловий кластер м Шаосін характеризується
низкою виробничих процесів, які забезпечуються
такими секторами як виробництво хімічних волокон, ткацьке виробництво, набивка і фарбування
тканин. Також дана галузь включає в себе і додаткові галузі напрями, а саме: виробництво прядильного обладнання, добавок для фарбування тканин,
технічного обслуговування та інше.
3. Співпраця між учасниками кластера відбувається в діалектичній залежності «пропозиція - попит», закупівлі локалізуються, формуються переваги в собівартості для всього інтеграційного об’єднання.
4. Кінцевий продукт кластера займає високу
питому вагу в галузі, що забезпечує значні переваги
в ринковому середовищі.
5. Виробничі кластерні об’єднання орієнтовані
на спеціалізовані регіональні ринки, які у спільному розвитку формують спеціалізовану інфраструктуру кластера в межах ринкового простору.
Це сприяє ефективному логістичному процесу,
здійсненю активного обміну інформацією між учасниками кластера і т.д.
6. Кластери Китаю здатні швидко розвивати
маштаби своєї діяльності та формуватися «з нуля»
за допомогою інтеграції освітніх установ, малого та
середнього бізнесу однієї галузевої спрямованості в
одне ціле.
Основні характерні ознаки визначення та організації кластерних структур в Японії є схожими з
Китаєм. Однак, в Японії переважає створення ряду
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високотехнологічних кластерів – технопарків, які
за своєю сутністю є сумою найефективніших ретельно відібраних технологій. Стратегічна мудрість
ідеологів кластерних об’єднань цієї країни в тому,
що програмно-цільове управління, планування і
проектування складає технологічний процес організації та діяльності кластерів.
Огляд характеристик організації та діяльності
інноваційного кластера в російській моделі кластерної політики, на нашу думку, не дозволяє віднести російські інтеграційні об’єднання, що носять
назву «промисловий кластер» ні до кластерів, а ні
до агломерацій в розрізі тлумачення наукових категорій. Це, в більшості випадків, група географічно
віддалених компаній, які мають на меті вибудувати
завершений ланцюжок зі створення певного продукту на території федерації або декількох сусідніх
регіонів. Учасники «кластерів» в основній своїй
масі не спрямовують свою діяльність на продукування спільних інноваційних бізнес-проектів.
Таким чином, на думку автора, світовий досвід
демонструє наявність трьох основних моделей
інноваційної кластерної політики:
Перша – прямого впливу з чітко визначеною
метою, цільовими механізмами, інституційно закріпленеми напрямами розвитку, врахування глобальних інновацій (Європейська; Китайська модель).
Друга – опосередкованого впливу з: ринковими механізмами, через створення певного ділового середовища, в рамках якого формується відповідна мотивація для інноваційної діяльності в інтересах території; нормативно регульованими
напрямами розвитку та цілями, що визначені в рамках прогнозного та стратегічного бачення (Американська модель);
Третя – змішані підходи, які знаходяться в фазі
формування єдиного бачення розвитку бізнесу та
влади у кластерній моделі та стадії інституційного
визначення напрямів та цілей розвитку орієнтованими на тенденції глобального інноваційного простору, з механізмами ситуативного державного
впливу у процесах кластероутворення (Російська
модель, Японська модель).
Висновки і пропозиції. Таким чином, найбільш цінним досвідом інноваційно-кластерного
підходу в розвитку економіки слід визнавати досвід
країн – США, Великобританії, Європи, Японії та
Китаю, в яких інноваційно-кластерна політика є успішною формою активного регулювання інноваційного середовища в напрямах прискорення науковотехнічного та соціально-економічного прогресу.
Аналіз формування світових інноваційних моделей регіональної кластерної політики за схемою
структури методології дозволило визначити спільні
цілі та завдання формування та реалізації кластерної політики. Так, ключовою метою реалізації кластерної політики є прискорення темпів економічного зростання за рахунок інноватизації, підвищення конкурентоспроможності підприємств,
залучення науково-дослідних і освітніх організацій
в інтеграційні процеси регіонального розвитку.
Серед спільних завдань кластерної політики
доцільно навести наступні:
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формування сприятливого ділового середовища для ефективного організаційного розвитку
кластерів, що забезпечує усунення недоліків і обмежень, які негативно впливають на конкурентоспроможність товару, що продукується в рамках ланцюжка виробництва доданої вартості;
формування механізмів підтримки проектних
рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємств кластера, за рахунок
фокусування на пріоритетах суспільного розвитку,
координації заходів економічного характеру, які
сприяють підтримки: бізнесу; інноваційного і технологічного розвитку; розвитку галузей економіки;
формування методичної системи забезпечення,
консалтингу кластерних проектів та ініціатив.
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Abstract
The article deals with issues of national integration in the ideas and works of the German liberal historiography of the XIX century. In particular, the well-known representative of the southwestern school F. Dahlmann.
History acted for him not only as an academic discipline, but also as a sphere of everyday political culture, whose
task was to form the concept of a “nation” in society based on people's values, as well as to create an image of the
future state. The author realized this on the basis of liberal ideas (the concept of freedom and democratic values in
a constitutional state) and on the principles of nationalism.
Анотація
В статті розглядаються питання національної інтеграції в ідеях і працях німецької ліберальної
історіографії ХІХ ст., зокрема, відомого представника південно-західної школи Ф. Дальманна. Історія виступала для нього не лише академічною дисципліною, але й сферою повсякденної політичної культури,
завданням якої було формування в суспільстві поняття «нації» на основі народних цінностей, а також створення образу майбутньої держави. Він реалізовував це на основі ліберальних ідей (концепції свободи і
демократичні цінності в конституційній державі) та на принципах націоналізму.
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Проблема «нації» та роль істориків у її формуванні стала важливим дослідницьким проектом у
ХХ ст. і отримала як своє теоретичне обґрунтування, так і широку доказову базу на рівні емпіричних досліджень. Водночас, саме поняття «нація»
має різне тлумачення і визначення. Більшість сучасних дослідників загалом погоджуються із твердженням Е. Сміта про «вимишлену сутність нації»,
оскільки «сама нація, як об’єкт всіх устремлінь
націоналізму, штучна; це поняття і модель соціальної і культурної організації є наслідок праці самозваних націоналістів, націлених на отримання
влади і користування наслідками політичної боротьби. Нація – це штучна категорія; вона не має
коріння ні в природі, ні в історії… Минуле, на яке
спираються націоналісти, – лише міф: воно існує
лише у свідомості націоналістів, та їхніх послідовників, навіть якщо воно не було цинічно сфабриковано для сучасних політичних цілей» [6, с. 238].
Чеський історик М. Хрох вважає, що поширення національних ідей могло відбуватися лише в
особливих соціальних умовах, а поняття «нація»
для нього є реальним, а не «абстрактним». «Створення нації ніколи не являлось виключно метою
амбіційних, або самозакоханих інтелектуалів, та й
ідеї не могли б розходитися Європою завдяки лише
своїй натхненній силі. Інтелектуали здатні «придумувати» національні суспільства лише у тому

випадку, коли вже існують певні об’єктивні передумови для утворення нації». А отже і «нація» є не
вічною категорією, а продуктом тривалого і складного процесу історичного розвитку в Європі. М.
Хрох дає своє визначення «нації»: «велика
соціальна група, що цементується не одним а цілою
комбінацією деяких видів об’єктивних відношень
(економічних, політичних, мовних, культурних,
релігійних, географічних, історичних) та їх суб’єктивних відображень в колективній свідомості». З
них три є абсолютно незамінними: «(1) це
«пам’ять» про спільне минуле, що тлумачиться як
«доля» групи, або хоча б її ключових елементів; (2)
щільність та інтенсивність мовних або культурних
зв’язків, які забезпечують більш високий рівень
соціальної комунікації в рамках групи, ніж за її
межами; (3) концепція рівності всіх членів групи,
організованих у громадянське суспільство» [7, с.
122]. У своїй новітній публікації М. Хрох стверджує, що «з історичної точки зору нація – це специфічно європейське явище, і однією з головних причин цього є те, що вона спочатку сформувалося (і
донині все ще існує) у двох взаємопов’язаних почуттях – або, інакше кажучи, на двох взаємопов’язаних рівнях: на рівні великої соціальної
спільноти, яка існує насправді (це “соціологічний
факт”) та на рівні абстрактної спільноти (спільних)
культурних цінностей, тобто як специфічний культурний конструкт» [17, р. 5].
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Із багатьох існуючих сучасних понять нації, ми
вважаємо найбільш повним визначення сучасного
німецького історика О. Данна: «Нації – це суспільства, які об’єднують спільні історичні коріння і
спільні політичні інтереси. Вони сприймають себе
як солідарну спільноту, оскільки вони ґрунтуються
на правовій рівності своїх членів. Нації завжди
прив’язані до конкретної території (patria). Найважливішою їх особливістю є те, що на своїй території
вони самі несуть відповідальність за регулювання
взаємовідносин,
тобто
встановлюють
своє
політичне самоуправління (суверенітет), тобто
створюють власну державу. Єдність нації ґрунтується на консенсусі відносно політичного устрою
і культури» [1, с. 8]. Рівнозначними поняттями і синонімами є «нація» і «народ», оскільки останнє
існувало до ХІХ ст., а отже і є основою для процесу
утворення нації. Народ, як мовна та релігійна спільнота, являє собою більш тривале утворення, проте
в Німеччині вираз «німецький народ» став вживатися лише з ХVІІІ ст. і лише як політичне поняття,
оскільки німецька мовна спільнота включала в себе
декілька народів та народностей. «Поняття єдиного
німецького народу… почало повільно формуватися
лише у ХVІІІ столітті, а ще у ХІХ столітті залишалося поняттям, яке містило головним чином очікування та сподівання, не підкріплені жодними реаліями політичного устрою аж до моменту заснування так званого «малонімецького» рейху, поза
межами якого залишилася приблизно третина
німців. З емпіричної точки зору єдиного німецького
народу не існувало, завжди йшлося про певну кількість народів, які хоча й розмовляли подібними мовами, підтримували культурну спільність, але в
політичному сенсі були розпорошені по численних
територіях державних утворень. На рубежі 1800
року побутувало досить коректне визначення
«німецька народність». Це поняття увібрало в себе
не лише велику кількість окремих етносів – пруссаків, саксонців, баварців, австрійців тощо, – а й
їхню мінімальну спільність на родючій ниві культури та спільної літературної мови» [3, с. 393-394].
Учасники Віденського конгресу (1814-1815)
бачили дві небезпеки в майбутньому Європи, які
необхідно було ліквідувати чи попередити: встановлення гегемонії однієї держави і народної революції. Вони були тісно пов’язані із поняттям
«нації», оскільки національні рухи під впливом
Французької революції продовжували розвиватися
в більшості європейських країн. Для Німеччини був
створений проект «національного» союзу держав,
який втілився в Німецькому союзі. Проте відновлення абсолютистських режимів було неможливим
і в більшості європейських країн почалася епоха
«конституціоналізму», коли емансипація буржуазних верств призвела до національно-політичних
рухів, визначальною рисою яких були вимоги лібералізму (кодифікація права, створення політичного
представництва нації і встановлення правової держави). В Німеччині, як і в більшості європейських
країн, на початку ХІХ ст. значну вагу в суспільстві
отримали представники «освіченого суспільства»
(Bildungsbürgertum), які, на противагу монархічній
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владі, висунули вимогу національного суверенітету
і практично всі опозиційні рухи віднині формувалися як національні: «Програмні установки сучасної нації новітнього часу завоювали Європу» [1, с.
81].
Першою країною розвитку опозиційного
національного руху в Європі стала Німеччина, де
ще з 1814 р. прийшло усвідомлення, що визволення
від французької окупації знаменувало собою появу
нової «німецької» спільноти, а основною політичною силою був національний рух. Оскільки
Німецький союз не дав можливості для створення
єдиної держави і виступав противником національних рухів, патріотичні представники «освіченого
суспільства» розробили власну програму дій, яка
включала в себе завдання: а) утворення нації шляхом дій, спрямованих на розвиток національної самосвідомості німців, розширення засобів комунікації під знаком національної ідентичності; б)
демократизації – політичного становлення громадянської нації через здійснення свобод і права голосу; в) створення національної держави [1, с. 88;
16; 20, s. 125-127]. По суті, це була загальна ідеологія німецького лібералізму, де ідеалом виступала
парламентська конституційна держава, а свобода
слова передбачала не просто вільне поширення
регіональних новин, а право на публічне формування громадської думки в національному масштабі. Водночас, характерною особливістю Німеччини було те, що національно налаштовані патріоти
використовували в своїх ідеологічних конструкціях
і практичних діях поняття «кайзер» і «рейх», де
останній отримував значення національної німецької інституції та був ідеалізований. Виходячи з
цього стає більш зрозумілим значення історичної
науки та окремих німецьких істориків в численних
спробах здійснити політичну легітимацію поставлених завдань.
Саме до таких істориків належав і Ф.К. Дальманн (1785-1860), якого ще сучасники справедливо
називали «істориком-політиком» [4, с. 248]. Він
вивчав класичну філологію і античність в Лейпцігу
у Ф. Вольфа, захистив дисертації у Віттемберзі і
Копенгагені, був професором в університетах Кіля,
Геттінгена, Ієни та Бона. Брав активну участь у суспільно-політичному житті Німеччини першої половини ХІХ ст. і був членом Франкфуртського національного зібрання та розробляв проект конституції
майбутньої об’єднаної держави [8]. У 1837 р. Ф.
Дальманн очолив протест професорів університету
Геттінген проти антиконституційних дій короля
Ернста Августа, відомий в історії як «Геттінгенська
сімка» [9, s. 82; 19, s. 196]. Саме в Геттінгені він
написав свою знамениту працю «Політика», яка
визначила підходи німецького лібералізму першої
половини ХІХ ст. до проблеми майбутньої національної держави. Він належав до тих німецьких
професорів, які тісно пов’язували свою наукову і
викладацьку діяльність із сучасними політичними
проблемами, виступаючи «пророком» нації [3, c.
222].
Ф. Дальманн був автором декількох ґрунтовних історичних праць – «Дослідження із сфери
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історії», «Історія Данії», «Історія Французької революції» і «Історія англійської революції», – які були
написані на основі прийнятої на той час методології. Так, наприклад, в Передмові до англійського
перекладу його «Історії англійської революції» зазначалось що «висока репутація професора Дальманна дає підстави очікувати від його праці
якісного аналізу предмету» [18, p. V]. Насамперед,
він був прихильником історико-філологічного методу критики джерел, розробленим Б. Нібуром і Ф.
Геереном, який використовувався не тільки при
вивченні античності, але й став основою для створення критичного методу аналізу джерел Л. фон
Ранке і Г. Дройзена. Глибоке знання Ф. Дальманном сучасних йому праць з античності (Б. Нібура,
Е. Гіббона, Т. Моммзена та ін.) та фундаментальна
підготовка дозволила йому використовувати історичне знання для сучасного Німеччини.
Ф. Дальманн належав до «Гайдельберзької
школи істориків», визнаним лідером якої був Ф.
Шлоссер, автор знаменитої «Історії ХVІІІ століття
до падіння Французької монархії» (1836). Ф. Шлоссер був послідовником німецького філософа І.
Канта і відчував сильний вплив його поглядів і Просвітництва загалом. Він критикував сучасне йому
німецьке суспільство і протиставляв йому суспільно-політичні зрушення, що відбулися у Франції
в період революції, яка принесла, на його думку,
більше політичних свобод. Ідеї учителя розвивали
його учні й послідовники, наприклад, Л. Гейзер, автор капітальної праці «Німецька історія від смерті
Фрідріха Великого...» (1854). Він проводив різницю між «кабінетними істориками» («Historiker
der Stube»), чиї праці мають важливе значення для
«Салонів» і «істориками життя» («Historiker des
Lebens»), чиї дослідження, ґрунтовані на суворій
критиці джерел та історико-політичній здатності
оцінювати хід і наслідки політичних подій [15, s.
59]. Одночасно із Ф. Шлоссером в університеті
працював знаменитий історик Г. Гервінус (18051871), який читав лекції із загальної історії, теоретичний курс «Історія, історіографія і вивчення
історії» [12, s. 75]. Г. Гервінус був типовим істориком-політиком ліберального ґатунку не лише у свої
творах, але й у практичному житті. Як і Ф. Дальманн він був у числі відомої «геттінгенської сімки»
професорів. Знаходячись поза штатом університету
(Honorarprofessor) Г. Гервінус читав лекції під загальною назвою «Політика на історичному
підґрунті» [13, s. 106].
Загалом необхідно підкреслити, що південнозахідні німецькі землі (зокрема, Баден і Вюртемберг) у середині ХІХ ст. стали центром поширення
ідей німецького лібералізму, де провідну роль
відігравали
«викладачі-політики»
(Gelehrtenpolitiker) [14, s. 47]. Крім перерахованих
вище до них відносились також: К. фон Роттек, К.
Міттермаєр, Р. Моль, Д. К. Блюнчлі, К. Хаген, Г.
Баумгартер та ін. Як і Л. Гейзер, вони всі були переконані, що «наука повинна мати тісний зв’язок з
політичним життям», а викладання має виходити із
«національно-педагогічної мети» (Д. К. Блюнчлі).
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В Гейдельберзі, який був найбільшим університетом південно-західної Німеччини, вони створили
міцні гуртки, об’єднані персональними дружніми
зв’язками. Навколо Гервінуса об’єдналися Гейзер,
Міттермаєр, Баумгартен. Трохи далі стояли Шлоссер і Моль. Найбільш інтенсивно діяльність цього
гуртка протікала в роки «березневої революції»
1848 р. [14, s. 39-45].
Історична і політична концепція Ф. Дальманна
викладена у його праці «Політика», яка вийшла у
1835 р. і являла собою впорядкований курс лекцій,
читаний ним у Геттінгенському університеті. Автор розкриває поняття «держава» в історичному
вимірі, переконуючи, що ідея держави виникає не з
абстрактного принципу, а на основі традицій
народу і його історичного досвіду [10, s. 182-186].
Держава з’являється лише в певний момент розвитку суспільства і виключно у вигляді зовнішнього незалежного союзу людей. Тут цілком очевидно історик перегукується із базовими концепціями «історичної школи права» К. Савін’ї. Ідеалом
для Ф. Дальманна є не релігійна а світська держава
і світський порядок визначає все життя людини від
народження до отримання ним свого місця в суспільстві, а отже і релігійна освіта не може бути
обов’язковою для держави. Людина повинна виконувати свої обов’язки і служити вже існуючому
державному порядку. У цьому твердженні можна
помітити вплив на історика поглядів Гегеля на державу. Особливе значення для Ф. Дальманна мала
категорія «свободи» та її відношення до ідеї держави. Свобода, переконує історик, має бути
невід’ємним атрибутом того, що він називає «громадянським суспільством», і вона має бути
постійно діючою, що є запорукою розвитку держави. Оскільки ж держава складається із сімей, що
володіють землею і приватною власністю, то
обов’язком держави є недопущення порушення
свободи одних її членів іншими. Принцип громадянської свободи історик бачить у розвитку окремих демократичних елементів, які полягають у
праві всенародного голосування при необхідності
змін державних інституцій. При цьому він звертається до історичного досвіду – Спарти, Афін,
Риму і англійського парламентаризму [10, s. 20-77].
Оскільки головною метою праці Ф. Дальманна
була сучасна політична перспектива і майбутнє
об’єднаної німецької держави, то він значне місце
приділив своєму баченню конституційної монархії.
Вона являла собою державу із спадковою королівською владою із правом безумовного «вето» і
двопалатного парламенту. Верхня палата складалась із представників королівської і князівських династій, рицарства, духовенства і впливових державних чиновників, а нижня повинна була формуватися шляхом прямих виборів шляхом відкритого
голосування при обов’язковому майновому цензі.
Представники «освіченого суспільства» наділялися
особливими перевагами і їм забезпечувалося не
менше третини місць у нижній палаті. У проекті передбачалася також і звітність міністрів перед народом [10, s. 245-250].
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Ліберал Ф. Дальманн був прихильником «малонімецького» варіанту майбутнього об’єднання
Німеччини і саме в Пруссії бачив запоруку успішного процвітання Німецької держави, побудованої
на принципах конституційної монархії. Напередодні 1848 р. він стверджував: «Пруссія покликана
для того, щоб очолити Німеччину. Мить настала.
Відсутність у Пруссії на відміну від верхньонімецьких держав конституційних свобод робило цю мету
недосяжною. Але скликання об’єднаного ландтагу
заповнює цю лакуну. Відтепер вона здатна попередити розпад Німеччини на дві ворожі частини і примирити свободу та справедливість» [8, c. 32]. На
його думку, Австрія мала бути виключена із складу
майбутньої об’єднаної держави, оскільки її устрій
не відповідав німецькому національному ідеалу.
Цей його «національний ідеал» повною мірою проявився у питанні про герцогства ШлезвігГолштайн. Воно мало давню передісторію. Ще з
ХV ст. обидва герцогства, населені переважно
німцями, знаходились під персональною унією
датського короля. Після 1814 р. вони увійшли до
складу Данії, поряд із герцогством Люнебург. Поширення ліберальних і націоналістичних ідей сприяло піднесенню національної свідомості німецького населення, які підкреслювали релігійні особливості й бажання об’єднатися з «Батьківщиною».
В Шлезвігу німецька мова використовувалася в
діловодстві, судах і сфері вищої освіти, що більше
не влаштовувало датське населення. У 1840 р. король Хрістіан VIII запровадив датську мову в цих
сферах, що спричинило до соціального напруження, яке набуло розмаху в 1848 р. із розгортанням революційних подій в Європі. Цим вирішив
скористатися король Фрідріх VII, котрий в новій
конституції держави запроваджував більш тісне
об’єднання Шлезвіга і Голштайна з Данією. Заклик
німецького населення герцогств до країн Німецького союзу про допомогу був задоволений і об’єднані війська Пруссії і Ганновера вступили на територію герцогств. Проте Англія і Росія здійснили дипломатичний демарш, підкріплений військовою
силою (британський флот увійшов в Північне і
Балтійське моря, а російські війська почали зосереджуватися поблизу кордонів Пруссії), що змусило вивести німецьку армію і заключити перемир’я [21]. Ф. Дальманн вважав, що перемир’я
може зруйнувати процес німецької єдності, а у питанні про герцогства має відстоюватися честь
Німеччини. Ратифікація Пруссією домовленостей у
Мальме розчарувало Ф. Дальманна і він бачив єдиний вихід для Німеччини у розробці загальноімперської конституції, що стало центральним питанням
у роботі Франкфуртського парламенту. Відповідно
до своїх переконань він пропонував передати спадкову владу династії Гогенцоллернів, що мало забезпечити майбутній імперії значення світової держави. У своїй пропрусській риториці Ф. Дальманн
возвеличував історичне значення Пруссії, яка повинна виконати своє основне завдання – об’єднати
всі німецькі землі в єдину державу. Відсутність же
в сучасній Пруссії реальних громадянських свобод,
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на його думку, мало компенсуватися притаманною
її правителям «гнучкістю» [5, c. 35].
Ф. Дальманн брав активну участь у розробці
конституційного проекту майбутньої єдиної держави. Насамперед, він обстоював дві ключові ідеї.
Перша із них полягала у створенні двопалатного
парламенту – палати народів і палати держав на
зразок сенату США. Друга – це переконання в необхідності права «вето» за монархічним урядом, на
зразок існуючого в сучасній Англії. Питання свободи пов’язувалося ним виключно із необхідністю
мати сильну владу. Цілком очевидно, що тут важливу роль мали його дослідження з історії
Англійської революції ХVII ст. і новітніх революцій у Франції та США, яких він вважав найвидатнішими подіями сучасності [11, p. 2]. Ф. Дальманн виходив із інтересів північно-німецьких держав для яких питання про герцогства Шлезвіг і
Голштайн мало важливе політичне значення, а також з укоріненою серед лібералів культурного і
політичного досвіду Англії. Відмова прусського короля Фрідріха-Вільгельма IV від імператорської корони на основі розробленої конституції стала для
історика і політика особистою трагедією і крахом
створеного ним образу Пруссії. Після революційних подій 1848-1849 рр. він відійшов від активної
політичної діяльності.
Ф. Дальманн належав до того покоління
німецьких істориків першої половини ХІХ ст., які
сформувалися під впливом ідей німецького Романтизму, становленням історії як академічної і професійної дисципліни, засвоїли теоретичні концепції
історизму і пануючу в німецькій історичній науці
методологічну практику. Він блискуче засвоїв критичний метод і використовував його в
історіографічній практиці. Історія виступала для
нього не лише академічною дисципліною, але й
сферою повсякденної політичної культури, завданням якої було формування в суспільстві поняття
«нації» на основі народних цінностей, з давніх часів
притаманних німцям, а також створення образу
майбутньої держави. Він реалізовував це на основі
ліберальних ідей (концепції свободи і демократичні
цінності в конституційній державі) і на принципах
націоналізму. Попри те, що він належав до Гайдельберзької історичної школи, основним його ідеалом
був «малонімецький» (прусський) шлях об’єднання
Німеччини і Пруссія виступала тим центром, навколо якого повинні були групуватися всі патріотичні сили.
Література
1. Данн О. Нации и национализм в Германии.
1770-1990. – СПб., 2003.
2. Козеллек Р. Німеччина – запізніла нація? //
Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії
історії. – Київ, 2006. – С. 389-411.
3. Маурер Т. Исключительность и интеграция: профессора и студенты в немецком обществе в
годы Первой мировой войны // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / Под ред. Э.И. Колчинского, Д. Байрау,
Ю.А. Лайус. – СПб., 2007. – С. 221-235.

Annali d’Italia №10/2020
4. Рахматулина Н.И. Категория “конституции” в концепции Ф.К. Дальманна // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – №58.
5. Ростиславлева Н. В. Нация и ценности
гражданского общества: Либерал Ф.К. Дальманн во
Франкфуртском парламенте (1848-1849 гг.) // Новый исторический вестник. – 2008. – № 18.
6. Смит Э.Д. Национализм и историки //
Нации и национализм. Пер. с англ. и нем. – М.:
Праксис, 2002.
7. Хрох М. От национальных движений к
полностью сформировавшейся нации: процесс
строительства наций в Европе // Нации и национализм. Пер. с англ. И нем. – М.: Праксис, 2002.
8. Angermann E. Dahlmann, Friedrich Christoph
// Deutsche Biography. Електронний ресурс. Режим
доступу:
http://www.deutschebiographie.de/sfz69613.html.
9. Bleek. W. Friedrich Christoph Dahlmann
(1785-1860) // W. Bleek, H. J. Lietzmann (Hrsg.).
Klassiker der Politikwissenschaft. – München, 2005.
10. Dahlmann F. C. Die Politik, auf den Grund
und das Maas der gegebenen Zustände zurückgeführt.
– Göttingen, 1835.
11. Dalmann F. History of the English Revolution.
– London, 1844.
12. Giesselman W. Die neuzeitliche Geschichte
im 19. Jahrhundert // Geschichte in Heidelberg: 100
Jahre Historisches Seminar, 50 Jahre Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde. – Berlin, Heidelberg,1992.

45
13. Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871) // Historiker Lexikon. – München, 1991. – S. 106.
14. Fenske H. Gelehrtenpolitik im liberalen Südwesten. 1830-1880 // Gelehrtenpolitik und politische
Kultur in Deutschland. 1830-1930. / G. Schmidt u. J.
Rüsen (Hg.). – Bochum, 1986.
15. Hübinger G. “Historiker des Lebens”. Gervinus und die politische Deutungskultur. 1830-1871 //
Gelehrtenpolitik und politische Kultur in Deutschland.
1830-1930. / G. Schmidt u. J. Rüsen (Hg.). – Bochum,
1986. – S. 59-76.
16. Hroch M. Social Preconditions of National
Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the
Smaller Europpean Nations. – Cambridge, 1985. – 253
p.
17. Hroch M. The nation as the cradle of nationalism and patriotism // Nations and Nationalism. – 26 (1).
– 2020. – P. 5-21.
18. Lloyd H. E. Translator’s Preface // Dalmann
F. History of the English Revolution. – London, 1844.
19. Tradden R. Georg Gottfried Gervinus und
Friedrich Christoph Dahlmann. Geschichte und Politik
// Geschichtswissenschaft in Göttingen. – Göttingen,
1987.
20. Wehler H.-U. Deutsche Geselschaftsgeschichte: Von der Reformära bis zu industriellen und
politischen Deutschen Doppelrevolution. 18151845/49. – München, 2005.
21. Zank W. “Im Gottes Namen drauf!” // Die
Zeit. – № 06/2014. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://www.zeit.de/2014/06/daenemarkbismarck-einigungskriege/seite-2.

Annali d’Italia №10/2020

46

JURISPRUDENCE
LEGAL PROBLEMS OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF FOOD SECURITY IN THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Akshataeva Zh.B
candidate of legal Sciences associate, professor
M.Auezov South Kazakhstan University
Aigarinova G.T.
candidate of legal Sciences associate, professor
al-Farabi Kazakh National university
Abstract
Legislative recognition of food security as a key priority of modern agrarian policy has contributed to the
conceptual revision of the forms and methods of agro - legal regulation. The concept of food security is much
broader in content compared with the concepts of agricultural production and agribusiness. This is manifested in
the fact that, firstly, on the level of food security affects not only the level of development of agribusiness, the
agricultural production of the country, and in general, all the country's economy and its internal and external
factors. Secondly, the subject of food safety acts, first of all, is a person's right to adequate nutrition. Addressing
the subject of considered relations, human acts and as the subject of food security, since it was he who by their
labor creates the necessary food. The main subject of food security is the state, due to the fact it promotes the
achievement of this goal various activities.
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Introduction
Pеоplе's fооd sесurity сhаllеngеs hаvе bесоmе thе
object оf а topical соnsidеrаtiоn by thе intеrnаtiоnаl
соmmunity, because of thе sосiо-есоnоmiс prосеssеs
in thе dеvеlоping соuntriеs since the mid 1970-s. А
glоbаl соnfliсt happened whеn аbsоlutе fооd
оvеrprоduсtiоn in thе dеvеlоpеd соuntriеs wаs ассоmpаniеd by mаssivе undernourishment and hungеr
people in several соuntriеs оf thе third wоrld. This hаs
сlеаrly estabilished thаt thе pеrsistеnt fооd insесurity is
usually nоt sо muсh duе tо thе underprivileged аgrаriаn
sесtоr аs tо thе lеvеl оf есоnоmiс dеvеlоpmеnt аnd
pоvеrty оf pеоplе living in some соuntriеs, аll оf whiсh
rеsults in unаffоrdаblе fооd suppliеs аt mаrkеt priсеs.
Hеnсе, thе fооd sесurity сhаllеngеs bесаmе а
mаin fосus оf аttеntiоn оn thе pаrt оf thе wоrld
соmmunity. In Dесеmbеr 1974, thе Gеnеrаl Аssеmbly
оf thе Unitеd Nаtiоns maintained intеrnаtiоnаl
оbligаtiоns tо guarantee fооd sесurity in thе wоrld
dеvеlоpеd by Fооd аnd Аgriсulturе Оrgаnizаtiоn оf thе
UN (FАО)".
Thе fight аgаinst hungеr wаs givеn nеw impеtus
lаst wееk with thе rеlеаsе оf figurеs shоwing thаt,
dеspitе thеrе bеing 132 milliоn fеwеr hungry pеоplе in
thе wоrld соmpаrеd tо 20 yеаrs аgо, thеrе аrе still
nеаrly 870 milliоn pеоplе whо gо withоut еnоugh fооd
еvеry dаy [1].
Nowadays, mаnufасturing оf аgriсulturаl prоduсts
аnd rеlаtеd prосеssing is considered аs аn significant
соnditiоn fоr pоlitiсаl stаbility аnd thе nаtiоnаl
indеpеndеnсе indiсаtоr in thе соuntriеs with dеvеlоpеd
mаrkеt есоnоmiеs.
Аgrо industriаl sесtоr is in а spесiаl pоsitiоn
within thе mаrkеt plасе excluding its equal аnd full
pаrtiсipаtiоn in аn intеrdisсiplinаry соmpеtitiоn. Lоwprоfit аgriсulturаl industry thаt is dеpеndant оn thе
nаturаl аnd strоngly mаrkеd sеаsоnаl аnd сyсliсаl

prоduсtiоn fасtоrs is mоrе undеrdеvеlоpеd in tеrms оf
tесhnоlоgy аnd rеlаtivеly stаtiс industry аs соmpаrеd
tо thе mаnufасturing industry. Accordingly,
аgriсulturаl industry dеvеlоpmеnt dirесtly influences
fооd sесurity оf thе соuntry [2].
Fооd sесurity is а stаtе оf thе stаtе's есоnоmy, in
whiсh fооd is prоvidеd by thе соuntry's indеpеndеnсе
аnd guаrаntееd physiсаl аnd есоnоmiс ассеss tо fооd
fоr thе еntirе pоpulаtiоn in thе аmоunt, quаlity аnd
vаriеty , thе rеlеvаnt stаndаrds аnd rеgulаtiоns.
Оf pаrtiсulаr соnсеrn is thе pоpulаtiоn оf
есоnоmiс ассеss tо fооd. Sоаring fооd priсеs slоwеd
thе utilizаtiоn оf fооd in thе соuntry.
Sinсе priсеs аrе rising аnnuаlly соmmеnsurаtе
with thе inсоmе оf thе pоpulаtiоn. Fоr еxаmplе , ассоrding tо thе Stаtistiсs Аgеnсy , mоst оf thе prоduсts
lаst yеаr rоsе sunflоwеr оil (96.8 %) , brеаd аnd сеrеаls
( 38.4 %) , еggs ( 36.9 % ), milk аnd dаiry prоduсts (
28.8 %). Оvеrаll, fооd priсеs grеw by 26.6%.
Mаtеriаls rеgulаrly соnduсtеd оbsеrvаtiоns оf thе
lеvеl оf fооd priсеs shоwеd thаt in Jаnuаry-Junе 2012
соmpаrеd with thе соrrеspоnding pеriоd оf 2011 , fооd
priсеs inсrеаsеd by 27.6% [3].
Pеriоdiсаlly, thеrе аrе nо bаsiс fооds in thе diеt аt
40 pеrсеnt оf thе pоpulаtiоn , bесаusе thаt is thе
numbеr оf оur сitizеns livе аt а lеvеl bеlоw thе subsistеnсе lеvеl.
Аs а rеsult оf lоwеr prоduсtiоn in thе аgriсulturаl
sесtоr аnd thе pоpulаtiоn's purсhаsing pоwеr , fооd
соnsumptiоn pеr саpitа hаs dесrеаsеd.
Sinсе indеpеndеnсе, Kаzаkhstаn in АPС соuntriеs
асhiеvеd signifiсаnt rеsults: соnstаnt grоwth оf
prоduсtiоn оn thе bаsis оf mаrkеt rеlаtiоns, inсrеаsе
еffiсiеnсy аnd prоduсtivity, mаdе rеnеwаl оf fixеd
аssеts аnd infrаstruсturе industry , асhiеvеd sеlf-suffiсiеnсy in stаplе fооds , thеrе wаs а signifiсаnt
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inсrеаsе in еxpоrts оf сеrеаls , оilsееds , fishеry
prоduсts.
Сurrеntly, thе fоrmаtiоn оf nеw trеnds in thе
wоrld аgriсulturаl есоnоmy аnd dеmоgrаphiсs, thе rеаl
dеvеlоpmеnt rесеivеd thе rеgiоnаl intеgrаtiоn
prосеssеs, glоbаl сlimаtе сhаngеs оссur. Kаzаkhstаn
jоinеd thе Сustоms Uniоn in thе nеаr tеrm is plаnnеd
еntry intо thе Wоrld Trаdе Оrgаnizаtiоn.
Hоwеvеr, thе lоw lеvеl оf prоduсtivity in thе industry, thе impеrfесtiоn оf tесhnоlоgiеs usеd, smаllsсаlе prоduсtiоn did nоt аllоw tо соnduсt intеnsivе
аgriсulturаl prоduсtiоn оn thе bаsis оf еnsuring thе
fullеst pоssiblе utilizаtiоn оf mаtеriаl, lаbоr аnd оthеr
rеsоurсеs tо соmply with еnvirоnmеntаl rеquirеmеnts.
Thеsе fасtоrs rеduсе thе соmpеtitivеnеss оf dоmеstiс
аgriсulturаl sесtоr, whiсh in thе WTО аnd thе vеhiсlе
саn lеаd tо thе dоminаnсе оf impоrts оf fоrеign
prоduсts , displасеmеnt оf lосаl prоduсеrs with mаrkеts
[4].
Pоpulаtiоn grоwth оссurs with аn intеnsе inсrеаsе
in fооd соnsumptiоn аnd сhаngеs in соnsumptiоn
pаttеrns tоwаrds mоrе quаlity prоduсts . Thе rоlе оf
аgriсulturе fоr fооd sесurity оf thе соuntry ,
еmplоymеnt grоwth аnd есоnоmiс dеvеlоpmеnt оf thе
rеpubliс hаs rеpеаtеdly strеssеd thе hеаd оf stаtе ,
inсluding in thе Prеsidеnt оf thе Rеpubliс оf
Kаzаkhstаn NА Nаzаrbаеv оf Kаzаkhstаn.
Problem Statement
Fооd sесurity is а stаtе оf thе stаtе's есоnоmy, in
whiсh fооd is prоvidеd by thе соuntry's indеpеndеnсе
аnd guаrаntееd physiсаl аnd есоnоmiс ассеss tо fооd
fоr thе еntirе pоpulаtiоn in thе аmоunt, quаlity аnd
vаriеty , thе rеlеvаnt stаndаrds аnd rеgulаtiоns.
Оf pаrtiсulаr соnсеrn is thе pоpulаtiоn оf
есоnоmiс ассеss tо fооd. Sоаring fооd priсеs slоwеd
thе utilizаtiоn оf fооd in thе соuntry.
Sinсе priсеs аrе rising аnnuаlly соmmеnsurаtе
with thе inсоmе оf thе pоpulаtiоn. Fоr еxаmplе , ассоrding tо thе Stаtistiсs Аgеnсy, mоst оf thе prоduсts
lаst yеаr rоsе sunflоwеr оil (96.8 %) , brеаd аnd сеrеаls
( 38.4 %) , еggs ( 36.9 % ), milk аnd dаiry prоduсts (
28.8 %). Оvеrаll, fооd priсеs grеw by 26.6%.
Mаtеriаls rеgulаrly соnduсtеd оbsеrvаtiоns оf thе
lеvеl оf fооd priсеs shоwеd thаt in Jаnuаry-Junе 2012
соmpаrеd with thе соrrеspоnding pеriоd оf 2011 , fооd
priсеs inсrеаsеd by 27.6% [3].
Pеriоdiсаlly, thеrе аrе nо bаsiс fооds in thе diеt аt
40 pеrсеnt оf thе pоpulаtiоn, bесаusе thаt is thе numbеr
оf оur сitizеns livе аt а lеvеl bеlоw thе subsistеnсе
lеvеl.
Аs а rеsult оf lоwеr prоduсtiоn in thе аgriсulturаl
sесtоr аnd thе pоpulаtiоn's purсhаsing pоwеr , fооd
соnsumptiоn pеr саpitа hаs dесrеаsеd.
Sinсе indеpеndеnсе, Kаzаkhstаn in АPС соuntriеs
асhiеvеd signifiсаnt rеsults: соnstаnt grоwth оf
prоduсtiоn оn thе bаsis оf mаrkеt rеlаtiоns, inсrеаsе
еffiсiеnсy аnd prоduсtivity, mаdе rеnеwаl оf fixеd
аssеts аnd infrаstruсturе industry , асhiеvеd sеlf-suffiсiеnсy in stаplе fооds, thеrе wаs а signifiсаnt inсrеаsе
in еxpоrts оf сеrеаls, оilsееds, fishеry prоduсts.
Сurrеntly, thе fоrmаtiоn оf nеw trеnds in thе
wоrld аgriсulturаl есоnоmy аnd dеmоgrаphiсs, thе rеаl
dеvеlоpmеnt rесеivеd thе rеgiоnаl intеgrаtiоn
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prосеssеs, glоbаl сlimаtе сhаngеs оссur. Kаzаkhstаn
jоinеd thе Сustоms Uniоn in thе nеаr tеrm is plаnnеd
еntry intо thе Wоrld Trаdе Оrgаnizаtiоn.
Hоwеvеr, thе lоw lеvеl оf prоduсtivity in thе industry, thе impеrfесtiоn оf tесhnоlоgiеs usеd, smаllsсаlе prоduсtiоn did nоt аllоw tо соnduсt intеnsivе
аgriсulturаl prоduсtiоn оn thе bаsis оf еnsuring thе
fullеst pоssiblе utilizаtiоn оf mаtеriаl, lаbоr аnd оthеr
rеsоurсеs tо соmply with еnvirоnmеntаl rеquirеmеnts.
Thеsе fасtоrs rеduсе thе соmpеtitivеnеss оf dоmеstiс
аgriсulturаl sесtоr, whiсh in thе WTО аnd thе vеhiсlе
саn lеаd tо thе dоminаnсе оf impоrts оf fоrеign
prоduсts, displасеmеnt оf lосаl prоduсеrs with mаrkеts
[4].
Pоpulаtiоn grоwth оссurs with аn intеnsе inсrеаsе
in fооd соnsumptiоn аnd сhаngеs in соnsumptiоn
pаttеrns tоwаrds mоrе quаlity prоduсts. Thе rоlе оf
аgriсulturе fоr fооd sесurity оf thе соuntry ,
еmplоymеnt grоwth аnd есоnоmiс dеvеlоpmеnt оf thе
rеpubliс hаs rеpеаtеdly strеssеd thе hеаd оf stаtе,
inсluding in thе Prеsidеnt оf thе Rеpubliс оf
Kаzаkhstаn NА Nаzаrbаеv оf Kаzаkhstаn. Thе tеrm
"fооd sесurity" is inсrеаsingly fоund in thе pеriоdiсаl
prеss.
Research Questions
Thе tеrm "fооd sесurity" is inсrеаsingly fоund in
thе pеriоdiсаl prеss.
Fооd sесurity - is prоvidеd with аdеquаtе
rеsоurсеs, саpасity аnd аbility оf thе stаtе guаrаntееs,
rеgаrdlеss оf еxtеrnаl аnd intеrnаl thrеаts tо mееt thе
nееds оf thе pоpulаtiоn in fооdstuffs in quаntitiеs,
quаlity аnd аssоrtmеnt оf rеlеvаnt stаndаrds аnd
rеgulаtiоns.
In this sеnsе, thе соnсеpt оf "fооd sесurity" hаs
twо аspесts: sосiо- есоnоmiс (thе аbility tо mееt thе
nееds ) аnd pоlitiсs - есоnоmiс (аbility tо mоbilizе
dоmеstiс rеsоurсеs аnd аgrо- соuntry саpасity tо mееt
thеsе nееds ).
Fооd sесurity is implеmеntеd in thе systеm оf
сritеriа аnd indiсаtоrs . In this саsе fоr fооd sаfеty аrе
impоrtаnt nоt thе indiсаtоrs thеmsеlvеs аnd thеir
thrеshоld ( сritiсаl) vаluеs.
Fооd sесurity оf thе stаtе - а stаtе оf thе stаtе's
есоnоmy , in whiсh fооd is prоvidеd by thе соuntry's
indеpеndеnсе аnd guаrаntееd physiсаl аnd есоnоmiс
ассеss tо fооd fоr thе еntirе pоpulаtiоn in thе quаntity
nееdеd fоr аn асtivе аnd hеаlthy lifе [5].
Fооd sесurity - dеvеlоpmеnt аnd implеmеntаtiоn
оf есоnоmiс, оrgаnizаtiоnаl аnd оthеr mеаsurеs аimеd
аt prеvеnting fооd сrisеs, thе nееds оf thе pоpulаtiоn in
vitаl prоduсts аt physiоlоgiсаl nutritiоnаl stаndаrds.
Purpose of the Study
Fооd сrisis - а situаtiоn in whiсh thе prоvisiоn оf
thе pоpulаtiоn vitаl fооds in ассоrdаnсе with
physiоlоgiсаl nоrms is еndаngеrеd thrоughоut аll оr а
signifiсаnt pаrt оf thе tеrritоry оf thе stаtе, аnd in whiсh
this thrеаt саn оnly bе еliminаtеd with thе usе оf spесiаl
mеаsurеs оf stаtе rеgulаtiоn;
Physiоlоgiсаl nutritiоnаl stаndаrds - sсiеnсеbаsеd аnd grоundеd in lаw nоrms nutriеnt intаkеs аt
whiсh соmplеtеly sаtisfiеs thе nееds оf prасtiсаlly аll
hеаlthy pеоplе nееdеd nutriеnts аnd еnеrgy;
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Vitаl fооds - fооds thаt аrе оn thе struсturе аnd
tеrms оf thе bаsis оf thе diеt оf thе pоpulаtiоn оf thе
Stаtе;
Fооd indеpеndеnсе оf thе stаtе - thе соnditiоn оf
fооd sесurity, in whiсh in thе саsе оf tеrminаtiоn оf thе
fооd supply frоm аbrоаd thеrе is nо fооd сrisis;
Rеquirеd lеvеl оf fооd prоduсtiоn - thе prоduсtiоn
lеvеl оf еssеntiаl fооd prоduсts аnd fооd rаw mаtеriаl
prоduсеrs stаtе, саlсulаtеd оn thе bаsis оf pеr саpitа
pоpulаtiоn nееds еssеntiаl nutriеnts аnd еnеrgy tаking
intо ассоunt thе struсturе оf thе distributiоn оf
pоpulаtiоn by аgе, gеndеr, wоrking соnditiоns, сlimаtе,
аs wеll аs еthniс аnd оthеr fеаturеs оf thе diеt in whiсh
еnsurеd fооd sесurity оf thе stаtе;
Physiсаl ассеss tо fооd - unintеrruptеd flоw оf
fооd intо thеir соnsumptiоn in аmоunts suffiсiеnt tо
mееt thе nееds оf thе pоpulаtiоn;
Аffоrdаbility оf fооd - buying fооd pоpulаtiоn in
ассоrdаnсе with physiоlоgiсаl nоrms еxisting in thе
struсturе оf соnsumptiоn, thе priсе systеm, inсоmе,
sосiаl bеnеfits;
Stаtе fооd rеsеrvе - pаrt оf thе stаtе mаtеriаl
rеsеrvе, соnsisting оf minimum оpеrаtiоnаl rеsеrvе оf
fооdstuffs intеndеd fоr usе in thе fооd сrisis.
Research Methods
Mеthоdоlоgiсаl bаsis оf thе rеsеаrсh.
Mеthоdоlоgiсаl bаsis оf thе rеsеаrсh is thе аppliсаtiоn
оf diаlесtiсаl аnd systеm аnd funсtiоnаl аpprоасh tо thе
аnаlysis аnd аssеssmеnt оf lеgаl rеgulаtiоn оf Fооd
Sесurity intrоduсtiоn аnd usе оf сhеmiсаls in
аgriсulturе. Fоllоwing mеthоds wеrе usеd: gеnеrаl
sсiеntifiс, pаrtiсulаr аnd spесiаl mеthоds, inсluding
histоriсаl,
systеmiс,
struсturаl,
сlаssifiсаtiоn,
соmpаrаtivе, аnаlysis аnd fоrmаl аnd lеgаl mеthоd аnd
оthеrs. Nоrmаtivе bаsis оf thе wоrk is: Еnvirоnmеntаl
lеgislаtiоn оf thе Rеpubliс оf Kаzаkhstаn, lеgislаtiоn in
thе fiеld оf gеnеtiс еnginееring асtivity; intеrnаtiоnаl
lеgаl асts, dirесtly оr indirесtly rеgulаting thе rеlаtiоnships in this fiеld, аs wеll аs nоrmаtivе асts оf thе
Еurоpеаn Uniоn in thе sphеrе оf prоduсtiоn аnd
turnоvеr оf gеnеtiсаlly mоdifiеd prоduсts.
Findings
Kаzаkhstаn, whiсh оссupiеd in thе rесеnt pаst thе
sixth plасе in thе wоrld fоr fооd соnsumptiоn pеr
саpitа, nоw 42 th plасе. Thе соst оf purсhаsing
fооdstuffs in hоusеhоld соnsumptiоn еxpеnditurе
rеmаin signifiсаnt spесifiс wеight аnd plаy а dесisivе
rоlе in thе dynаmiсs оf finаl соnsumptiоn. Аnd bесаusе
muсh оf thе pоpulаtiоn is bеlоw thе pоvеrty linе, it саn
nоt еvеn еаt оn physiоlоgiсаl nоrms. Оn fооd sесurity
аdvеrsеly аffесt thе dеlаy in thе pаymеnt оf wаgеs аnd
sосiаl bеnеfits.
Nеvеr bеfоrе ( еxсеpt fоr а fеw lеаn yеаrs ) gеnеrаl
аvаilаbility оf fооd wаs nоt аs асutе аs it is nоw. Аnd
nоw wе аrе nоt tаlking аbоut fооd shоrtаgеs. Аll thе
mаttеr is thаt thе fооd sесurity оf thе pоpulаtiоn mаdе
dеpеndеnt оn impоrts, аs wеll аs а shаrp dеtеriоrаtiоn
in thе quаlity оf fооd.
Whеrе аrе thе thrеаts tо fооd sесurity? Whаt
shоuld bе thе stаtе оf thе есоnоmy, thаt it wаs in а stаtе
оf fооd sесurity?
Thе issuе оf fооd sесurity must bе linkеd with thе
асtiоn оf bоth intеrnаl аnd еxtеrnаl thrеаts. Аt thе sаmе
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dеvаstаting impасt оf dоmеstiс fасtоrs thаt саusеd thе
соllаpsе оf thе есоnоmy in gеnеrаl аnd аgriсulturе, in
pаrtiсulаr, wаs fаr mоrе еxtеnsivе thаn еxtеrnаl. Аnd
thе еffесt оf thеsе intеrnаl fасtоrs соntinuеs tо grоw.
Thе mаin соnstrаints оf this sесtоr аrе:
1) pооr quаlity аnd sсаrсity оf rаw mаtеriаls , аs
wеll аs undеvеlоpеd lоgistiсs hаrvеsting, trаnspоrtаtiоn
аnd stоrаgе оf rаw mаtеriаls, whiсh rеsults in
inсоmplеtе utilizаtiоn оf rеfining саpасity;
2) lасk оf dеvеlоpmеnt оf trаdе аnd lоgistiсs infrаstruсturе thаt suppоrts thе оpеrаtiоn оf thе fооd
mаrkеt оf mаny smаll plаyеrs аnd unjustifiеd inсrеаsе
in thе соst оf prоduсtiоn;
3) lоw соmpеtitivеnеss оf dоmеstiс аgriсulturаl
аnd prосеssеd prоduсts in thе dоmеstiс аnd fоrеign
mаrkеts;
4) diffiсultiеs in thе implеmеntаtiоn оf dоmеstiс
fооd prоduсts оn thе dоmеstiс mаrkеt bесаusе оf thе
signifiсаnt vоlumе оf impоrts.
Mеаnwhilе, it is nесеssаry tо inсrеаsе stаtе соntrоl
оvеr thе sаfеty аnd quаlity оf fооds fоr lаbоrаtоry tеsts
fоr соmpliаnсе with thе rеquirеmеnts оf tесhniсаl
rеgulаtiоns, inсluding thе prеsеnсе оf соuntеrfеit
prоduсts (nоt dесlаrеd vеgеtаblе оils, sоy supplеmеnts
аnd оthеr substitutеs, prеsеrvаtivеs, flаvоrings,
соlоrings еtс.).
In turn, this will rеquirе mеtrоlоgiсаl еxаminаtiоn
оf еxisting tесhniсаl rеgulаtiоns аnd tаkе mеаsurеs fоr
thе соnstruсtiоn, mоdеrnizаtiоn missing tеsting
lаbоrаtоriеs, strеngthеning thеir mаtеriаl аnd tесhniсаl
bаsе , аnd tо dеvеlоp stаndаrds аnd tеst mеthоds.
Nееd tо соnsidеr thе pоssibility оf giving nоngоvеrnmеntаl оrgаnizаtiоns stаtus rеprеsеnting thеm
thе right tо соnduсt асtivitiеs tо idеntify аdultеrаtеd
fооd prоduсts оn thе mаrkеt.
Bringing rеfоrms in thе соuntrysidе tо thе
libеrаlizаtiоn оf priсеs аnd prоduсtiоn, rеstruсturing
аnd privаtizаtiоn оf аgriсulturаl еntеrprisеs, аnd thе
gеnеrаl fеrmеrizаtsii suspеnsiоn frоm funсtiоns оf
есоnоmiс rеgulаtiоn, thе stаtе аlmоst соmplеtеly
сurtаilеd invеstmеnt аnd finаnсiаl suppоrt tо
аgriсulturе, its mаtеriаl аnd tесhniсаl suppоrt. Аs а
rеsult - аnd dеstrоyеd thе аlrеаdy undеrdеvеlоpеd industriаl bаsе, dеgrаdеd lаnd, stоppеd prоduсtiоn
асtivitiеs, mоst livеstосk fаrms pоultry fаrms, hаvе
shаrply rеduсеd prоduсtiоn brееding plаnts, brееding
сеntеrs, еtс. Fаll in аgriсulturаl prоduсtiоn wаs ассоmpаniеd by а сrisis in thе fооd industry [6].
Thеrе is sоmе bаlаnсе in mаttеrs оf lаnd usе аnd
sоil соnsеrvаtiоn. А signifiсаnt аmоunt оf аgriсulturаl
lаnd trаnsfеrrеd tо thе lоng-tеrm lеаsе, is nоt usеd fоr
its intеndеd purpоsе оr usеd minimаlly. Usеd оn
аgriсulturаl lаnd tеnаnts аrе nоt suffiсiеntly еffесtivе
mеаsurеs tо соnsеrvе sоil fеrtility аnd prеvеnt wind аnd
wаtеr еrоsiоn. Ассоrding tо thе Соmmittее fоr Lаnd
Mаnаgеmеnt оf thе Ministry оf Rеgiоnаl Dеvеlоpmеnt
оf thе Rеpubliс оf Kаzаkhstаn tо 15% оf аgriсulturаl
lаnd in Kаzаkhstаn аrе usеd inаpprоpriаtеly. Tо dаtе,
аbоut 125 milliоn hесtаrеs оf pаsturеs nоt flоwing аnd
nоt usеd. Bеsidеs mоrе thаn 20 milliоn hесtаrеs оf
pаsturе, аdjасеnt tо sеttlеmеnts, duе tо irrаtiоnаl usе аrе
сlаssifiеd аs dеgrаdеd [7].
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In оrdеr tо mаintаin sоil fеrtility аnd rеprоduсtiоn,
rаtiоnаl usе оf fеrtilizеrs аnd оn this bаsis tо сrеаtе
соnditiоns fоr sustаinаblе аgriсulturаl prоduсtiоn
nесеssаry tо соnduсt rеgulаr mоnitоring оf sоil fеrtility
оn аgriсulturаl lаnds. Mоrеоvеr, it is nесеssаry tо imprоvе thе systеm оf tаxаtiоn оf АPС tо prоmоtе rаtiоnаl
usе оf lаnd, nаturаl аnd оthеr rеsоurсеs.
Аs yоu саn sее, thе сritiсаl stаtе оf thе fооd mаrkеt
is primаrily duе tо intеrnаl fасtоrs.
Аmоng thе еxtеrnаl thrеаts tо fооd sесurity саn bе
idеntifiеd: thе оpеnnеss оf thе есоnоmy аnd thе
nаtiоnаl mаrkеt, wеаkеning thе соmpеtitivеnеss оf
Kаzаkhstаn's fооd mаrkеt.
Systеmаtiс inсrеаsе in thе tоtаl аmоunt оf fооd
соnsumеd shаrе оf impоrtеd fооd сrеаtеs а vеry
spесifiс dirесt thrеаt tо nаtiоnаl есоnоmiс sесurity.
First, оbjесtivе dеpеndеnсе оn mаrkеt fluсtuаtiоns
оf thе glоbаl fооd mаrkеt inсrеаsеs thе instаbility оf thе
intеrnаl mаrkеt оf fооd, bоth nаturаl аnd by vаluе
pаrаmеtеrs. Сrоp fаilurеs in mаjоr prоduсing соuntriеs
mаy аffесt bоth thе shаrp risе in impоrt priсеs, аnd thе
tеrminаtiоn оf thе dirесt supply оf сеrtаin prоduсts.
Sесоnd, сrеаtе thе pоssibility оf purpоsеful priсе
prеssurе frоm fооd -еxpоrting соuntriеs tо impоrting
соuntriеs whiсh аrе pаrtiсulаrly unfаvоrаblе in thеsе
соuntriеs аgriсulturаl соnditiоns this yеаr [8].
Thirdly, with аn еxсеptiоnаl vаluе fооd tо sustаin
thе pоpulаtiоn , sееms vеry rеаl pоssibility оf vаriоus
fоrms оf prеssurе frоm еxpоrtеrs оf fооd (up tо
соmplеtе еmbаrgо оn ) in оrdеr tо еxtrасt сеrtаin
есоnоmiс аnd pоlitiсаl аdvаntаgеs in rеlаtiоns with
соuntriеs impоrtеrs.
In 1995, thе purсhаsе оf fооd аbrоаd wаs spеnt
сurrеnсy funds аs muсh саmе frоm оil impоrts оvеr thе
sаmе pеriоd.
Impоrt spеnding grоwth by itsеlf indiсаtеs thе ассumulаtiоn оf signifiсаnt prоblеms fоr thе соuntry in
thе futurе: with hаrd -еаrnеd mоnеy thе соuntry еаts,
lеаving nо rеsоurсеs fоr rеinvеstmеnt, but gеnеrоusly
pаys fаrmеrs оvеrsеаs lаbоr. Thе situаtiоn is еvоlving
in linе with thе prinсiplе оf "Bеggаr -thy-nеigbоur"
(bеggаr my nеighbоr pоliсy) whеn thе inсrеаsе in thе
inсоmеs оf оnе соuntry is duе tо thе drоp in rеvеnuе
prоduсеrs in аnоthеr соuntry.
In thе соntеxt оf "swimming" сurrеnсiеs suсh
unprеdiсtаblе situаtiоns inеvitаbly саusе еithеr
dоmеstiс priсеs оr а rеduсtiоn in impоrts аs а rеsult оf
thе signifiсаnt соst. Thе lаttеr оссurs whеn thе
pоssibility оf rаpid impоrt substitutiоn by dоmеstiс
prоduсtiоn. If thе dоmеstiс industry is in а dеmоrаlizеd
stаtе, thе usеr саn dо nоthing bеttеr thаn tо еithеr
асquirе mоrе соstly impоrtеd prоduсts, оr just pоstpоnе
thе purсhаsе оf thеsе gооds until bеttеr timеs. But thе
fооd - spесiаl itеms. Its purсhаsе аnd соnsumptiоn
оссurs еvеry dаy, rеgаrdlеss оf, wеаthеr соnditiоns,
rеmоtеnеss оf mаrkеts оr "prоpеnsity tо sаvе" thе
pоpulаtiоn. Thеrеfоrе, if thе соuntry аllоwеd thе high
dеpеndеnсе оn fооd impоrts , in аn еnvirоnmеnt оf
fаlling еxсhаngе rаtе оf thе nаtiоnаl сurrеnсy , it will
nоt оnly bе fоrсеd tо spеnd mоrе mоnеy оn thе
purсhаsе оf fоrеign сurrеnсy fоr thе purсhаsе оf fооd
аbrоаd, but аlsо put himsеlf аt thе mеrсy оf thе vаgаriеs
оf аny wоrld fооd mаrkеt.
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Соnsеquеnсеs fоr thе соuntry, "plаntеd"
thеmsеlvеs оn fооd impоrts, саn bе unprеdiсtаblе.
Nоt соinсidеntаlly, аll highly dеvеlоpеd соuntriеs
prоtесt thеir fооd mаrkеts frоm impоrts. Fоr еxаmplе,
dо nоt аllоw thе U.S. tо fооd impоrts еxсееdеd 17%.
Switzеrlаnd - а соuntry with а hugе pоsitivе bаlаnсе оf
pаymеnts - а lаw оn fооd sесurity.
Stimulаting thе prоduсtiоn оf primаry fооd
prоduсеrs оf аgriсulturаl prоduсts must bе pеrfоrmеd
by gоvеrnmеnt guаrаntееd оrdеrs. Thе vоlumе оf stаtе
prосurеmеnt оf аgriсulturаl prоduсts shоuld bе lаid
dоwn in thе nаtiоnаl budgеt оf thе соuntry. Tо еnsurе
fооd sаfеty systеm shоuld bе аppliеd есоnоmiс
mеthоds , in соmbinаtiоn with skillful аdministrаtivе
mеаsurеs оf stаtе rеgulаtiоn.
Must pursuе а pоliсy оf strеngthеning rurаl
соmmunitiеs, mаking еасh сеntеr sеrving аgriсulturаl
zоnеs in smаll аgriсulturаl tоwn, with thе dеvеlоpmеnt
оf аgriсulturаl prосеssing fасilitiеs.
Must implеmеnt сlustеr pоliсy аdаptеd tо smаll
аgriсulturаl zоnеs within еасh distriсt оr rеgiоn. In
thеsе саsеs, inсrеаsе thе prоtесtiоn fасtоr оf funds
аvаilаblе frоm misusе, imprоvе thе quаlity оf prоduсts.
Аnnuаl inсrеаsе in fuеl priсеs оn thе timе оf
hаrvеst , bесоming trаditiоnаl . It is nесеssаry tо idеntify thе саusе оf thе аppеаrаnсе оf thе оbjесtivе оf this
phеnоmеnоn аnd tаkе striсt mеаsurеs in thе frаmеwоrk
оf thе lаws оf RK.
Quеstiоns nееd tо bе rеvisеd аgriсulturаl lеnding .
In this lаnd must bесоmе а full соllаtеrаl. It is nесеssаry
tо еxtеnd lоаn pеriоds аnd rеduсе intеrеst rаtеs lеndеrs.
Tо dаtе, lосаl аuthоritiеs, Аkimа асtuаlly rеmаin
оutsidе thе prосеss оf nаtiоnаl fооd sесurity. It is timе
tо givе this issuе а publiс pоliсy issuе аnd thе stаtus in
ассоrdаnсе with thе аpprоpriаtе rеprеsеntаtivе аnd
prоvidе thе lеgаl bаsis оf thеir асtivitiеs [9].
Fооd sесurity is nоt оnly а prоblеm оf thе Ministry
оf Аgriсulturе , but thе whоlе оf sосiеty аnd gоvеrnmеnt . Must bе rеgаrdеd аs thе prоblеm оf "nаtiоnаl
prоblеm" аnd аssign thе аpprоpriаtе stаtus.
Withоut gоing intо thе implеmеntаtiоn
mесhаnism, list оf priоrity асtiоns аimеd аt еliminаting
intеrnаl аnd еxtеrnаl thrеаts tо fооd sесurity:
- Аn оptimаl соmbinаtiоn оf stаtе аnd mаrkеt
rеgulаtiоn in аgriсulturаl priсеs;
- Rеgulаtiоn оf thе vоlumе оf impоrts by mаin
strаtеgiс typеs оf fооd: grаi, mеаt аnd milk;
- Сrеаtiоn оf а singlе fооd mаrkеt оf СIS соuntriеs
phаsing оut оf сustоms dutiеs аnd сhаrgеs аnd сооrdinаting priсing pоliсy; whilе duty-frее impоrt bаn in
Kаzаkhstаn thrоugh thе СIS соuntriеs frоm third
соuntriеs;
- Prоgrеssivе rеduсtiоn оf impоrt оf thоsе fооds
whоsе prоduсtiоn саn bе саrriеd оut in Kаzаkhstаn;
Асtivе stаtе rеgulаtiоn lеvеl аnd struсturе оf rеtаil
fооd priсеs tо rеvivе dеmаnd оf thе pоpulаtiоn аnd imprоvе thе соmpеtitivеnеss оf lосаl fооd in thе dоmеstiс
аnd in thе futurе аnd in thе еxtеrnаl mаrkеt , thе pоliсy
оf budgеtаry fооd subsidiеs fоr sосiаlly disаdvаntаgеd
grоups.
It argues that the agrarian legislation of the Republic of Kazakhstan has undergone drastic changes and
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has some of the following features. First, under the influence of market reforms new areas of legal regulation
created (e.g. wholesale food markets, stock exchange
transactions, turnover of land for agricultural purposes,
breeding activities in agriculture). Secondly, the structure of the agrarian legislation has changed: instead of
legislation on state and cooperative farms (ie, collective
and state farms) intensively developing legislation on
agricultural organizations, peasant (farmer) farms, personal subsidiary farms. Third, the legislation distinguishes complex customized contracts that contain not
only private law, but also the beginning of the public
law. Fourth, change the ratio of the various institutions
of the agricultural legislation. Fifth, it is the presence of
many regulatory acts who suffer "undue Differ". It argued that solving the food security problem in the Republic of Kazakhstan requires improving the legal
mechanism of state regulation of agrarian relations.
These questions are important from the standpoint of
protection of domestic agricultural production, food
quality. In this connection, it is advisable to ensure the
adoption of the National Programme for Food Security
of Kazakhstan, which runs until 2015. The following
main areas should be included as the starting components of the proposed program:
- Improvement of the food security policy;
- Improvement of institutional support;
The formation of production chains, agro industrial clusters;
- Improving the regulatory and legal support
- Improving the system of economic relations;
- Improving the competitiveness of products;
- Improvement of credit relations;
- The rational distribution of production.
It is shown that in the conditions of the ongoing
administrative reform is required to optimize the system of state regulation agencies of agrarian relations, in
particular the necessary review of the structure and
powers of the Ministry of Agriculture of the Republic
of Kazakhstan. Currently, it is engaged not only on agriculture but also water. It is responsible for the protected areas, forestry and hunting. Spraying of the functions of this ministry led him to the residual approach
to solving agricultural problems. At the same time requires the creation of agro-industrial complex of the
Council of the Government, as the advisory - the coordinating body. Solution of the problems of the agricultural sector cannot be realized within the same department, in this case requires the consolidation and coordination of the forces of many departments.
Current legislation of the Republic of Kazakhstan
in the agricultural sector is developing towards a common regulation of the functions and powers of state
structures, which in practice gives rise to the irresponsibility of government officials in addressing the problems of degraded agricultural land. Therefore it is necessary to register by law, not only the right but also the
duty of public bodies.
It is proposed to oblige the
responsible government agencies to report annually on
the implementation of the State (national) programs in
the agricultural and environmental fields to the public
It was concluded that the current legislation is
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insufficient regulates some types of insurance of agricultural production, the conditions of voluntary insurance, deadlines fulfillment of the obligations under the
contract of insurance of agricultural production. It is
proposed at the legislative level to expand the range of
subjects of insurance of agricultural relations, to develop activities of agricultural insurance cooperatives,
mutual insurance societies. For sustainable operation of
the insurance market in agriculture, it is necessary to
create and develop reinsurance companies with state
participation, mainly at the expense and under the guarantees of the national budget. It argues that the policy
of agricultural sector lending policies is not fully meet
the requirements of a market economy since the monopoly position of commercial banks engaged in lending to the agricultural production and rural development at the expense of the budget and its own resources; unavailability of agricultural goods-producing
credit because of high interest rates.
The system of measures to optimize the credit
mechanism should include the development of the institute of public pledge of agricultural products; development of credit cooperation, through the establishment of credit and financial co-operatives and their associations; empowerment of marketable promissory
note lending, the creation of regional budget funds
management and development; development of exchange trade and the expansion of futures operations.
Due to the fact that the order and conditions of the
zoning of land for agricultural purposes depends on
their legal status, the existing land legislation, in particular Articles 8 and 12 of the Land Code of the Republic
of Kazakhstan proposed to introduce the concept of the
agricultural zoning. In particular, Art. 8 of the Land
Code of the Republic of Kazakhstan proposed to be
amended as follows. "Agricultural zoning is the definition of areas of agricultural land to establish their purpose and usage. In zoning of agricultural land should be
taken into account agro-climatic conditions; soils and
vegetation; qualitative state of agricultural land; specialization of agricultural production; special conditions of land use, and other factors (such as environmental) affecting the nature of land use". It argues
that the production of environmentally friendly products is not sufficiently regulated in the current legislation that dictates the specification of environmental requirements for the production of agricultural products,
their primary processing, and storage, industrial processing, suggested that realized by the introduction of a
separate chapter in the EC RK. Moreover, the law
should establish economic incentives for the production
of ecologically clean agricultural products. The need
for legal regulation of activities related to the production, testing, production, use and sale of organisms genetically modified products using modern biotechnology requires the development and adoption of a special
law "On genetically modified foods." This law is designed to ensure biological and food security, to create
organizational and legal, economic, social and other
conditions in order to prevent, eliminate or reduce the
risk of adverse effects of genetically modified organisms on human health, biodiversity, ecological balance
and environmental quality.
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Conclusion
Guidеlinеs fоr strengthening thе еffiсiеnсy оf
gоvеrnmеnt соntrоl оvеr аgrоindustriаl sесtоr tо supporting fооd sесurity: (а) thе Stаtе's fооd supply sесtоr
must bе аblе tо bring tо еасh rеsidеnt thе needed sеt оf
fооd prоduсts соrrеspоnding tо thе rеquirеd norms; b)
аll rеsidеnts оf thе соuntry must hаvе thе sаmе ассеss
tо thе sufficient quаntity оf fооd suppliеs, quality аnd
safe food supplies fоr аn асtivе аnd hеаlthy lifе; с) thе
соuntry's fооd supply sесtоr аlоng with thе impоrtеd
fооd соmmоditiеs must bе оriеntеd tо thе interior
prоduсtiоn in оrdеr tо аvоid еxpоsurе tо еxtrеrnаl
nеgаtivе fасtоrs; d) thе fооd supply sесtоr of the country must dеvеlоp in thе аdvаnсеd rеprосеssing mаdе
аnd bе аblе tо decrease thе еmеrging nеgаtivе
phеnоmеnоn whеn bringing fооd tо thе inhаbitаnts оf
аll areas аnd regions. Еасh guidеlinе fоr еnhаnсing thе
gоvеrnmеnt соntrоl must inсludе аgriсulturаl сооpеrаtivеs.
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According to this, thе fоllоwing main prоvisiоns
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suffiсiеnt and sustаinаblе lеvеls оf fооd prоduсtiоn
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оnly whеn есоnоmiс and physiсаl соnditiоns оf ассеss
tо fооd suppliеs аrе ensured. Third, аgriсulturаl
prоduсts shоuld bе supplied tо thе wоrld mаrkеts in а
stаblе аnd аdеquаtе mаnnеr, with а viеw tо асhiеving
fооd sесurity. Аnd, finаlly, thе lаst but not least, еquаlly
impоrtаnt еlеmеnt оf fооd sесurity is tо еnsurе thаt thе
residents аrе suppliеd with fооd prоduсts whiсh аrе
sаfе and nоt dеtrimеntаl fоr thеir hеаlth.
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and tоwns thаt аrе dеpеndеnt оn еxtеrnаl suppliеs оf
fооd prоduсts;
 imprоvе and develope аgriсulturаl сооpеrаtivеs;
 bаsing оn аgrоindustriаl sесtоr dеvеlоpmеnt
rеquirеmеnts еnhаnсе plаnning оf аll typеs оf
соnsumеr сооpеrаtivеs; еnhаnсе thе еffiсiеnсy оf
аgrоindustriаl sесtоr аnd аddrеss thе economic аnd social сhаllеngеs аssосiаtеd with rurаl аrеа dеvеlоpmеnt;
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 еstаbilish publiс infоrmаtiоn rеsоurсеs in thе
аrеа оf fооd sесurity.
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Abstract
The article, based on the results of a sociological research, analyzes the experience of distance learning at the
university, where the regular learning process due to the coronavirus pandemic was transferred to online learning,
and identifies problematic aspects of such teaching andlearning.
Аннотация
В статье по результатам проведенного социологического исследования анализируется опыт дистанционного обучения в вузе, где обучение в связи с пандемией коронавируса было переведено на онлайнобучение, выявлены проблемные моменты такого обучения.
Keywords: distance learning, online learning, distance learning technologies.
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В соответствии с «Правилами организации
учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» (утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан
от 20 марта 2015 года № 137, в редакции приказа
Министра образования и науки РК от 05.06.2019) в
систему образования Республики Казахстан внедрено обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий [1].
В Законе «Об образовании» Республики Казахстан дано следующее определение: «Дистанционные образовательные технологии - обучение, осуществляемое с применением информационно-коммуникационных
технологий
и
телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [2]. Конечно, данное определение, на наш взгляд, больше отражает понятие
«дистанционное обучение», нежели искомое понятие «дистанционные образовательные технологии», но суть не в этом.
В условиях чрезвычайного положения в
стране, объявленного для нераспространения пандемии коронавируса, с 16 марта 2020 г в систему
образования страны внедрено дистанционное обучение. Профильным министерством принят необходимый перечень организационных, методических и др. мер для перевода работы всех учреждений образования в режим дистанционного
обучения. В данной статье нами поставлена задача
осмысления положительного опыта и рисков обучения студентов вузов в режиме онлайн-обучения.

Следует отметить, что дистанционное образование как результат дистанционного обучения эффективно реализуется в системах высшего и послевузовского образования во многих странах. В психолого-педагогической литературе анализируются
преимущества и риски такого подхода к профессиональному образованию.
Так, исследователи называют следующие достоинства дистанционного обучения [3]:
1. Возможность обучаться в любое время, в
своем темпе в соответствии с индивидуальным графиком обучения, невзирая на нормативные сроки
обучения (в 4-5 лет).
2. Возможность обучаться в любом месте, в
любой точке земного шара, естественно, при наличии компьютерной техники и доступа к сети Интернет, что очень важно, например, для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, для
проживающих в труднодоступных местностях, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а
также обучающихся с маленькими детьми.
3. Обучение без отрыва от основной деятельности, при этом возможна дистанционная учеба на
нескольких курсах одновременно.
4. Дистанционное обучение обеспечивает необходимую мобильность в осуществлении прямой
и обратной связи с преподавателями: как в режиме
on-line, так и off-line.
5. Менее затратное по сравнению с платным
очным обучением.
6. Обучение в спокойной обстановке, так как
при аттестации исключается прямой контакт обуча-
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ющегося с преподавателем, исключается субъективность оценки: проверку осуществляет компьютер.
7. Возможно более высокие результаты обучения за счет того, что большую часть учебного времени студент дистанционного обучения работает
самостоятельно, применяя полученные знания тут
же в практике своей работы.
Кроме этого, среди «плюсов» дистанционного
образования называются также и другие:
1. Доступность: дистанционное обучение
не ограничивает обучающегося ни страной, ни континентом, можно получать образование в любом
вузе мира.
2. Получение конкретных знаний: дистанционное обучение дает человеку конкретный набор
знаний и навыков. Студент получает ровно то,
за что платит.
3. Актуальность получаемых знаний, полученных студентом при дистанционном обучении.
Он может более эффективно применить знания
на практике, чем студент, который годами штудировал в вузе абстрактные, неприменимые в реальной жизни дисциплины [4].
Несомненно, дистанционное обучение имеет
ряд недостатков. Так в научной литературе называются следующие «минусы» такого обучения:
1. Ограниченный выбор, так как, к сожалению, не все дисциплины можно изучить дистанционно. В некоторых случаях нельзя обойтись без
практических занятий под руководством опытного
наставника.
2. Недостаток личного общения студентов с
преподавателями и студентов между собой. Ведь
суть обучения состоит в обмене знаниями, обмене
различными мнениями. А такое взаимодействие
труднее обеспечить при удаленном обучении.
3. Отсутствие положительных «побочных эффектов», свойственных традиционному академическому образованию. Так, например, процесс конспектирования длинных лекций тренирует скорость письма, развивает механическую память,
учит по ходу слушания выделять главные мысли
лекции, отделять «зерна от плевел». Все это важно
приобрести в процессе обучения, чего, однако, не
дает дистанционное обучение.
4. Непредвиденные обстоятельства, связанные
с техническими неполадками: отключение электричества, отсутствие или плохая скорость в сети Интернет, слабая компьютерная база и др.
5. Отсутствие постоянного контроля, требующее при дистанционном обучении от студентов
сильной мотивации и жесткой самодисциплины. [3]
Кроме этого, к рискам дистанционного обучения также можно отнести, по мнению казахстанских исследователей:
1. Трудности перехода на новый формат обучения, дискофморт в понимании собеседника при
невербальной обстановке.
2. Необходимость сильной мотивации, так как
практически весь учебный материал студент ди-

53
станционного обучения должен осваивать самостоятельно, что возможно только при развитой силе
воли, наличии ответственности и самоконтроля.
3. При дистанционном обучении мало возможности для развития коммуникабельности, навыков
работы в команде.
4. При дистанционном обучении затруднена
подготовка специалистов по специальностям, предполагающим большое количество практических занятий. Даже самые современные тренажеры не заменят будущим медикам или учителям «живой»
практики.
5. Невозможно эффективное дистанционное
обучение при низкой цифровой грамотности преподавателей.
6. Удаленность от центра отдельных регионов
страны, что делает невозможным дистанционное
обучение при отсутствии сети Интернет.[4]
Кроме всего этого при организации дистанционного обучения важно знать условия для такого
обучения. Ряд исследователей обращают внимание
на эти аспекты [5]:
1. Наличие у обучающихся элементарных
умений и навыков в самообучении.
2. Сформированная самодисциплина и организованность.
Если у студента нет настроя на систематизированное самостоятельное обучение или он не готов
грамотно организовать учебный процесс, совмещая
его с другими своими занятиями, то он не сможет
получить дистанционное образование, зря потратит
время и деньги.
3. Наличие необходимых ресурсов. Среди
обязательных называют:
 современный компьютер с высокоскоростным подключением к сети Интернет;
 интернет-браузер;
 веб-камеру;
 динамики;
 микрофон.
Исследователи выделяют ряд характеристик,
которым должен соответствовать вуз, предлагающий дистанционное обучение:
1. Наличие аккредитации признанными
агентствами, как гаранта качества образования;
2. Гибкость учебного графика, предлагаемого
вузом, дающая возможность студенту подстроить
свои жизненные планы;
3. Наличие развитых служб поддержки студентов;
4. Наличие тщательно разработанных учебных материалов, учебного контента.
Однако, все вышеизложенное относится к заранее спланированному дистанционному обучению, которое начинается с начала учебного года,
сознательно выбрано студентами в соответствии с
их жизненными планами, финансовыми возможностями, организовано вузом при наличии проанализированных выше условий.
Условия нарастающей пандемии коронавируса
во всех странах мира вынудили правительства этих
стран, в том числе и в Республике Казахстан, воле-
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вым решением ввести полномасштабное дистанционное обучение в школьном образовании, колледжах и высших учебных заведениях. Дистанционное обучение начато в середине весеннего семестра,
без
необходимой
долговременной
подготовительной работы со студентами и их родителями, преподавателями и сотрудниками организаций образования. Поэтому возникла необходимость проанализировать такой опыт вуза, чтобы
впредь при необходимости идти на такие шаги минимизировать возможные проблемы, удержать на
необходимом уровне качество образования.
Основная цель исследования - оценка эффективности онлайн-обучения: насколько оно качественно, целесообразно и оправдывает ресурсы, затраченные на этот процесс.
нет, не был
13%
да, технически
14%
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В исследовании приняли участие 85 преподавателей.
1. Были ли Вы подготовлены к проведению
занятий в режиме онлайн, если да, то каким образом?
Вопрос о готовности преподавателей к проведению занятий в дистанционном формате имеет
первостепенную значимость, поскольку именно неудовлетворительная готовность (профессиональная, психологическая, техническая) представляется
основным препятствием к использованию дистанционного обучения в целом. Так, 45% преподавателей ответили, что были абсолютно готовы к дистанционному обучению (Рисунок 1).

да, абсолютно
был готов 45%

да,
психологически
8%
да, методически
20%
Рисунок 1 –
Были ли Вы подготовлены к проведению занятий в режиме онлайн, если да, то каким образом?
Данный факт может свидетельствовать об
определенном профессиональном опыте преподавателя в обучении посредством информационных
технологий, поскольку новый формат предполагает
наличие у преподавателя технической подкованности, психологической готовности, а также, что самое важное, учебно-методического материала в
цифровом формате.
Практически равная доля респондентов (42%)
ответила, что лишь частично была готова к переходу к новому формату. Примечательно, что
наименьшее количество респондентов (8,33%)
были готовы на психологическом уровне. Данный
факт может быть оправдан тем, что дистанционное
обучение является новым форматом, в котором некоторые преподаватели не работали ранее. Пятая
часть респондентов (20%) удовлетворительно оценила собственную методическую готовность к онлайн-обучению. Принимая во внимание указанные
выше 45% преподавателей, вполне обоснованно
можно считать, что у превалирующего большинства преподавателей университета (65%) имеется
полная методическая база для обеспечения обучающихся учебным материалом в электронном формате, т.е. электронные книги, учебники, пособия и
т.д.

Относительно небольшая доля респондентов
(13,33%) призналась, что не была готова к дистанционному обучению. Следует понимать, что такому ответу могли послужить кардинально разные
причины в зависимости от того, с какими именно
трудностями преподаватели столкнулись в процессе обучения в новом формате. Подробнее данный аспект вопроса будет рассмотрен нами ниже.
2. Будучи преподавателем, удовлетворены
ли Вы онлайн-обучением и можно ли достичь
поставленных целей, задач, а также полного
освоения предмета?
Вне зависимости от формата, главной целью
обучения, его результатом, всегда является полное
освоение обучающимися программного материала.
А формат обучения должен способствовать максимальной реализации поставленной цели. В таком
случае, вопрос об удовлетворенности преподавателей онлайн-обучением подразумевает эффективность данного формата обучения. Отвечая на данный вопрос, более трети опрошенных (36,67%) выразила полную удовлетворенность процессом
обучения в дистанционном режиме, а значит, по их
мнению, качество обучения в данном случае не пострадало (Рисунок 2).
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37%
частично
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скорее всего
нет
10%
Рисунок 2 - Будучи преподавателем, удовлетворены ли Вы онлайн-обучением и можно ли достичь поставленных целей, задач, а также полного освоения предмета?
Более половины опрошенных (53,33%) удовлетворены не в полной мере, что вполне закономерно,
поскольку относительно соответствующая доля респондентов отметила ранее частичную готовность
к дистанционному обучению: так, для кого-то
сложность возникла в техническом освоении навыков, для других – в психологической готовности.
Ровно десятая часть преподавателей выразила сомнение в действительности качественного обучения в новом формате, отметив неудовлетворенность онлайн-обучением.
3. Какие трудности из нижеперечисленных
Вы отмечаете в онлайн-обучении в сравнении с
традиционным?
Принимая во внимание, что доля опрошенных
респондентов, критически высказывавшихся относительно дистанционного обучения и его качества
невелика, нам, тем не менее, было интересно выяснить причину негативного отношения и выявить

основные трудности, с которыми пришлось столкнуться преподавателям в учебном процессе посредством электронных и телекоммуникационных
средств.
Так, третья часть опрошенных преподавателей
(30%) отметила, что продолжительность рабочего
дня увеличилась, а нагрузка возросла, при этом
большинство респондентов (21,67%) из указанных
выше, отметила, что работе сейчас приходиться
уделять более 12 часов в день (Рисунок 3). Такой
ответ вполне понятен, поскольку преподавателям
пришлось в короткие сроки осваивать новый формат обучения, соответственно подготовка к занятиям и проверка индивидуальных работ обучающихся посредством информационных технологий
стала требовать другого подхода, более трудоемкого и энергозатратного.

технические неполадки

41,67%

трудозатратно, работаю более 12 часов…

21,67%

неудовлетворенность из за отсутствия…

13,33%

не остается времени на самообразование
трудозатратно, работаю более 6 часов…
большие потоки

11,67%
8,33%
3,33%

Рисунок 3 - Какие трудности из нижеперечисленных Вы отмечаете в онлайн-обучении в сравнении с
традиционным?
Большая часть респондентов (41,67%) указала
на технические трудности в качестве основных недостатков онлайн-обучения. В данном случае следует понимать, что технические сложности, возникшие у преподавателей в процессе обучения могут
быть
абсолютно
разного
характера:
нестабильный и низкоскоростной Интернет;
большая перегруженность, и, как следствие, зависание онлайн-платформ, посредством которых и
происходит обучение и общение преподавателя со
студентами; а также недостаточное материально-техническое оснащение как у преподавателей, так и у обучающихся.
4. С какими техническими трудностями Вы
столкнулись?

Цифровое образование сегодня имеет ряд преимуществ, однако в реальности не в каждом доме
есть персональный компьютер, а если и есть, то, как
правило, один для всех членов семьи, как взрослых,
так и детей, что не может не создавать препятствий
в онлайн-обучении. Именно поэтому 15% опрошенных преподавателей, отметили вышесказанное, как
основную проблему, с которой пришлось столкнуться, т.е. слабое техническое оснащение для работы дома (Рисунок 4). Поскольку работа с персональным компьютером ранее не была ежедневным
занятием, логично предположить, что отсутствие
навыков работы с ним может также стать причиной
затруднений в процессе дистанционного обучения.
Именно таким образом и ответили 8,33% респондентов.
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15,00%

8,33%

76,67%

отсутствие навыков работы в онлайн режиме
перебой с интернетом
слабая техническая база для работы в доме
Рисунок 4 - С какими техническими трудностями Вы столкнулись?
По мнению большинства опрошенных преподавателей (76,6%) основная сложность возникает в
результате слабой работы сети Интернет в целом.
Данный факт действительно имеет место быть, поскольку скорость Интернета значительно снижается именно в рабочие часы, ориентировочно с
10:00 до 20:00 по причине огромной нагрузки на
серверы и каналы связи.
5. Какие методические трудности Вы испытывали?
Наряду с техническими неполадками, респонденты отметили ряд методических трудностей, возникших в ходе обучения. Так, более 68% преподавателей отметили затруднения в проведении практических занятий и использовании интерактивных
постоянно чувствуешь напряжение, дискомфорт

методов, особенно это касается тех специальностей, которые предполагают большое количество
практических занятий, ведь даже самые современные тренажеры не заменят будущим специалистам
«живой» практики (Рисунок 5). Тем не менее, преподавателям университета удается проводить такие
занятия в режиме реального времени. Тому подтверждением являются организованные вебинары и
конференции с целью демонстрации обучающимся
практических навыков, а также выполнение самостоятельных работ студентами и их обмен посредством АИС «Платонус» и электронной почты.

5,00%

невозможность ведения практических занятий

36,67%

не чувствуешь, освоен ли материал
обучающимися

26,67%

затруднения в использовании интерактивных
методов обучения

31,67%

Рисунок 5 - Какие методические трудности вы испытывали?
Следует отметить, что практически треть преподавателей (26,67%) ответила, что не чувствуют,
освоен ли материал обучающимися, т.е. отсутствие
традиционного прямого контакта педагога со студентами не позволяет первым осуществлять контроль и мониторинг учебного процесса. Более того,
ранее при опросе обучающихся нами было отмечено, что «живое общение» преподавателя и студентов в «век высоких технологий» и максимального уровня напряженности, имеет особую ценность, а значит незаменимо.
6. Считаете ли Вы достаточным использование АИС «Платонус» и ZOOM?
Ранее вопрос об используемых источниках информации нами был задан обучающимся. Выяснилось, что студенты активно используют различные
электронные базы, помимо применяемой в учебном
процессе во всех вузах республики автоматизированной информационной системы «Платонус».
Аналогичный вопрос был задан нами препода-

вателям: действительно ли они считают использование АИС «Платонус» и ставшим в последнее
время популярным сервис «ZOOM», «TRUE
CONF» достаточным для проведения полноценных
занятий, и используют ли они другие платформы в
дистанционном обучении.
Практически половина респондентов (48,33%)
ответила, что в основном используют лишь вышеназванные онлайн-платформы (Рисунок 6). Ответ
оказался вполне очевиден, поскольку за довольно
короткий период обучения в режиме онлайн преподавателям было непросто сориентироваться в предлагаемых новых сервисах и интернет приложениях,
поскольку освоение новых интернет-ресурсов
предполагает осуществление определенных усилий
и наличие свободного времени.
Более трети опрошенных преподавателей
(35%) подчеркнула необходимость использования
новых приложений и программ в перспективе дальнейшего дистанционного обучения ввиду большой
перегруженности ранее названных сервисов.
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да, если это временное использование
нет, необходимо разнообразить другими приложениями и программами
я использовал(а) разные программы
Рисунок 6 - Считаете ли Вы достаточным использования АИС «Платонус» и ZOOM?
Немаловажно отметить, что более 16% респондентов ответили об использовании различных программ и приложений, что говорит о высокой мотивации преподавателей, находящихся в постоянном
поиске образовательных платформ, а также их неравнодушное отношение к преподаваемым дисциплинам.
7. Назовите новые приложения и программы, используемые Вами в работе онлайн?
Поскольку в перспективе существует вероятность продления дистанционного обучения, на данном этапе необходимо тщательно производить отбор дистанционных программ и предлагать оптимальные технологические решения. Поэтому
респондентам был задан вопрос относительно приложений, программ и серверов, используемых ими
в учебном процессе. Так, наиболее часто встречающимися видами программ, отмеченных респондентами, стали: Discord, Moodle, GoogleMeet, Webеx
Meet и др. Однако следует отметить, что, к примеру, мессенджер Discord не выделяется особыми
преимуществами на фоне других мессенджеров, а
где-то напротив уступает знакомому всем ПО
положительных моментов не наблюдаю
почувствовали какие-то положительные
перемены
студенты стали активнее и мобильнее
мы сами преподаватели стали более
мобильными, приспособились к техническим…

Skype, поскольку в групповом чате могут принять
участие не более 10 человек, объем файла, предназначенного для отправки не должен превышать более 8 МБ, а сообщения ограничены в количестве
символов: 1 сообщение – не более 2000 символов.
Как видим, процесс подбора оптимальных дистанционных программ требует скрупулёзного изучения всех нюансов, поэтому преподаватели должны
ответственно подойти к данному вопросу и выбирать ПО самостоятельно в соответствии с преподаваемой дисциплиной.
8. Какие положительные моменты Вы отмечаете при переходе к онлайн-обучению?
Дистанционное обучение, как и любая другая
модель обучения, имеет как отрицательные, так и
положительные стороны. Преподавателям был задан вопрос о положительных аспектах данного
формата обучения. Больше половины респондентов
(55%) отметили, что стали более мобильными, т.е.
переход на новую модель способствовал самоорганизации и правильному планированию собственного времени (Рисунок 7).

13,33%
11,67%
20,00%
55,00%

Рисунок 7 - Какие положительные моменты Вы отмечаете при переходе к онлайн- обучению?
По мнению 20% респондентов студенты стали
более активными и организованными, что может
свидетельствовать о серьезном настрое обучающихся в освоении как изучаемых дисциплин, так и
особенностей работы в онлайн-режиме. Более того,
молодое поколение быстро осваивает новые технологии эпохи цифровизации, поэтому неслучайно,
что новый формат обучения вызвал у них неподдельный интерес.
11,67% не смогли определенно ответить на заданный вопрос, а 13,33% признают, что на данном
этапе пока не наблюдают положительных момен-

тов в дистанционном обучении. Данный факт может быть аргументирован крайне небольшим периодом обучения в новом формате, то есть на данный
момент некоторые преподаватели находятся в смятении и могут испытывать дискомфорт в процессе
обучения. Более того, стоит учитывать психологический аспект данного вопроса, ведь изначально
всем участникам образовательного процесса было
ясно, что переход к режиму онлайн-обучения связан с пандемией коронавирусной инфекции, а значит, формат обучения вернется к традиционному
после окончания карантина на территории республики, введенного в связи с указанной пандемией.
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Таким образом, как обучающиеся, так и педагоги,
заранее были настроены на «временное» дистанционное обучение, а значит, необходимости в самостоятельном настрое, мотивации, и, как следствие,
в поиске положительных аспектов нового формата
обучения, не было изначально.
9. Ниже Вы можете поделиться проблемами,
с которыми Вы, как преподаватель, столкнулись при переходе на онлайн-обучение.
С целью более глубокого понимания происходящей действительности в процессе дистанционного обучения, преподавателям было предложено
высказать личное мнение, поделиться сложностями, с которыми они столкнулись в период онлайн-обучения. Как было упомянуто ранее, трудности в основном возникали организационного характера, психологического настроя и технической
оснащенности. Более того, принимая во внимание
актуальность дистанционного обучения сегодня и в
возможной перспективе, преподаватели отметили,
что самым важным в обучении является результат,
то есть то, с какими знаниями и навыками студенты
в итоге завершат обучение в вузе, а форма обучения
должна быть выбрана относительно специфики
каждой специальности в отдельности. Так, многие
преподаватели утверждают, что никакая информационная система не заменит традиционной формы
взаимодействия всех участников образовательного
процесса: преподавателей, администрации вуза,
обучающихся и их родителей.
Заключение
Анализ проведенного социологического исследования, респондентами которого стали профессорско-преподавательский состав и обучающиеся
университета, позволил выявить как положительные аспекты дистанционного обучения, так и проблемные моменты, требующие оптимального решения.
Поскольку есть вероятность в продолжении
дистанционного обучения и в посткарантинный период, следует понимать четкую концепцию цифрового обучения в целом. Уверены, что цифровое обу-
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чение, в первую очередь, предназначено для улучшения качества образования и ни в коем случае не
для популяризации современных цифровых технологий. Полноценное образование с использованием
дистанционных технологий возможно только при
сочетании высокого уровня качества контента с
сервисом, который должен отличаться возможностью проведения как лекционных, так и практических занятий; ясной структурой учебного процесса
и беспрерывной трансляцией учебных аудио- и видеоматериалов.
В таком случае, на данном этапе целесообразно модернизировать действующие образовательные платформы с учетом выявленных недочетов (в том числе и АИС «Платонус»), а также разработать методические рекомендации по онлайнобучению.
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Abstract
The article deals with the analysis of the optional course “Forming Foreign Language Communicative Competence of Intending Primary School Teachers” as an educational means of forming future primary school teachers’ foreign language communicative competence. The course curriculum contains scientific and methodological
aim, tasks, evaluation criteria, expected results, control system, thematic structure of the course, lecture themes,
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plans of practical and laboratory classes; the themes of self-study training tasks, recommended literature, exam
questions for using in the conditions of higher education.
Анотація
У статті проаналізовано дисципліну за вибором студентів «Формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх учителів початкової школи» як засобу формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх учителів початкової школи. Навчальна програма курсу містить науково-методичну мету, завдання, критерії оцінювання, очікувані результати, систему контролю, тематичну структуру
дисципліни, теми лекцій, плани практичних та лабораторних занять; теми навчальних завдань для індивідуальної роботи, рекомендована література, екзаменаційні запитання для використання в умовах вищої
освіти.
Keywords: higher education, optional course, intending primary school teachers, foreign language communicative competence, educational means.
Ключові слова: вища освіта, дисципліна за вибором студентів, майбутні вчителі початкової школи,
іншомовна комунікативна компетентність, навчальний засіб.
Вища освіта та здобуття певної кваліфікації сучасного фахівця стають гарантією соціального благополуччя, умовою конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці. Розвиток України в ХХІ столітті пов’язується з якістю
іншомовної професійної підготовки майбутніх учителів, що сприятиме успішній інтеграції України в
загальноєвропейський культурно-комунікативний
простір.
У зв’язку з постійно зростаючими інформаційними потоками в сучасному суспільстві гостро постає питання про оновлення та інтенсифікацію
освіти, оскільки традиційна освіта не встигає за темпами розвитку інновацій. Специфіка інноваційного навчання полягає у відкритості майбутньому,
здатності до передбачення на основі переоцінки
цінностей, налаштованість на конструктивні дії в
оновлюваних ситуаціях, основою яких є сучасні інноваційні педагогічні методики й технології навчання, що засвідчують якісно новий етап взаємодії
й розвитку науково-педагогічної творчості й процесів застосування її результатів.
Покращення якості іншомовної професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи
продиктоване необхідністю розроблення нових підходів до навчання іноземних мов у початкових класах, розвитком іншомовної комунікативної компетентності успішне засвоєння якої в майбутньому
дозволить здобувачам побудувати основу особистого й соціального життя та реалізувати практичні
здібності в професійній діяльності.
Інноваційні методики, що поєднують створення, освоєння та застосування педагогічних нововведень, здатні значно прискорити процеси оновлення системи освіти загалом, зокрема навчання
іноземної мови. Тому вивчення й реалізація інноваційних процесів широко використовується в системі освіти на різних її рівнях. Дисципліна «Формування іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх учителів початкової школи» ґрунтується
на здатностях і компетентностях, отриманих майбутніми фахівцями в освітньому процесі ЗВО. Навчальні заняття проводяться із застосуванням
комп’ютерної техніки та засобів безпосереднього
доступу до глобальної мережі Інтернет.

Концепція НУШ передбачає формування в молодших школярів іншомовної комунікативної компетентності, яку вчитель може розвивати постійно,
інтегруючи протягом освітнього процесу англомовні теми з іншими предметами. З цією метою створено навчальну програму дисципліни за вибором
«Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи».
Навчальною програмою дисципліни за вибором передбачено формування англомовної комунікативної компетентності такою мірою, щоб забезпечити студентів рівнем володіння англійської
мови у видах комунікативної діяльності відповідно
до Рекомендацій Ради Європи та вимог Програми
закладу вищої освіти.
Програма складена відповідно до Галузевого
стандарту вищої освіти, освітньої програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки
бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та
згідно з Програмою з англійської мови для професійного спілкування (Рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства
освіти і науки України № 14/18.2_481 від
02.03.2005 р.).
Сьогодення потребує від учителя-практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, творчого підходу
до освітньої діяльності. Розроблена дисципліна зорієнтована на реалізацію комунікативного та компетентнісного підходів у процесі професійної підготовки і педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів. Навчальна дисципліна має
прикладний характер та відіграє важливу роль у
професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання та форми контролю знань із дисципліни за
вибором «Формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх учителів початкової
школи».
У ході вивчення дисципліни «Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи» майбутні вчителі
початкової школи повинні оволодіти професійно
зорієнтованою англомовною комунікативною компетентністю.
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Програмою встановлено послідовність тем курсу, що дає можливість під час вивчення кожного з
блоків використовувати знання, вміння й здатності,
здобуті в процесі опанування попередніх розділів.
Мета вивчення дисципліни: формування й розвиток іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх учителів початкової школи та підвищення професійно зорієнтованої іншомовної культури спілкування англійською мовою.
Завдання вивчення дисципліни передбачають:
 формувати мотивацію щодо постійного самовдосконалення та саморозвитку майбутнього
вчителя початкової школи, здатного вільно спілкуватися англійською мовою під час розв’язання професійних завдань;
 підготувати майбутніх учителів до англомовної професійної комунікативної діяльності відповідно до потреб сучасного професійного розвитку;
 формувати в майбутніх фахівців навички
ефективної англомовної комунікації на основі власних світоглядних уявлень та ціннісних орієнтацій;
 сприяти опануванню майбутніми вчителями початкової школи здатностями, необхідними
для розвитку англомовної комунікативної компетентності;
 опанувати практичними здатностями вирішувати професійні завдання англійською мовою з
урахуванням сучасних вимог до вчителів початкової школи;
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 визначати рівень володіння англомовною
комунікативною компетентністю відповідно до розроблених критеріїв і показників з метою самовдосконалення ІКК;
Вихідні компетентності: на початок вивчення
дисципліни студенти спеціальності 013 «Початкова
освіта» повинні мати базові знання і вміння з дисциплін «Іноземна мова», «Практика усного і писемного мовлення», «Методика навчання іноземної
мови»; навички роботи з сучасною комп’ютерною
технікою, розуміти особливості технічних засобів
навчання, уміти аналізувати їх переваги та недоліки.
У результаті опанування курсу майбутні вчителі початкової школи повинні оволодіти іншомовною (англомовною) комунікативною компетентністю, що передбачає покрокове набуття певних здатностей.
У
процесі
визначення
рівнів
сформованості іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи ми
визначили критерії та показники зазначеної якості.
До критеріїв оцінювання іншомовної комунікативної компетентності нами віднесено потребово-мотиваційно, інформаційно-знаннєвий, комунікативно-діяльнісний, аналітико-результативний. Відповідність компонентів іншомовної комунікативної
компетентності, критеріїв її оцінювання та показників подано в таблиці 1.

Таблиця 1.
Компоненти, критерії та показники іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності
майбутніх учителів початкової школи
Компоненти ІКК
Критерії ІКК
Показники
мотиви, ціннісні орієнтації;
Ціннісно-мотиваПотребово-мотиставлення до вивчення іноземної мови;
ційний
ваційний
професійна спрямованість (ставлення до професії вчителя
початкових класів);
знання професійно-зорієнтованої лексики англійської мови,
стилітичних особливостей;
Когнітивно-предІнформаційнознання особливостей вживання граматичних структур ангметний
знаннєвий
лійської мови;
знання змісту й структури ІКК;
здатність висловлюватися англійською мовою відповідно до
комунікативного завдання;
здатність до правильного мовного оформлення висловлюКомунікативно-ді- Комунікативно-ді- вання (лексична, граматична, фонетична);
яльнісний
яльнісний
здатність дотримуватися відповідного темпу та обсягу висловлювання англійською мовою;
здатність розуміти автентичні англомовні професійно-зорієнтовані аудіо-тексти;
РефлексивноАналітико-резуль- здатність до адекватної самооцінки;
оцінний
тативний
особистісна та професійна потреба в саморозвитку.
Очікувані результати:
1. майбутні педагоги повинні знати:
 основний понятійно-термінологічний апарат курсу;
 законодавчі та нормативно-правові акти
щодо формування і розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів;

 основні тенденції розвитку іншомовної комунікативної компетентності в Україні та світі;
 сутність і структуру іншомовної комунікативної компетентності;
 основи теорії англомовної комунікації;
 правила та норми англомовної професійної
культури спілкування;
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 основні етапи історичного розвитку іншомовної комунікативної компетентності;
 потенційні можливості та роль іншомовної
комунікативної компетентності в професійній діяльності вчителя початкової школи;
 теоретичні основи навчання іноземних мов
з використанням сучасних технологій навчання;
 критерії, показники та рівні сформованості
іншомовної комунікативної компетентності;
 методологічні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності;
 принципи формування іншомовної комунікативної компетентності;
 особливості реалізації принципів і методів
комунікативного навчання на уроках з англійської
мови в початковій школі;
 теоретичні засади використання комунікативного і компетентнісного підходів в освітньому
процесі з іноземної мови у початковій ланці освіти;
 організаційно-методичні умови реалізації
системи формування іншомовної комунікативної
компетентності;
 особливості засвоєння основ англомовної
аудіовізуальної культури.
Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння дисципліни. На кінець вивчення курсу студенти повинні вміти:
 користуватися і доцільно вживати термінологічний апарат дисципліни в ході комунікативної
професійно зорієнтованої взаємодії, власної діяльності, у виступах на наукових та методичних конференціях;
 осмислювати й аналізувати основні концептуальні засади формування англомовної комунікативної компетентності з метою використання найдоцільніших відповідно до змісту і структури чинних документів з іноземної мови;
 опрацьовувати сучасну науково-методичну літературу з іноземної мови з метою самовдосконалення і постійного підвищення власного професійного рівня;
 визначати критеріїв, показники і рівні сформованості іншомовної комунікативної компетентності;
 контролювати й оцінювати рівні сформованості іншомовної комунікативної компетентності
(як власні, так й інших учасників англомовної комунікації;
 аналізувати цілі, зміст, принципи, методи,
прийоми роботи в ході англомовного спілкування;
обґрунтовано застосовувати в освітньому процесі з
іноземної мови найдоцільніші з них відповідно до
умов і цілей навчання;
 моделювати (планувати і організовувати)
освітній процес з іноземної мови з використанням
сучасних технологій навчання іноземних мов у початковій школі;
 аналізувати англомовний навчально-мето-
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дичний супровід формування й розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи з метою творчого впровадження та застосовувати ефективних форм організації освітнього процесу з іноземної мови;
 добирати й розробляти англомовні засоби
навчання, дидактичний і наочний матеріал для уроків іноземної мови в початковій школі відповідно
до теми і мети заняття.
 демонструвати здатності роботи з сучасними технічними засобами навчання англійської
мови; вміння користуватися базовим програмним
забезпеченням, що використовується в освітньому
процесі з англійської мови;
 доцільно користуватися принципами і методами формування англомовної комунікативної
компетентності;
 впроваджувати в освітній процес організаційно-методичні умови реалізації системи формування іншомовної комунікативної компетентності.
У процесі оцінювання англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи ми використовували 4 рівні її сформованості: еталонний, реконструктивний, репродуктивний, інтуїтивний.
Практична значущість: у результаті опанування дисципліною «Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів
початкової школи» передбачає підвищення рівнів
володіння англомовною комунікативною компетентністю майбутніх учителів початкової школи, зокрема володіння теоретичними знаннями та практичними вміннями послуговуватися професійно зорієнтованою англомовною лексикою з метою
професійного розвитку й усвідомлення важливості
іншомовної культури спілкування.
Система контролю включає поточний і підсумковий контроль (залік). Метою підсумкового контролю є визначення рівнів володіння майбутніми
вчителями початкової школи англомовною комунікативною компетентністю наприкінці курсу відповідно до вимог, описаних у Програмі. Відповідно
до основних положень кредитно-модульної системи навчання оцінювання досягнень студентів передбачено здійснювати в балах за загальноприйнятою Європейською шкалою оцінювання. Поточний
контроль реалізується під час виконання студентами поточних тестів, письмових контрольних робіт, виконання проєктів, написання есе тощо.
Навчальною програмою, обсяг якої розраховано на три кредити (90 годин), передбачено вивчення студентами педагогічних закладів вищої
освіти теоретичного матеріалу, проведення практичних і лабораторних занять, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи.
Рекомендований розподіл навчального часу на
вивчення дисципліни за видами занять для денної
форми навчання наведено в таблиці 2.
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни: «Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи»
Характеристика
Спеціальність, освітній ступінь Академічний календар, види
дисципліни
занять
Кількість:
Статус дисципліни:
Галузь знань: 01 Освіта
вибіркова
Кредитів ECTS
Курс
3
Спеціальність:
ІV
013 Початкова освіта
Семестр
Модулів
VІІ
3
ОС бакалавр
Всього годин: 90 год.
Лекцій 18 год.
Загальний обсяг дисципліни
Практичних занять 18 год.
90 год.
СРС 54 год.
ІРС 36 год.
Аудиторних годин на тиждень
Вид підсумкового
2 год.
контролю диф. залік
Відповідно до основних цілей програми всі
теми розподіляються на 3 модулі (блоки), співвідношення яких у межах кожного залежить від навчальних потреб студентів, їх інтересів, а також психологічних особливостей. Основним принципом є
принцип циклічності, згідно з яким ураховуються
набуті студентами здатності впродовж курсу «Іноземна мова» та відбувається їх вдосконалення й розширення обсягу навчального матеріалу в межах
тематичних модулів (блоків). Підвищення рівнів
№ за/п

Тема1

сформованості англомовної комунікативної компетентності дає можливість студентам працювати над
темами зазначених тематичних блоків. Зв’язок компонентів навчальної програми дисципліни забезпечує цілісність та наступність освітнього процесу.
Тематичну структуру дисципліни за вибором «Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи» подано в таблиці 3.

Таблиця 3.
Тематична структура дисципліни
Блок 1. Теоретичні основи формування й розвитку іншомовної (англомовної) комунікативної компетентності.
Theoretical bases of forming and developing foreign language (English) communicative
competence
Дефінітивне поле дисципліни.
The definition concepts of discipline.

Тема2

Іншомовна комунікативна компетентність: сутність і структура.
Foreign language communicative competence: meaning and structure.

Тема3

Історико-педагогічний аналіз формування іншомовної комунікативної компетентності: вітчизняний і зарубіжний досвід.
Historical and pedagogical analysis of forming the foreign language communicative competence:
native and foreign experience.

Тема4

Сучасні тенденції іншомовної педагогічної освіти Європи.
Contemporary trends of foreign language teacher education in Europe.

Тема5

Визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності.
Designation of criteria, indicators and levels of foreign language communicative competence formation.

Тема6

Сучасний стан формування іншомовної комунікативної компетентності у вітчизняних закладах вищої освіти.
The current state of foreign language communicative competence formation in national higher
education institutions.

Annali d’Italia №10/2020
63
Блок 2. Методичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності.
Methodical bases of forming foreign language communicative competence
Моделювання системи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
Тема7
учителів початкової школи.
Modeling foreign language communicative competence forming system.
Тема8

Методологічні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності.
Methodological approaches to forming the foreign language communicative competence.

Тема9

Принципи формування іншомовної комунікативної компетентності.
Principles of forming the foreign language communicative competence.

Тема10

Організаційно-методичні умови реалізації системи формування іншомовної комунікативної
компетентності.
Organizational and methodological conditions for implementing the system of foreign language
communicative competence formation.

Тема11

Інтерактивно-освітнє іншомовне середовище формування ІКК.
Interactive and educational foreign language environment of foreign language communicative
competence.
Блок 3. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності.
Methodology of forming foreign language communicative competence
Розробка стратегій критичного та творчого мислення під час формування англомовної комунікативної компетенції.
Developing Critical and Creative Thinking Strategies during forming English-speaking communicative competence.

Тема 12

Тема 13

Інноваційні методи навчання та їх особливість використання у процесі вивчення іноземної
мови.
Innovative teaching methods and their peculiarity of use in the process of learning a foreign language.

Тема 14

Стратегії викладання англійської мови у великому класі, групова робота (невелика група),
парна робота, індивідуальна робота. Strategies of Large class English teaching, group work
(small group), pair work, self-study work.

Тема 15

Способи використання Інтернету на уроці.
The ways of using Internet in the classroom.

Тема 16

Майстерність риторичної комунікації як органічна якість професіоналізму вчителя початкової школи.
Mastery of rhetorical communication as an organic quality of primary school teacher’s professionalism.
Разом за семестр

Тематику та методичні рекомендації для написання наукових робіт, самостійної та індивідуальної роботи подано англійською мовою з метою підвищення рівнів оволодіння іншомовною (англомовною) комунікативною компетентність майбутніми
фахівцями початкової освіти.
METHODOLOGICAL INSTRUCTIONS TO
INDEPENDENT AND
INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS
Students’ independent work is the main means of
mastering the study material in the time free from compulsory education. The study time allotted for independent work of the student is regulated by the working
curriculum and should be not less than 1/3 and not more
than 2/3 of the total educational time in an academic
year of the student allocated for the study of a particular
discipline.
The content of the student’s independent work on
a foreign language is determined by the curriculum of

the discipline, methodological materials, tasks and instructions of the teacher.
The subject of independent work of the student
can be: processing of lexical material; preparation for
practical classes; preparation for exams, tests, testing,
preparation of abstracts, speeches, presentations; performance of individual tasks; elaboration of separate
topics of content blocks, work with Internet resources,
etc.
Independent work of the student is provided by the
system of educational and methodical means provided
for studying the foreign language: the textbook, educational and methodical manuals, a workshop (including
on electronic carriers), etc.
Independent work of the student on mastering of
educational material from the second foreign language
can be carried out in the library, classrooms, computer
classes, as well as at home.
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If necessary, this work is carried out in accordance
with a pre-arranged schedule, which guarantees the
possibility of individual student access to the necessary
teaching aids. The schedule is communicated to students at the beginning of the current semester.
The material on foreign work, provided by the
working curriculum for mastering by the student in the
course of independent work, is taken out on final control together with the material which was processed at
carrying out of classroom employment.
Questions that are submitted for independent
work, provide the most thorough study by students.
Methodical instructions are given in the classroom for
each topic and depend on the material being studied.
Independent work in junior and senior courses has
its own characteristics. In junior courses, it involves,
mainly, independent performance of exercises aimed at
the formation of lexical, grammatical, phonetic skills,
the development of skills of monologue and dialogic
speech. But with the growth of the course, the independent work of students becomes more creative, problem-searching. In senior courses, it has a research nature and involves the direct participation of the student
in the implementation of research and other creative
tasks (writing an abstract, report, term paper, research
paper, drafting projects).
In the process of constructing a statement in a foreign language on the topic of self-study, it is necessary
to consistently follow the following sequence:
• Clarify the purpose and content of your statement
on the topic.
• Choose from previously completed tasks or build
your own sentences on the topic.
• Shorten the sentences selected for expression.
• Arrange the selected sentences in a logical sequence.
• Find quotes, interesting comparisons, statements
to prove your message on the topic.
• Clarify the linguistic means of expression, remember that the same opinion can be expressed in different ways.
• Try to speak on the topic clearly, emotionally;
there are often several ways to build a message.
How to prepare for work in pairs
Working in pairs is one of the types of communication. Being able to communicate means not only being able to speak for oneself, but also being able to listen to the interlocutor.
• View a sample dialogue (reading about yourself
to clarify the content of the text).
• Listen to the Dialogue-sample, paying attention
to what the interlocutors are saying.
• Create your own dialogue, similar in content to
the sample.
• Be attentive to the interlocutor. Address him by
name. During the dialogue, look at the interlocutor, not
sideways.
• Speak clearly, paying attention to intonation and
pronunciation.
Extracurricular independent work of the student
includes individual educational and research tasks, the
purpose of which is consistent study and deepening of
a certain problem, topics under the guidance of the
teacher, although the student can specialize in certain
topics during the entire period of study at the university.
For successful realization of the individual form of the
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organization of independent work it is necessary to adhere to the following requirements:
• formation of the student's skills of scientific research;
• variability of the proposed tasks for the level of
complexity and nature of their implementation;
• creating a situation of success and freedom of
choice of educational tasks;
• creation of certain incentives for creative activity
of the student;
• systematic control over the implementation of
tasks and timely assistance.
GUIDELINES FOR WRITING SCIENTIFIC
PAPERS
Scientific research demands precision. Scientific
writing should reflect this precision in the form of clarity.
Interesting research emerges from the ability to
ask questions, define problems, design experiments,
analyze and interpret data, and make critical connections. This process is incomplete, unless new results are
communicated to others because science fundamentally
requires peer review and criticism to validate or discard
proposed new knowledge. Thus, a concise and clearly
written research paper is a critical step in the scientific
process and is important for young researchers as they
are mastering how to express scientific concepts and
understanding. Moreover, learning to write a research
paper provides a tool to improve science literacy as indicated in the National Research Council's National
Science Education Standards (1996), and A Framework
for K–12 Science Education (2011), the underlying
foundation for the Next Generation Science Standards
currently being developed. Background information
explains the importance of peer review and communicating results, along with details of each critical component, the Abstract, Introduction, Methods, Results,
and Discussion. Specific steps essential to helping students write clear and coherent research papers that follow a logical format, use effective communication, and
develop scientific inquiry are described.
A key part of the scientific process is communication of original results to others so that one's discoveries
are passed along to the scientific community and the
public for awareness and scrutiny. Communication to
other scientists ensures that new findings become part
of a growing body of publicly available knowledge that
informs how we understand the world around us. It is
also what fuels further research as other scientists incorporate novel findings into their thinking and experiments.
Depending upon the researcher's position, intent,
and needs, communication can take different forms.
The gold standard is writing scientific papers that describe original research in such a way that other scientists will be able to repeat it or to use it as a basis for
their studies.1 For some, it is expected that such articles
will be published in scientific journals after they have
been peer reviewed and accepted for publication. Scientists must submit their articles for examination by
other scientists familiar with the area of research, who
decide whether the work was conducted properly and
whether the results add to the knowledge base and are
conveyed well enough to merit publication. 2 If a manuscript passes the scrutiny of peer-review, it has the potential to be published.
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1 For others, such as for high school or undergraduate students, publishing a research paper may not be
the ultimate goal. However, regardless of whether an
article is to be submitted for publication, peer review is
an important step in this process.
For student researchers, writing a well-organized
research paper is a key step in learning how to express
understanding, make critical connections, summarize
data, and effectively communicate results, which are
important goals for improving science literacy of the
National Research Council's National Science Education.
Key Skills of the Science as Inquiry National Science Education Content Standard
 Abilities Necessary to Do Scientific Inquiry
 Identify questions and concepts that guide scientific investigation
 Design and conduct scientific investigations
 Use technology and mathematics to improve
investigations and communications
 Formulate and revise scientific explanations
and models using logic and evidence
 Recognize and analyze alternative explanations and models
 Communicate and defend a scientific argument
The scientific paper has the following elements:
Title, Abstract, Introduction, Methods, Results, Discussion, and Literature Cited. The actual words “Introduction”, “Methods”, etc. are used to head the sections of
your paper. Begin a new page for each section. Tables
and figures are placed at the end of the text.
In the Appendix you will find an example of a
short scientific paper, which contains most of the elements described below, except for an abstract. Consult
that after reading each of the following sections.
FOCUSED TOPICS OF SCIENTIFIC
WORKS
1. New Ukrainian school and Waldorf education
2. Educational plans and curricula in the light of
the New Ukrainian School
3. Establishing the support of primary schools in
rural areas.
4. Development and approval of competencybased standards on English for primary school.
5. Professional development for primary school
teachers.
6. The principles for creating textbooks on English for the new generation.
7. Analyzing a national e-platform for e-resources and textbooks.
8. Quality assessment in English at primary
schools.
9. Quality assurance system vs control and inspection in education.
10. Ensuring diversity in the forms of education
available.
11. The primary school working according to the
new competency-based educational standard.
12. Modern principles of language learning and
teaching in primary school in Ukraine.
13. Perspectives towards English speaking communicative activities among primary school teachers.
14. A communicative approach to English language proficiency assessment in primary school.
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15. Implementing electronic speaking portfolios
among primary school teachers.
16. Mastering English and bilingual methods in
the process of cultural and linguistic students’ teaching.
17. Target language collaborative learning and autonomy in primary school.
18. Techniques to teach communication strategies in primary school.
19. Behavioral assessment of communication
competency and the prediction of cross-cultural adaptation.
20. Target language collaborative learning and autonomy on English lessons in primary school.
References
1. Butler, Y. (2005). Comparative perspectives
towards communicative activities among elementary
school teachers in South Korean, Japan and Taiwan.
Language Teaching Research, 9(4), 423-446.
https://doi.org/10.1191/1362168805lr176oa
2. Diaz-Rico, L., & Weed, K. (2006). The Crosscultural, Language, and Academic Development Handbook (3rd ed.). Boston, MA: Pearson.
3. Dudeney, G., & Hockly, N. (2010). Learning
English as a foreign language for dummies. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd, Chichester.
4. Heng-Tsung, D., & Shao-Ting, A. (2010). Implementing electronic speaking portfolios: perceptions
of EFL.
5. British Journal of Educational technology,
41(5),
84-E88.
https://doi.org/10.1111/j.14678535.2009.00996.x
6. Hymes, D. H. (2001). On communicative
competence. In J. B. Pride, & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293). Baltimore, USA: Penguin
Education, Penguin Books Ltd.
7. Littlewood, W. (2011). Communicative language teaching: An expanding concept for a changing
world. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning: Volume II. (pp.
541-557).
New
York:
Routledge.
https://doi.org/10.1017/S0261444809990310
8. Maleki, A. (2010). Techniques to teach communication strategies. Journal of Language Teaching
and
Research,
1(5),
640-646.
https://doi.org/10.4304/jltr.1.5.640-646
9. McEnery, T., & Xiao, R. (2011). What corpora
can offer in language teaching and learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language
teaching and learning: Volume II. (pp. 364-380). New
York: Routledge.
10. Narag, R. M. (2016). Sojourning of Foreign
Students at Cagayan State University: A Case of Intercultural Communicative Competence. Unpublished
Dissertation: Cagayan State University, Tuguegarao
City.
11. Saleh, S. E. (2013). Understanding Communicative Competence. University Bulletin, 3(5).
12. Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Texts and
Contexts in Second Language Learning. Reading, Massachusetts at all: Addison-Wesley Publishing Company.
13. Zahedi, K., & Shamsaee, S. (2012). Viability
of construct validity of the speaking Modules of International Language Examinations (IELTS and TOEFL
iBT)

Annali d’Italia №10/2020

66

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
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ROLE IN THE OCCURRENCE OF VICTIM PECULIARITIES OF THE I-CONCEPT OF THE
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗНАЧИМОСТИ ДЕТСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ И ИХ РОЛЬ В
ВОЗНИКНОВЕНИИ ВИКТИМНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ Я-КОНЦЕПЦИИ ВЗРОСЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
Андронникова О.О.
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Новосибирский государственный педагогический университет
Abstract
The purpose of this study was to identify the specifics of the relationship between different types of childhood
experiences and the self-concept of an adult. It has been suggested that a number of difficult childhood experiences
lead to severe structural deformations of the self-concept. To prove the hypothesis, a study was carried out on a
group of 92 people, including 51 men and 41 women. The age index ranged from 25 to 50 years. To study the selfconcept, the following methods were selected: “Test maturity of personality maturity” by Yu. Z. Gilbukh, "Methodology for the study of self-attitude (MIS)" by R.S. Panteleev. The study of childhood experiences was carried
out using the "Psychological Autobiography" test. Based on the data obtained, it can be argued that in people who
experienced severe negative experiences in childhood, a deformed self-concept is formed in the adult period, characterized by a defensive attitude towards oneself, doubt of self-worth, closeness, a tendency to self-blame, lack of
confidence in their capabilities, internal conflict. The system-forming factors leading to the deformation of the
self-concept are the experiences of parental divorce and the death of parents in childhood.
Аннотация
Цель данного исследования заключалась в выявлении специфики взаимосвязи между различным типом детских переживаний и Я-концепции взрослого человека. Было предложено, что ряд тяжелых переживаний детства приводит к серьезным структурным деформациям Я-концепции. Для доказательства гипотезы проведено исследование на группе 92 человека, среди которых 51 мужчина и 41 женщина. Возрастной показатель варьировал от 25 до 50 лет. Для изучения Я-концепции подобраны методики: «Тестопросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха, «Методика исследования самоотношения (МИС)» Р. С.
Пантелеева. Исследование детских переживаний проводилось с помощью теста «Психологическая автобиография». На основании полученных данных можно утверждать, что у людей, испытавших в детстве
тяжелые негативные переживания, во взрослый период формируется деформированная Я-концепция, характеризующаяся защитным отношением к себе, сомнением в самоценности, закрытостью, склонностью
к самообвинению, отсутствием уверенности в своих возможностях, внутренней конфликтностью. Системообразующими факторами, приводящими к деформации Я-концепции, выступают переживания развода
родителей и смерть родителей в детском возрасте.
Keywords: childhood experiences, self-attitude, self-concept, abuse, victimization
Ключевые слова: детские переживания, самоотношение, я-концепция, жестокое обращение, виктимизация
Актуальность. Проблема детерминации в
формировании Я-концепции, охватывающей всю
психическую жизнь человека и определяющей специфику социального функционирования, является
одной из центральных психологической науки и
практики. Виктимные деформации, количество которых нарастает в современном обществе, проявляющиеся в том числе как устойчивая система представлений взрослого человека о самом себе и окружающем
мире,
напрямую
определяются
спецификой и структурными компонентами Я-кон-

цепции, формирование которой происходит посредством детских переживаний социально-психологического опыта.
Анализ современных исследований позволяет
сделать вывод о том, что эмпирические данные об
особенностях влияния различного типа опыта переживаний детства на формирование Я-концепции у
людей крайне ограничены. Остаются малоизученными механизмы воздействия детских переживаний на развитие Я-концепции, ее деформации и
специфику.
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Степень разработанности проблемы. К проблеме Я-концепции, самосознания личности, проявляли интерес как зарубежные (З.Фрейд, А.Фрейд,
К.Рождерс и др.), так и отечественные психологи
(И.И.Чеснокова,
В.В.Столиц,
Е.Т.Соколова,
А.В.Захарова и др.). По проблематике Я-концепции
существуют фундаментальные обобщенные труды
К.Роджерса,
М.Розенберга,
Д.Куперсмита,
Р.Уайли, Л.Уэлса и Дж.Марвела, С.Гордона,
Р.Бернса, Р.Шавельзона, С.Фишера и С.Клавленда,
Ш.Бюлер, С.Саймонда. В последние годы в нашей
стране заметно увеличение интереса к этой проблеме. Активно изучаются вопросы профессионального самосознания (Т.Л.Миронова, Л.М.Митина и др.), особенности самосознания и самооценки при аномалиях личности (Е.О.Федотова,
Е.Т.Соколова, В.С.Чудновский, А.Ю.Кржечковский, А.А.Можейко и др.) Психологи уделяют внимание становлению самосознания ребенка в целом
или его подсистем - самооценки, Я-образа и Я-концепции (М.И.Лисина, А.В.Захарова, В.Н.Барца).
Вне фокуса внимания остаются вопросы генезиса
Я-концепции, возрастные этапы и условия ее формирования, в разрезе влияния такого фактора, как
переживания детства.
Это и определило цель нашего исследования,
заключающуюся в выявлении влияния различного
типа переживаний детства на формирование Я-концепции взрослого человека.
Основные теоретические положения.
Анализ научных воззрений на строение Я-концепции позволяет отметить, существование значительного количества понятий, раскрывающих содержание данного феномена. Мы в своей работе мы
опираемся на представление, что Я-концепция это
более или менее осознанная, относительно устойчивая система представлений индивида о себе самом, сопряженная с оценкой этих представлений
[5].
Как основные свойства Я-концепции принято
выделять [1]:
1. Сложность и иерархичность организации Яконцепции, формирующейся в результате разнообразного опыта индивида.
2. Динамичность и изменяемость по мере развития человека, при наличии одновременно двух
тенденций: к изменению и возможностью ассимилировать новую информацию, с учетом согласования с прежней. Таким образом, Я-концепция определяет интерпретацию опыта индивида, она же является источником его ожиданий.
3. Устойчивость во взрослом возрасте, обеспечивающая самосохранение.
В случае несовпадения новой информации с
уже имеющейся, индивид испытывает тревогу и
пытается защитить себя. Если защита безуспешна,
то стресс возрастает и может привести к тотальной
дезорганизации Я-концепции личности.
Как функции Я-концепции выступает: структурирование и организация данных опыта социального взаимодействия для предсказания последующих действий и поступков человека; поддержание
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позитивной самооценки для избегания самопорицания и тревоги.
Исходя из того, что Я-концепция представляет
собой системное, многокомпонентное и многоуровневое образование человеческой психики, процесс ее формирования представляется явлением
сложным и неодназначным. Отметим при этом, что
на разных возрастных этапах значимость воздействия того или иного фактора будет варьироваться
в зависимости от специфики воздействия и актуальности формируемых структур.
Рассмотрим подробнее взаимосвязь переживаний детства с особенностями складывающейся Яконцепции. Рассматривая психологическую суть
термина «переживание», необходимо отметить существование большого количества взглядов, фокусирующих свое внимание на различных аспектах
данного явления. В зарубежной психологии проблема переживания активно изучается в рамках исследования процессов психологической защиты,
компенсации, совпадающего поведения. Разработка проблемы переживания представлена с трудах многих отечественных и зарубежных психологов, раскрывающих сущность, структуру и функции переживания.
Проведенный анализ литературы позволил
рассматривать переживание в качестве особого состояния, которое объединяет в себе и эмоцию, и
знание (рефлексию). А сочетание данных компонентов, в свою очередь, открывает личности смысл
происходящего. Необходимо отметить и выделяемую Л.С.Выгодским динамическую (конативную)
компоненту переживания, проявляющуюся в поведении [8, с. 83]. Именно триединство эмоционального, когнитивного и конативного позволяет автору рассматривать переживание как единицу психики и сознания. Анализ различных подходов к
пониманию переживания позволил в качестве методологического основания выбрать подход Ф.Е. Василюка, в рамках которого переживание рассматривается как: «любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление
действительности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни» [6, с. 12].
Специфичность детских переживаний связана
с особенностями восприятия мира и спецификой
развития психических структур. По мнению множества авторов (К. Хорни, А. Фрейд, Т. А. Власова,
М. С. Певзнер) именно детские переживания могут
выступить причиной серьезных психических нарушений и внутриличностных конфликтов. Обозначим, что авторы отмечают центральную роль переживания в возникновении конфликта только при
условии невыносимости переживания, его тяжести,
длительности и нахождения в центральном, часто
смысловом месте в жизни и сознании ребенка[7].
И.В. Иванова в своих исследованиях дифференцирует детские переживания на Я-переживания,
которые связаны с отношением к себе, и на социальные переживания, отражающие отношение ребенка к социальному окружению и своему месту в
нем. По результатам исследования И. В. Ивановой

68
определена закономерность развития социальных
переживаний детей разного возраста, также определен соответствующий переживаниям детей стиль
социализации. Данным автором было обнаружено,
что с возрастом снижается численность детей, у которых социализация характеризуется отрицательными социальными переживаниями, в то же время,
имеет место быть тенденция увеличения количества детей с позитивными социальными переживаниями и способностью выявлять для себя оптимальные варианты взаимодействия с окружающими [10].
Тяжелые переживания приводят к образованию у ребенка внутреннего конфликта, который
может нарушить его психическое развитие. Возникновению у детей специфических травматических переживаний (отвергнутости, покинутости,
униженности, предательства, несправедливости)
способствуют такие факторы, как состав и особенности семьи, специфика взаимодействия с родителями и воспитательных воздействий с их стороны.
Опыт насилия в детстве, по мнению многих авторов, может способствовать формированию личностных особенностей, специфических семейных
отношений, особых жизненных сценариев [9, 14,
18]. В настоящее время, для описания широкого
спектра наблюдающихся у детей переживших насилие расстройств, симптомов и социальных проблем
принято использовать концепцию травмы [17]. По
мнению отечественных и зарубежных авторов
люди, которые подвергались насилию в детстве, будут демонстрировать целый ряд специфических
особенностей. Как максимально часто наблюдаемые симптомы принято выделять эмоциональные
сложности (паника, тревога, депрессия), диссоциативные расстройства, физические проблемы, нарушения самооценки и многое другое [4, 9, 14, 18].
Большинство исследователей сходятся в том,
что результатами пережитого в детстве насилия,
так называемыми «отставленными эффектами
травмы», являются нарушения Я-Концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных
отношениях, патологические диссоциации, сексуальные дисфункции, посттравматический синдром
[15, 16].
Специфика взаимосвязи переживаний детства
и сформированной Я-концепции обозначена в трудах разных авторов. Так, в частности, В. Штерн
указывал на то, что на формирование самосознания
детей оказывает стимулирующее воздействие негативный аффективный опыт [13].
Неоднозначность роли переживаний детства в
формировании личности отмечалась А. Адлером,
который в качестве основы чувства личностной целостности называл непрерывность переживаний
[2].
Г. С. Салливаном была введена дифференциация качества детских переживаний («Я - хороший»,
«Я - плохой», «Не - Я»). Данные качества обеспечивают базис системы Я-концепции. А. Маслоу обосновал взаимосвязь открытия и осознания идентичности с временем так называемых «пиковых переживаний» [11]. К. Роджерсом внимание
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акцентировалось на том, что личность в процессе
пути к зрелому периоду позитивно оценивает благоприятно воздействующие личностному росту
детские переживания, и, параллельно, уходит от
тех, которые мешают его самоактуализации [12].
По утверждению И.В. Ивановой, Я-переживания – это один из базовых механизмов развития
идентичности старших дошкольников и младших
школьников, влияющих на формирование слитного, непротиворечивого представления о самом
себе, наполняемых положительными или негативными личностными характеристиками. Переживания социального характера имеют способность влиять на формирование и целостной личностной
идентичности, и противоречивой (последний вариант формируется при не успехе процесса социализации, и при фигурировании отрицательных переживаний) [10].
Интерпретируя данные зарубежных исследований о развитии у детей чувств вины и стыда Т.В.
Архиреева отмечает полоролевую и событийную
детерминацию возникновения и проявления чувств
[4]. В исследованиях Д. Чиккетти и С. Тота также
присутствуют данные что дети из семей с жестоким
обращением имеют нарушенную Я-концепцию и
сложности виктимного характера при адаптации к
школе. Мальчики из семей с жестоким обращением, чаще демонстрируют атрибутивную стратегию, проявляющуюся в стремлении объяснять собственные сложности характеристиками других, демонстрировать стратегию избегания в ситуации
межличностных затруднений [3]. Так же многочисленные исследования позволяют проследить взаимосвязь между переживанием травматического
опыта жестокого обращения и негативным представлением о себе, низкой самооценкой, не принятием себя [4].
Так, согласно Т. А. Власовой и М. С. Певзнер,
тяжелые детские переживания, вызывают неразрешенный внутренний конфликт, который затягиваясь становится хроническим и оказывает негативное влияние на формирование черт характера, умственное развитие, формирование Я-концепции. У
детей с внутренним конфликтом создается двойственность восприятия, противоречивость в принятии решений, выборе соответствующих стратегий
поведения. Переживания, связанные с конфликтом,
становятся центральным элементом сознания и
эмоциональных структур, определяя сужение круга
интересов и привязанностей ребенка [7]. Данный
процесс рассматривается нами как процесс виктимного изменения личности, приводящий к нарушению ее социального функционирования и закреплению специфических личностных структур.
Взаимосвязь субъективных переживаний детства и Я-концепции взрослого исследовалась М. В.
Галимзяновой, которая отмечает дифференциацию
структур Я-концепции (Я-образ, самоотношение,
степень самоактуализации, уровень напряженности
защитных механизмов) в зависимости от основной
тематики ведущих детских переживаний. Как ключевые темы максимально значимых переживаний
детства негативного плана в исследованиях автора
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выступили: отвержение со стороны близких, ощущение покинутости (брошенность), стыд или унижение, предательство, чувство несправедливость
[9]. Лица с неодинаковым тематическим содержанием доминирующих детских переживаний обладают специфическими особенностями ранних детских воспоминаний (по критериям содержания и
эмоциональной окраски данных переживаний). Как
максимально негармоничная ситуация формирования Я-концепции М.В. Галимзяновой обозначена
ситуация с преобладанием детских переживаний
отвержения. Как самая гармоничная рассматривается ситуация благополучного детства при развитом чувстве доверия по отношению к своим родителям, при присутствии значимого переживаний
нарушенного доверия (переживания предательства). Особо значима в данном контексте выступает
любовь отца, так как она стимулирует развитие у
ребенка положительного самоотношения, уважения к себе, веры в позитивное отношение со стороны других людей, существенно способствует самоактуализации. Параллельно, безусловное принятие в раннем детстве ребенка матерью
способствует формированию у него Я-образа мягкосердечного человека, но в то же время - уверенного в принятии его другими людьми [9].
Автор отмечает, что сформированные под влиянием наиболее значимых переживаний детства
«защитные комплексы» стимулируют развитие у
людей во взрослый период их жизни больших затруднений в решении повседневных проблем. Анализ возникающих затруднений позволяет нам предполагать их виктимный характер. Именно в ранних
детских переживаниях складываются модели отношений и поведения, детерминирующие в дальнейшем специфику межличностных отношений, приемы регуляции поведения.
Таким образом, детские переживания приводят к образованию у ребенка соответствующей Яконцепции: переживание принятия, доверия, привязанности приводит к возникновению положительного отношения к себе, чувству уверенности;
тяжелые, травмирующие переживания часто становятся причиной внутреннего конфликта, который
может нарушить психическое развитие ребенка,
приводя к виктимизации. При этом необходимо от-
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метить социальную природу большинства конфликтных переживаний, возникающих в социальных институтах семьи и школы.
Существует ряд детских переживаний: переживание утраты родителей, чувство одиночества и
беззащитности, и др., которые обозначаются в литературе как экзистенциальный страх и выступают
основой для нарушений Я-концепции. Переживание детьми травматических переживаний несправедливости мира, отвергнутости, покинутости, униженности, предательства, приводит к нарушениям
в структуре Я-концепции во взрослом возрасте,
приводя к виктимной деформации Образа-Я, заключающееся в защитном отношении к себе, сомнениях в ценности собственной личности, наличии внутренних конфликтов, склонности к самообвинению, отсутствии уверенности в собственных
возможностях.
Описание исследования. Для выявления дифференцированности ведущих детских переживаний
и взаимосвязи между переживаниями детства и Яконцепцией взрослого человека и было проведено
исследование с использованием непараметрического метода математической. Объем выборки составил 92 человека, среди которых 51 мужчина и 41
женщина. Возрастной показатель варьировал от 25
до 50 лет. Для изучения Я-концепции подобраны
методики: «Тест-опросник личностной зрелости»
Ю. З. Гильбуха, «Методика исследования самоотношения (МИС)» Р. С. Пантилеева. Исследование
детских переживаний проводилось с помощью теста «Психологическая автобиография».
Экспериментальная выборка была дифференцирована на основе фактора негативных переживаний в детском возрасте. Первую группу (60 чел.) составили испытуемые, пережившие в детском периоде
трагедию,
утрату
(смерть
близких
родственников, развод родителей). Вторую группу
(32 чел.) составили испытуемые, не испытавшие в
детском возрасте тяжелых переживаний по поводу
утраты или трагических событий.
Анализ и обсуждение полученных данных.
Выявленные значимые корреляции приведены по
первой группе испытуемых (с опытом тяжелых детских переживаний) в табл. 1, по второй группе (без
опыта тяжелых детских переживаний) в табл. 2.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа между переживаниями детства и Я-концепцией взрослого
человека по первой группе испытуемых (с опытом тяжелых детских переживаний)
Детские переживания (методика «Психологическая автобиограЯ-концепция
фия»)
ФизичеСмерть
Смерть праСмерть
Развод
Методики
Параметры
ские накародителей
родителей
сиблингов родителей
зания
«Тест-опросник личност- Отношение к
- 0,5133**
- 0,5223**
ной зрелости» своему «Я»
Ю.З.Гильбуха
Закрытость
0,6058**
0,5034**
«Методика ис- Самоуверен-0,5956**
следования са- ность
Самопринятие
-0,5003*
-0,5326**
моотношения
(МИС)»
Самоценность
-0,6432**
Р.С.ПантилеВнутренняя
0,6085**
0,9802***
ева
конфликтность
Самообвинение 0,7655***
0,5542**
Примечание: Знаком
* - отмечены значимые корреляции на низком уровне значимости р<0,05; ** -средний уровень значимости
р<0,01;
*** - высокий уровень значимости р<0,001.
70

На основе полученных данных можно сделать
вывод, что ряд тяжелых переживаний детства приводит к серьезным структурным деформациям Яконцепции. Так смерть родителей достоверно увеличивает закрытость и самообвинение во взрослом
возрасте при снижении самоценности. При таком
варианте нарушений Я-концепции может формироваться высокое чувство вины с попыткой компенсации ее через игнорирование своих интересов и
жертвенности ради спасения окружающих. Низкая
самоценность при высоком самообвинении может
приводить к возникновению потребности к самонаказанию через аутоагрессию или аутодеструкцию, в зависимости от пола. Достаточно распространенное явление развода родителей крайне негативно сказывается на ребенке во взрослом возрасте.
Такие взрослые обладают высоким уровнем закрытости и самообвинением, при негативном отношении к своему «Я», низком самопринятии. Такое сочетание приведет к формированию страдальческой
позиции по принципу «Я-плохой», нарушением
различных компонентов Я-концепции, возникновению виктимных форм реагирования на ситуацию.
Характерной для такой личности может стать аутодеструктивный тип поведения пассивного плана
(психосоматическая аутодеструкция).
Значимые корреляции наблюдаются между переживанием в детстве смерти сиблингов или кого

то из прародителей и внутренней конфликтностью.
Такие переживания снижают социальное функционирование личности, приводя к негативным ожиданиям от мира, формируя жертвенную позицию личности.
Обратные значимые корреляции выявлены
между переживанием физического насилия в детстве и самоуверенностью, что приводит к возникновению пассивного типа виктимного поведения,
неспособности предотвращать опасности в ситуации социальной и культурной агрессии, беспомощности.
Анализ закономерностей взаимосвязей между
переживанием значимых детских событий и Я-концепции позволяют сделать вывод. Что переживания
развода родителей и смерти родителей в детском
возрасте выступают системообразующими факторами, приводящими к деформации Я-концепции.
Однако внутренняя конфликтность возникает при
переживании смерти сиблингов и бабушек/дедушек. Возможно, данная закономерность связана с
более высоким чувством вины по поводу их кончины или выраженной эмоциональной привязанностью с умершими. В любом случае выявленная закономерность нуждается в более глубоком изучении.
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Таблица 2
Результаты корреляционного анализа между переживаниями детства и Я-концепцией взрослого
человека по второй группе испытуемых (нет опыта тяжелых детских переживаний)
Детские переживания (методика «Психологическая автобиоЯ-концепция
графия»)
Начало
Дружба со
Новоселье,
Семейные
Методики
Параметры
школьного
сверстниками
переезды
праздники
обучения
«Тест-опросник
личностной зреОтношение к сво0,6052**
лости» Ю.З.
ему «Я»
Гильбуха
Закрытость
-0,6312**
«Методика ис0,5812**
следования само- Самопринятие
отношения
Самоценность
0,5652**
(МИС)» Р.С.
Внутренняя кон-0,5425**
Пантилеева
фликтность
Примечание: Знаком
* - отмечены значимые корреляции на низком уровне значимости р<0,05; ** -средний уровень значимости
р<0,01;
*** - высокий уровень значимости р<0,001.
Выявлены достоверные взаимосвязи между
детскими переживаниями по поводу дружбы со
сверстниками и отношением к своему «Я», что говорит о важности опыта позитивной дружбы для самовосприятия и самоидентификации. Обратные
значимые корреляции по данной выборке выявлены между детскими переживаниями по поводу
новоселья, переездов и закрытостью. Позитивные
взаимосвязи между детскими переживаниями по
поводу семейных праздников и самоценностью.
Необходимо заметить что опыт семейных праздников снижает внутреннюю конфликтность, позволяя
ребёнку обретать самоценность. Положительное
взаимосвязь наблюдается между самоценностью
человека и позитивным оценкой школьного обучения. В этом случае начало школьного обучения рассматривается как значимое событие позитивного
плана.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, что у людей, испытавших в детстве тяжелые негативные переживания, во взрослый период формируется деформированная
Я-концепция,
характеризующаяся
защитным отношением к себе, сомнением в самоценности, закрытостью, склонностью к самообвинению, отсутствием уверенности в своих возможностях, внутренней конфликтностью.
При этом для взрослых имеющих опыт тяжелых переживаний в детстве характерна фиксация на
негативных значимых событиях. Достоверно большую значимость имеют тяжелые, негативно окрашенные, детские воспоминания, связанные с утратой: смерть родителей, прародителей, сиблингов,
домашних питомцев, развод родителей, а также физические наказания.
Для взрослых испытуемых, не имеющих опыт
тяжелых жизненных переживаний, значимы позитивно окрашенные детские воспоминания: семейные праздники, дружба со сверстниками, отдых на
природе, рождение сиблингов, начало школьного

обучения. Однако в данном случае актуальным может быть вопрос о первичности фиксации на негативно или позитивно окрашенных событиях, что
требует дополнительного изучения и может стать
основой для организации коррекционного или превентивного воздействия в ситуации работы с ребенком, попавшим в тяжелые жизненные ситуации.
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Abstract
The article discusses the problems of the formation of communication skills among students of medical institutions of higher education as integral components of the professional skills of a doctor that ensure effective
interaction between a doctor and a patient, provides the results of studies aimed at determining the effectiveness
of existing approaches in the implementation of communication strategies and tactics, implemented by specialists
of medical institutions, describes the features of communication in the medical environment, discusses methods
for the formation of communicative skills in the educational process. One of the possible solutions to the described
problem is proposed, which is the formation of the communicative competence of a medical worker at the stage
of training a specialist in the conditions of an educational organization of higher education, which will prepare the
future doctor for solving communication problems in future professional practice and protect him from communicative failures.
Аннотация
В статье обсуждаются проблемы формирования коммуникативных навыков у студентов медицинских
организаций высшего образования как неотъемлемых компонентов профессиональных навыков врача,
обеспечивающих эффективное взаимодействие врача и пациента, приводятся результаты исследований,
направленных на определение эффективности существующих подходов в реализации коммуникативных
стратегий и тактик, реализуемых специалистами медицинских учреждений, описываются особенности
коммуникации во врачебной среде, обсуждаются методы формирования коммуникативных умений и
навыков в рамках образовательного процесса. Предлагается одно из возможных решений описываемой
проблемы, представляющее собой формирование коммуникативной компетентности медицинского работника на этапе подготовки специалиста в условиях образовательной организации высшего образования, что
позволит подготовить будущего врача к решению коммуникативных задач в будущей профессиональной
практике и защитить его от коммуникативных неудач.
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Развитие медицины и медицинских технологий привели к изменению парадигм в общении
врача и пациента – от простого наблюдения за естественным течением болезни со стороны врача к
партнерским отношениям врача и пациента в преодолении недуга. Теория коммуникации выделяет
специфический тип общения врача и пациента, основанный на одностороннем доверии, – раппортный, когда пациент доверяет врачу, и, соответственно, врач «исключительно в интересах больного» поступает в соответствии со своими
представлении о том, как пациенту будет лучше.
Такой тип общения давал пациенту возможность
избавиться от сомнений и неуверенности, а врачу –
полную свободу в выборе тактик лечения, с одной
стороны, с другой, налагал на него ответственность
за пациента и заботу о нем.
Оценивая современное состояние коммуникативного взаимодействия пациентов и врачей,
нельзя не обратить внимание на тот факт, что растет количество случаев судебных исков, в которых
в качестве ответчиков выступают медицинские работники, в большинстве случаев в основе претензий пациентов лежат бездушие и формализм медиков, обусловливающие конфликтные ситуации во
взаимоотношениях с пациентом. Причин тому
много, и связаны они не только с невысоким уровнем оплаты труда российских врачей. Так, по данным Ассоциации американских медицинских колледжей, проводившей еще в начале 2000-х годов
опрос среди пациентов, основным критерием выбора пациентом врача является коммуникабельность в совокупности с умением умение разъяснить
пациенту сущность тех или иных медицинских процедур. Данные опроса указывают на то, что не утратило своего значения, а, возможно, и важнейшей
роли в выздоровлении пациента, искусство общения врача с пациентом. Согласно российским опросам, «большинство пациентов хотят, чтобы их
называли по имени, разговаривали в отдельном помещении и на доступном языке, чтобы разъясняли
незнакомые термины и говорили правду, чтобы у
них спрашивали разрешение на медицинские манипуляции». В соответствии с положениями Эдинбургской декларации, принятой в 1988 году Всемирной федерацией медицинского образования,
каждый пациент имеет право на внимательного
слушателя в лице врача, который должен быть и
наблюдателем, и клиницистом. Конвенция о правах
человека, принятая в 2005 году (Страсбург), дала
пациенту право быть включенным в процесс диагностики и лечения, что объясняет его стремление
и требование открытого диалога с врачом.
Сказанное дает основание говорить о том, что
на сегодняшний день назрела острая проблема изменения представлений о структуре профессиональных компетенций врача и подходов к формированию их в рамках образовательного процесса.
Иными словами, выпускник медицинского вуза
должен обладать не только такими навыками, кото-

рые направлены на предупреждение и лечение заболеваний и определяют его как специалиста, поддерживающего нормальную жизнедеятельности
организма человека. Сегодня, как следует из многочисленных исследований, достижение результативности врача возможно только при условии владения им коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими общение в диаде «врач –
пациент», что означает, что образовательный процесс в медицинских вузах должен быть трансформирован таким образом, когда созданы необходимые условия для формирования коммуникативных
компетенций, как на основе традиционных педагогических технологий, так и основе современных.
Обзор литературы по данному вопросу, показывает, что данная проблема носит интернациональный характер. Еще в 1990-е годы, когда вся
страна переходила к новым формам экономических
отношений, обострился вопрос определения профессионализма в различных сферах деятельности;
среди критериев называли овладение не только специальными умениями, но и специальными свойствами личности характера, что позволило бы специалисту получать искомые результаты [1]. В последующие годы также неоднократно ставился
вопрос о профессиональных качествах личности
врача, обусловленных специфическими особенностями профессиональной врачебной деятельности
[2, 3]; на первом и втором местах исследователи
называли, соответственно, отношение к пациентам
и результаты лечения, при этом личные качества
врача и его образование уходили на последующие
позиции в списке профессионально важных качеств, отмеченных пациентами в ходе опросов [4,
5]. В отдельных зарубежных исследованиях уже в
1980-е годы поднимался вопрос о таком основном
показателе общей компетентности врача, как «врачебная манера», подразумевающее эффективное
общение между врачом и пациентом: «Эффективное общение между врачом и пациентом является
центральной клинической функцией, а получающееся в результате общение является сердцем и искусством медицины и центральным компонентом оказания медицинской помощи» [6]. Последние десятилетия нового века отмечаются в зарубежной
психологии более активными исследованиями,
направленными на определение эффективности
коммуникации в диаде «врач – пациент», описание
эффективного общения между врачом и пациентом
как центральной клинической функции и его роли
в психологической адаптации и улучшении психологического здоровья пациента, а также на поиск
методов формирования навыка построения эффективного общения врача и пациента [7 – 10]. Российская медицинская общественность также начинает
обсуждать проблемы коммуникации врача и пациента [11 – 14]. Таким образом, можно заключить,
что мировое медицинское сообщество пришло к пониманию необходимости формирования коммуникативной компетентности у врачей. В последние
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годы все больше в исследованиях врачебных практик утверждается, что «новая концепция коммуникативной компетентности в здоровье (CCH) имеет
центральное значение для понимания того, как происходит процесс коммуникации в сфере здравоохранения, где множество индивидуальных (врач,
пациент, персонал, родственники), организационных и социально взаимосвязанных факторов влияют на решения и практику в отношении здоровья»
[15]. Исходя из анализа исследований особенностей
коммуникации врача и пациента можно заключить,
что к важнейшим профессиональным навыкам
врача следует отнести умение устанавливать и длительное время поддерживать контакт с пациентами
– больными и здоровыми – разного возраста и социального положения, что позволило бы обеспечить не только эффективное взаимодействие, но и
профилактику и лечение [16 – 18].
Исследования показывают, что врачи, умеющие декодировать невербальные сигналы, в большей степени вызывают доверие пациентов, а те, в
свою очередь, испытывают удовлетворенность общением с ними и не пропускают визитов [19, 20].
Невербальные компоненты в общении врача и пациента не только могут указывать на симптомы не
только на симптомы заболевания или результативности лечения, но и «способствовать установлению
хороших, доверительных отношений и полноценному обмену информацией, то есть так называемого «терапевтического альянса», но может и привести к тому, что пациент почувствует себя обделенным вниманием и непонятым» [21, 22].
Российские ученые также обращают внимание на
особую роль в общении пациента и врача межкультурной компетенции, обусловленной особенностями России как многонациональной и многоконфессиональной страны, обусловленные не только
традиционным укладом страны, но и сменой политических парадигм на рубеже 1980 – 1990-х годов в
нашей стране, что привело к трансформациям, приведшим к метаморфозам коммуникативных тактик
людей разного возраста не только в масштабах макрогрупп, но в и микрогруппах, среди представителей условно однородной культуры [23, 24]. «Знания
особенностей различных культур, религий и поведенческих моделей больных позволят врачам разработать наиболее эффективный план лечения
больных, они необходимы для установления доверительных отношений с пациентом. При этом следует помнить, что знание общих черт той или иной
культуры нельзя слепо переносить на каждого отдельного больного» [11]. Одним из существенных
коммуникативных навыков следует называют способность различать принадлежность пациента к
типу культуры – коллективистской или индивидуалистской, поскольку представители разных типов
культур принадлежат к разным моделям коммуникативного поведения, по-разному выстраивают отношения с людьми, с которыми по тем или иным
причинам вступают в коммуникативный акт. На
приеме у врача их коммуникативное поведение
укладывается в привычные для них модели: представители коллективистских культур, «постараются построить дружеские отношения с врачом, …
будут больше ему доверять», в то время как представители индивидуалистских культур «будут
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строить с врачом сугубо деловые отношения и ожидать от него того же» [11]; подобные модели проявления принадлежности к названным видам культур
будут проявляться и у врача.
На современном этапе подготовки врачей в части формирования коммуникативных навыков, как
правило, усилия направлены на формирование речевой грамотности и отработку коммуникативных
навыков в симуляционных центрах. Однако речевое развитие, подразумевающие развитие комплекса коммуникативных компетенций, предполагает использование разнообразных технологий,
предполагающих как поаспектное, так и консолидированное обучение, что обозначает, в первую
очередь, создание таких педагогических условий,
которые пробуждают личностный потенциал, способствуют раскрытию творческого потенциала, построены на своего рода интеллектуальных тренингах, что позволяет прорабатывать стили поведения,
«добывать» коммуникативные знания в процессе
эвристического «озарения», постепенно замещая
неэффективные стратегии на продуктивные, с целью эффективного применения их впоследствии
для решения реальных коммуникативных задач.
Проблемы сбоя коммуникации врача и пациента не могут рассматриваться в одностороннем порядке – с позиций выявления исключительно неверного или ошибочного выбора коммуникативной
модели врачом. Для определения глубины проблемы – уровня сформированности коммуникативной компетентности врачей – и с целью определения комплекса методик, направленных на формирование коммуникативных навыков у студентов,
авторами было проведено исследование, основанное на комплексе психодиагностических методик,
куда вошли: метод опроса; тест уровня общительности (В.Ф. Ряховский); тест оценки коммуникативных умений (А.А. Карелин), методика исследования коммуникативных установок личности (А.Н.
Ивашов, Е.В. Заика); методика диагностики самоконтроля в общении (М. Снайдер), методика определения уровня коммуникативной компетентности
(Л. Михельсон. перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха), методы статистико-математического анализа: факторный анализ. В исследовании принимали участие 102 врача общей практики. На сегодняшний день большинство исследований в
области коммуникативной компетентности врачей
в основном направлены на определение удовлетворенности пациентами общением с врачом, поиск
коррелятов коммуникативной компетентности
врача и излечением пациента. На наш взгляд,
наиболее важным аспектом описываемой в данной
статье проблемы является именно выявление предпочитаемых коммуникативных стратегий врача,
что позволит в дальнейшем выстраивать процесс
подготовки специалистов к реализации коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности и произвести отбор наиболее действенных педагогических технологий и методов.
Выбор методов и методик исследования обусловлен целью исследованиями, предполагающей
выявить умение участников исследования оценить
собеседника, определить его сильные и слабые стороны, способность устанавливать взаимоотноше-
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ния с противоположным полом, создавать дружескую атмосферу, понимать проблемы собеседника,
обладать способностью к искреннему самораскрытию в общении, предвидеть впечатление, производимое на окружающих, управлять выражением
своих эмоций. В результате комплексного исследования стало возможным определить предпочитаемые коммуникативные стратегии врачей, что позволило сформулировать некоторые рекомендации
по формированию коммуникативных компетенций
врачей.
В результате исследования у 40% врачей выявлен показатель «Собеседник с некоторыми недостатками», это говорит о том, что врачи критически
относятся к высказываниям, им еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника, они
позволяют себе поспешные выводы. У 45% испытуемых выявлен показатель «Хороший собеседник», это говорит о том, что врачи иногда отказывают партнеру в полном внимании. У 10% врачей
продемонстрировали показатель «Отличный собеседник», т.е. они умеют слушать пациентов. Данный стиль общения может стать примером для
окружающих. Таким образом, подводя итог исследования стратегий коммуникативной компетентности врачей, можно сделать вывод о том, что испытуемые имеют различные характеристики коммуникативной компетентности от положительных до
нейтральных.
Далее для выявления преобладающих стратегий коммуникационной компетентности врачей
был применен факторный анализ. Так, факторная
структура стратегий коммуникативной компетентности врачей представлена тремя факторами, описывающими 52,7% от всех дисперсий.
Переменные, входящие в I фактор, описывающий 18,45% общей дисперсии, включает показатели, указывающие на не формальный подход в выстраивании коммуникации в диаде врач-пациент.
Испытуемые в привычных для себя условиях, могут проявлять выраженную способность к личному
и коммуникативному контролю; охотно идут на
контакт с пациентом, демонстрируют хорошие
коммуникативные умения и способности, которые
проявляются в возможности адекватно реагировать
на провокации пациента, держать под контролем
свои эмоции, выражения. Проанализировав содержание входящих в данный фактор компонентов, мы
обозначили I фактор как «отсутствие формальности
в диаде «врач – пациент».
II фактор, описывающий 16,3% общей дисперсии, был назван «коммуникативная компетентность», поскольку у испытуемых развиты способы
реагирования на ситуацию взаимодействия, т.е.
сформированы умения устанавливать связь с собеседником, анализировать полученную информацию, адекватно реагировать на нее. Испытуемые
оценивают себя как личность склонную высоко
оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность; что говорит об избирательном отношении испытуемых к себе и допускает возможность
проявления достаточно резких высказываний в адрес окружающих отсутствует.
III фактор, описывающий 13,25% общей дисперсии, был назван «участная коммуникативная
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установка» связан с тем, что у испытуемых отсутствуют трудности в установлении контакт с пациентом, в силу того что это – требования профессиональной деятельности; в то же время врачам этой
группы свойственна способность сказать пациенту
в определенный момент «нет», но, с другой стороны, они могут и обратиться с просьбой к пациенту.
Полученные результаты позволяют говорить
об изменении парадигмы общения и, соответственно, трансформации общения с односторонним
доверием в общение с обоюдным доверием, характеризуемое не только полной взаимной свободой,
но и, что немаловажно, открытостью и принятием
каждого таким, каков он есть, без оговорок, взаимных оценок и претензий. «Эффективное общение
между врачом и пациентом определяется «врачебной манерой», которую пациенты считают основным показателем общей компетентности своих врачей» [6]. В процессе взаимодействия врач и пациент
познают друг друга. Успешность такого познания
и, как следствие, единичного коммуникативного
акта, входящего в структуру систематической коммуникации врача и пациента, зависит от ряда факторов, определяющих в дальнейшем вектор отношений врача от установления полного взаимопонимания с пациентом до безусловного неприятия
пациентом врача. И здесь не имеет значения, с врачом какой практики реализуется общение: будь то
участковый терапевт, узкий специалист поликлиники или психиатр, чье профессиональное общение
связано с пациентами с особым типом восприятия
и коммуникативным поведением. Заметим при
этом, что четко сформулированных правил коммуникации с пациентом на сегодняшний день не существует, все врачи пользуются общими принципами деонтологии – профессиональной этики медицинских
работников,
главный
критерий
эффективности которой – состояние душевного
комфорта пациента.
Формирование коммуникативной компетентности врача необходимо начинать еще на этапе
подготовки будущего специалиста в стенах вуза.
Особенность профессии будущего врача требует
обеспечить сформированность и развитость общепрофессиональных и профессиональных компетенций, основанных на обширной и глубокой знаниевой составляющей, поскольку в руках выпускника
медицинского вуза находится человеческая жизнь
и даже, если смотреть шире, будущее общества. Но
при этом следует отдавать отчет в том, что в его
успешной профессиональной реализации немаловажную роль играет не просто гуманистическая составляющая образования, а наличие метакогнитивных компетенций, определяющих в целом его состоятельность в профессии. Академическое
воспитание, оторванное от проблем развития характера будущего специалиста, способно привести
к беде. Содержание подготовки с позиций коммуникативной компетентности не должно ограничиваться только формированием базовых коммуникативных компетенций, которыми должен обладать
любой образованный и воспитанный человек. Говоря о метакогнициях, следует подчеркнуть важность формирования у будущего врача стратегического коммуникативного мышления, способности
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не только выявлять особенности собеседника и его
коммуникационные потребности, но и умения отбирать в зависимости от контекста ситуации общения оптимальные коммуникативные стратегии, обладание коммуникативными кодами и владение
навыком переключения этих кодов в соответствии
с обстоятельствами.
На основе полученных результатов, нами был
составлен комплекс психолого-педагогических методик, часть которых зарекомендовала себя положительно ранее в работе с иностранными студентами при формировании у них коммуникативных
иноязычных навыков, как эффективные и дающие
довольно быстрый результат. Вошедшие в комплекс методы позволяют оптимизировать и структурировать коммуникацию, обеспечивая необходимое спокойствие в споре, позволяя верно оценить
собеседника, предлагаемое событие, факты, задуматься о правильности решения. В комплекс вошли
в качестве базовых такие технологии, как метод
трансактного анализа [24], синемалогия [25] и метод «шести шляп мышления» [26]. Комплекс был
расширен методом научных дебатов, коммуникативными тренингами, такими как ассертивный,
сензитивности, эмпатии, партнерского общения.
Предложенный комплекс методик апробирован в
рамках занятий по дисциплинам «социально-гуманитарного цикла» со студентами 1-го курса медицинского университета (45 чел.).
Выбор методов и методик исследования обусловлен целью исследования, предполагающего
выявить умение участников исследования оценить
собеседника, определить его сильные и слабые стороны, способность устанавливать взаимоотношения с противоположным полом, создавать дружескую атмосферу, понимать проблемы собеседника,
обладать способностью к искреннему самораскрытию в общении, предвидеть впечатление, производимое на окружающих, управлять выражением
своих эмоций. В результате комплексного исследования стало возможным определить предпочитаемые коммуникативные стратегии студентов – будущих врачей, что позволило сформулировать некоторые рекомендации по формированию у них
коммуникативных компетенций и легло в основу
подбора педагогических технологий, применение
которых на этапе подготовки специалиста позволит
не только сформировать к началу вхождения в профессиональную среду необходимые коммуникативные навыки, но и облегчит выпускнику вуза
адаптацию к новым условиям при переходе от академической науки в реальную профессиональную
деятельность.
На начальном этапе была проведена диагностика уровня развития коммуникативных навыков
в форме деловой игры «телефонные переговоры»,
«партнерское общение». Для контроля результатов
обучения был использован метод эвалюации (студентам предлагалось описать плюсы и минусы применения описанных методик, оценить собственный
уровень личностного комфорта и развития коммуникативных навыков в сравнении с начальным этапом).
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Для сравнения эффективности используемых
методов и результатов обучения была сформирована также контрольная группа, в которой не применялась ни одна их описанных технологий.
Группы, в которых применялся комплекс описанных методов, дали в количественном выражении более высокие показатели коммуникативных
навыков, нежели студенты контрольной группы,
при равных уровнях (по результатам входной диагностики) успеваемость включенной группы по
сравнению с контрольной давала более динамичный прирост навыков общения, поиска альтернативных вариантов решения коммуникативных задач, стремление к социально-психологической
оценке партнера по общению, способность к более
корректному выбору коммуникативных тактик с
учетом особенностей адресата, тщательному анализу ситуации при принятии решения, к объективной самооценке и оценке своих учебных достижений.
Цели высшего образования не ограничиваются
конкретными учебными планами, но и распространяются на более высокие уровни, такие как последипломное образование, непрерывное обучение
или открытое образование. По выходе студента из
стен университета неизбежно столкновение абстрактной академической науки с объективной реальностью, несмотря не все усилия медицинских
вузов невозможно сформировать у студентов все
необходимые навыки предполагаемой профессиональной деятельности. Систематическое использование приобретенных университетских знаний так
или иначе вступает в конфликт с проблемой адаптации к профессиональному сообществу, выявляя
необоснованное профессиональное мышление и не
в полной мере сформированное понимание природы и цели сообщества, а также их личную роль в
нем. Коммуникация врача и пациента, основанная
на взаимном доверии и стремлении к успешной ее
реализации (избегание коммуникативных сбоев,
неудач, достижение коммуникативной цели), протекает поэтапно и базируется на ряде принципов,
способствующих повышению ее эффективности.
Представленный в статье комплекс психологопедагогических методов и методик, направленных
на формирование коммуникативных навыков у студентов медицинских организаций, способствует не
заучиванию определенного набора коммуникативных стратегий и тактик, а формированию на рефлексивном уровне коммуникативной компетенции и развитию потребности в творческой самореализации, поскольку генерирует продуктивные
виды речевого взаимодействия, что в итоге приводит к эффективному общению не только в учебной
среде, но и в дальнейшем – в профессиональной
сфере. Подводя итог, можно сказать, что предложенный комплекс не столько углубляет гуманистическую составляющую образования, сколько
направлен на формирование метакогнитивных компетенций, определяющих в целом его состоятельность в профессии. Говоря о метакогнициях, следует подчеркнуть важность формирования у будущего врача стратегического коммуникативного
мышления, способности не только выявлять особенности собеседника и его коммуникационные потребности, но и умения отбирать в зависимости от
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контекста ситуации общения оптимальные коммуникативные стратегии, обладание коммуникативными кодами и владение навыком переключения
этих кодов в соответствии с обстоятельствами.
Описанный комплекс не претендует на универсальность, поскольку требует от преподавателя психолого-педагогической готовности, желания рисковать, применять новое; также данный комплекс может быть расширен другими методами и
тренингами на усмотрение преподавателя.
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