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MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF FREIGHT TRANSPORTATION BASED ON
CONTAINERIZATION TECHNOLOGY
Zhakov V.
Ph.D. in Economics, Associate Professor
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ABSTRACT
The article discusses the main advantages of modern container transportation. The main problems hindering
the development of container transportation by rail, the main vectors of development of container transportation
in Russia are identified. The article reveals the main tasks for the development, safety and modernization of the
existing terminal network for container processing, as well as the prospects for the introduction of innovative
transport products in the railway infrastructure of the Russian Federation.
Keywords: Cargo rail transportation, container transportation, competitiveness of transport services, digital
transport.
Transport is an important part of the market infrastructure and one of the basic conditions of production
in the modern world. The main task of transport is to
satisfy the needs of the population in the transportation
of goods and passengers, to move goods from manufacturer to consumer, ensuring an increase in the efficiency
of economic activity of the global and national markets.
Railway transport has always been in demand in
the Russian Federation. Its main advantages are efficiency, reliability, the ability to move oversized, heavy
loads. Transportation of goods by rail is currently available in many regions of Russia.

In Russia, rail transport occupies 60% of the
transport services market. Container transportation is a
promising direction in the development of rail freight
traffic in our country. Container transportation significantly increases the level of mechanization of loading
and unloading, transport and storage operations, which
helps to reduce the processing and delivery time of
goods. The main advantages of container shipping are
shown in Fig. 1.
The share of international container traffic in the
world market is about 60% of the total traffic, and this
parameter tends to increase. [1]

The main advantages of rail container transportation

Possibility of delivery to any locality
(including on the "last mile" by road, if
there is no railway).

Ensuring high safety of goods.

The ability to use several types of
transport (mixed transport).

The goods, being in the container,
do not come into contact with other
goods, which plays an important role in
the transportation of some goods.

Convenience of organizing the
transportation of groupage cargo.

The minimum number of overloads,
no downtime at the "accumulation warehouse".

Figure 1. The main advantages of containerized cargo transportation.
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However, despite all the aforementioned advantages, the share of container traffic in the Russian
Federation is not high - only about 2.5%. The volume
of cargo transported in containers has increased by
about 4.5% over the past three years, which indicates,
albeit a slow, but still ongoing process of containerization of freight traffic.
One of the ways to increase the competitiveness of
container transportation of cargo is to optimize the time
spent on handling such cargo. To accelerate the processing of containers and reduce the associated operating costs, it is necessary to develop container terminals,
introduce progressive, science-intensive and resourcesaving technologies.
A container terminal, used as one of the elements
of the supply chain by transport organizations, industrial companies, trade or agricultural enterprises, is a
complex of technical means and facilities necessary to
carry out activities related to loading, dispatching, receiving and unloading containers, as well as to provide
sorting and temporary storage of container units. [3]
The main obstacle to increasing the level of containerization of goods in Russia at present is the insufficient development of the internal infrastructure for the
transportation and handling of containers, the lack of
production and transport capacities.
Only 41 terminals can work with the 40-foot containers most widely used in Russia, and just over 170
with 20-feet containers. This is not enough for the Russian Federation. In such conditions it is more profitable
for the cargo owner to use truck transportation.
Due to the undeveloped infrastructure for the
transportation of goods in containers by rail, the duration of loading or unloading containers at the station is
up to 70% of the total transportation time, which
sharply reduces the efficiency of the logistics process.
Most of the stations do not have container sites
with sufficient capacity. At many stations, their further
development became difficult due to territorial restrictions. This hinders the development of cargo transportation in large containers.
The operation of container trains requires at least
850 m of railway tracks for loading and unloading (this
corresponds to 57 ordinary wagons), and the current
level of development of stations and the geographical
features of the area, incl. coastal and port areas are not
always allowed to do this.
Another factor holding back the development of
container transportation in Russia is the lack of logistics
centers. The logistics center coordinates warehouse and
transport services, provides information support and
controls freight traffic. It must have a well-developed
infrastructure, which includes a number of warehouse
terminals, loading and unloading facilities, and equipment for ensuring customs control.
Prospects for the development of rail container
transportation are closely related to the development of
infrastructure, with the construction of new terminals
and cargo handling facilities. [2]
The development of container transportation is
also one of the important blocks of the Strategy for the
Development of Railway Transport in the Russian Federation until 2030. The project for the development of
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container traffic through the territory of the Russian
Federation involves the accelerated delivery of goods
in the direction of the Far East - West of Russia.
The main project is the construction of a highspeed railway for the accelerated delivery of containers
from China, Central and East Asia to Europe - the
Trans-European Container Line. [3]
This highway will allow container traffic at a
speed of 140–160 km/h and will provide efficient passenger traffic at speeds up to 200 km/h by improving
the existing infrastructure and building new high-speed
and high-speed lines.
Another innovative project - "Transsib in 7 days"
was also developed and successfully tested as an accelerator of freight traffic on the basis of the national railway infrastructure.
The growth in container handling in seaports has
contributed to the concentration of freight traffic and
the massive development of fast container train (FCT)
technology. In addition, fast container trains have become widespread due to the peculiarities of Russian geography and the presence of the Trans-Siberian Railway, whose transport importance is increasing every
year.
The main goal of the "Transsib in 7 days" project
is to increase the export of transport services. A key element of this project was the launch of regular fast container trains, which follow a tight schedule at a speed
of 1,500 km per day. Expedited container trains follow
an approved schedule so that the sender knows the exact time of arrival of the cargo at a specific station.
Also, within the framework of this project, it is
planned to modernize rolling stock, build container terminals and introduce electronic processing of documents between all participants in the transport process.
[3]
For example, in 2015, as part of the innovation
program of Russian Railways, a sample of a two-story
container platform was developed and tested in the European part of Russia. In the future, such an innovative
rolling stock will also be used on the Trans-Siberian
Railway, which can significantly increase the efficiency of this line.
In order to improve the operational safety and
competitiveness of railway transport on Eurasian
routes, a number of Russian and international organizations are carrying out purposeful work. Ensuring the
safety of transported goods is one of the main factors in
increasing competitiveness, for which the development
and implementation of the Safety Train project was organized. The project ensures the safety and security of
cargo transportation through the territories of the states
through which the Eurasian transport corridors pass,
and affects the interests of all participants in the
transport process: carriers, cargo owners, operators and
forwarders. [2]
The project provides for the use of a digital navigation panel and electronic devices based on the technology of the global satellite navigation system
GLONASS / GPS. It allows for remote monitoring of
the movement of goods and provides real-time control
of access to data on the state of objects being moved
along the entire route.
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The use of electronic means of protection as an information link in the technological chains of the
transport process allows integrated market participants
to reach a qualitatively new level, both in logistics and
in ensuring the safety of transported goods. Thus, the
Digital Transport Corridors project can improve the efficiency and safety of transportation on transcontinental
routes.
The project has already been implemented in Russia and Kazakhstan, agreements have been signed between the departmental Railway Security Service of the
Russian Federation and security companies in Belarus,
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Mongolia and Latvia.
In the fall of 2019, Russia and Kazakhstan implemented pilot projects for monitoring road traffic using
seals to enhance control over the movement of goods in
global networks. The results of the experiment finally
convinced the customs services of the EU countries of
the effectiveness of this mechanism, as a result of
which an agreement was reached on the creation of a
unified system for tracking goods in transit with electronic navigation seals.
Subsequently, a national segment of the unified
system of use was developed in Russia, Kazakhstan,
Belarus and the countries of Eastern Europe.
In the future, such segments will be refined and
combined into a single Eurasian system for tracking
goods.
The use of electronic navigation seals can only be
viewed as the first fundamental stage in the creation of
modern digital transport corridors, which should be
completed by 2025. Ideally, it is planned to move away
from the paper history of documents, move to uniform
standards for information interaction and create a single
virtual system for controlling the flow of goods. At the
same time, during the implementation of this initiative,
several stages are envisaged, at which not only pilot
projects are implemented, but also the regulatory and
legal framework is prepared, national and supranational
segments of the system are designed and created, and
standards and existing information systems are developed or modernized.
Ultimately, analysts believe that with timely
measures, the total effect will be at least 154 billion rubles. However, according to the same experts, in order
to implement all the plans of the participating countries,
it is necessary not only to provide funds, but also political will.
The creation of an ecosystem of digital transport
corridors could be a real turning point in the process of
Eurasian integration. This will not only simplify the
management of the flow of goods and passengers
within the EU, CIS countries and Asia, but also reduce
the administrative and time costs of companies and increase the speed of goods turnover, as well as serve as
an incentive for the development of the Digital Silk
Road with the participation of China.
The project may be attractive to third countries.
For example, India, Iran or Japan, with which it is possible to develop global digital transport corridors
"West-East" or "North-South".
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Moreover, the creation of digital transport corridors in one way or another will serve as an impetus for
changing national laws and their standardization. This,
in turn, will allow countries to take another step towards integrating their economies. Thus, the digital aspect of transport corridors in Eurasia can be considered
as one of the most promising tools for the development
of the Eurasian Economic Union as a whole and for
each of the countries.
But despite all the successes, the crime situation
on the railway network remains difficult. At the same
time, the successful implementation of the Safety Train
project in Russia and Kazakhstan proves the expediency of expanding the geography of this project to all
international transport routes.
To date, a joint regulation of interaction in the carriage of goods in accelerated container trains has already been developed and tested, which determines the
algorithm of actions for the response of the power structures of Russia, Kazakhstan and Belarus to alarms from
electronic devices. The Informatization Department of
Russian Railways is also actively working to unite the
efforts of market participants to harmonize the use of
electronic devices on the railway infrastructures of
Russia, Kazakhstan and Belarus. [3]
In addition, the embedded electronic devices
should be not only a means of control and prevention
of unauthorized entry into a carriage (container), but
also an electronic carrier for identifying information
entered into the relevant transport and customs documents. It is obvious that the customs authorities should
also take part in the project.
Thus, in order to develop and increase the efficiency of organizing container transportation, as well
as to develop and implement new container routes, it is
necessary to implement innovative projects in the field
of intermodal transportation based on the use of digital
and container technologies, namely, to expand the
range of routes served by fast container trains, modernize existing and to build new high-tech and multifunctional container terminals and logistics centers in
cargo-intensive hubs.
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АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз фінансового забезпечення діючих соціальних програм в Україні, зокрема, в
освіті, охороні здоров’я та інших галузях соціальної сфери. Акцентовано увагу на необхідності упорядкування бюджетних програм соціального спрямування з урахуванням середньострокових пріоритетів та програмно-цільового бюджетування. Визначено заходи щодо ефективного формування та реалізації бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів. Обґрунтовано необхідність використання зарубіжного досвіду щодо впровадження облігацій соціального впливу для вирішення соціальних проблем
та зниження навантаження на бюджет.
ABSTRACT
The article analyses the financial security of existing social programs in Ukraine, particularly in education,
health and other social sectors. Emphasis is placed on the need to streamline social budget programs, taking into
account medium-term priorities and program-targeted budgeting. The budget programs effective formation and
implementation measures by the main budget managers are identified. The necessity of using foreign experience
in the introduction of social impact bonds to solve social problems and reduce the burden on the budget is substantiated.
Ключові слова: соціальні програми, вища освіта, охорона здоров’я, середньострокове планування,
фінансування соціальної сфери, соціальні інвестиції, облігації соціального впливу.
Keywords: social programs, higher education, health care, medium-term planning, social financing, social
investments, social impact bonds.
Постановка проблеми. Для зміцнення людського капіталу, як основи національного багатства
кожної держави, необхідно створювати належні
умови, розвиваючи соціальну складову суспільного
розвитку, зокрема галузі освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, фізичної культури і спорту та
інші. В сучасних економічних умовах фінансове забезпечення соціальної сфери є вагомою складовою
системи бюджетного регулювання та безпосередньо залежить від функціонування економіки. Проблема вирішення питання задоволення суспільних
потреб на сьогодні пов’язана з нестабільністю та
невизначеністю динаміки економічного розвитку і
потребує ефективного розподілу фінансових ресур-

сів між соціальними програмами. В умовах пандемії, спричиненої COVID-19 в Україні, як у інших
країнах світу, відбувається падіння валового внутрішнього продукту, стрімко зростає дефіцит державного та місцевих бюджетів. За обмеженості бюджетних коштів, зростання безробіття населення,
бідності та майнового розшарування у суспільстві,
погіршення стану здоров'я населення, зниження
якості соціально значимих послуг постає необхідність оцінки державних соціальних програм, їх
впливу на якість життя населення. Відтак, актуалізується питання оптимізації видатків на державні
програми, підвищення ефективності формування та
реалізації бюджетних програм соціального спряму-
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вання (охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення тощо), пошуку додаткових ресурсів їх фінансування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з фінансуванням державних соціальних цільових програм та відповідно бюджетних
програм соціального спрямування, проблемами їх
формування, фінансування, оцінки результативних
показників в умовах нестабільності та трансформаційних перетворень досліджували Макарова [20],
І.Чугунов, С.Качула [3], Л.Лисяк [18], Ф.Журавка,
Н.Овчарова [15], Н.Галайко [14], К.Вайс [13],
Л.Алєксеенко, Б.Шулюк [11], О.Маліновська [19]
та інші.
Мета статті – визначення стану фінансового
забезпечення державних соціальних програм в Україні та визначення напрямів підвищення ефективності їх формування і реалізації.
Виклад основного матеріалу. Державні соціальні програми розробляються у багатьох країнах
світу, де впроваджено програмно-цільове бюджетування чи його елементи. Водночас, кожна країна
має власну специфіку у аспекті управління, цільового спрямування, оцінювання та фінансування соціальних програм. Кількість соціальних програм та
їх фінансове забезпечення залежить від рівня розвитку країни, гостроти соціальних проблем, потреб
у їх вирішенні, стану публічних фінансів та інших
чинників. Найбільш поширеними є соціальні програми у сферах соціального забезпечення, боротьби
з бідністю, охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства, культури тощо, що охоплюють практично всі сфери життя соціуму.
Закріплення інституційних засад застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі в Україні у Бюджетному кодексі [12], сприяло
його активному впровадженню. Це передбачає формування та затвердження видатків державного та
місцевих бюджетів у вигляді бюджетних програм,
при цьому кожна бюджетна програма повинна мати
свого виконавця; чіткі цілі, якісні та кількісні результуючі показники, за якими її можна оцінити.
У тлумаченні самого поняття «соціальна програма» найбільш поширеним є такі визначення:
«Соціальна програма - це 1) система «взаємопов'язаних дій або заходів, спрямованих на досягнення
певних результатів у соціальній сфері, забезпечену

Спрямованість

матеріальними та організаційними ресурсами» [20,
с. 10]; 2) «сукупність конкретних проектів, що в загальному є націлені на досягнення стратегічних цілей та вирішення певної соціальної проблеми, використовуючи принцип ефективного управління
бюджетними коштами» [19]. Узагальнюючи розглянуті визначення, серед критеріїв, відповідно до
яких програма буде вважатися соціальною, доцільно виокремити такі: спрямованість на вирішення
певної соціальної проблеми чи завдання (наявність
соціальної цілі); нагальна потреба у даній програмі
певного кола осіб (значущість для соціуму); чітко
визначений соціальний результат, якого необхідно
досягти (можливість оцінки результату).
Відповідно до Бюджетного кодексу України
бюджетна програма - це «сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких
здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій» [12].
Формування бюджетних програм здійснюється відповідно до розроблених державних та місцевих цільових програм, які, у свою чергу, створюються відповідно до стратегічних документів розвитку держави та адміністративно-територіальних
утворень, Прогнозу економічного та соціального
розвитку країни та ряду інших документів.
Здійснимо аналіз стану виконання державних
цільових програм в Україні та, зокрема, соціальних
програм. В Україні згідно з прийнятими нормативно-правовими актами у 2018 р. передбачалась реалізація завдань та заходів 14 державних цільових
програм (11 програм схвалено постановами Кабінету Міністрів України, 3 програми Законами України). Фактично на початок 2019 р. було профінансовано 11 державних цільових програм (ДЦП) через те, що в 2018 р. 2 ДЦП – затверджені в кінці
2018 р., 2 ДЦП – не подано звіт про виконання, 1
ДЦП – не фінансувались [27].
Серед всієї кількості державних цільових програм найбільше реалізується у соціальній та економічних сферах (табл.1). Однак за обсягом фактичного фінансування перше місце займають соціальні
програми – 11,52 млрд. грн. За виконанням планових обсягів фінансування соціальні програми було
перевиконано на 22%, а науково-технічні програми
перевиконано на 42%.
Таблиця 1
Розподіл державних цільових програм за цільовою спрямованістю
План
Факт
ФінансуФінансу- Частка від загального Виконання планових обКільКільфінансування, %
сягів фінансування, %
вання,
вання,
кість
кість
млрд. грн.
млрд. грн.
4
9,44
4
11,52
61,57
122
4
35,97
4
1,85
9,89
5
3
6,98
3
5,24
28
75
1
1,36
1
0,00
0
0

Соціальні
Економічні
Екологічні
Оборонні
Науково1
0,07
технічні
Інші
1
2,58
Всього
14
56,4
Джерело: складено на основі [27].

1

0,1

0,54

142

1
14

0,00
18,71

0
100

0
-
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Із запланованих 56,41 млрд. грн. видатків на
державні цільові програми фактично було виділено
18,71 млрд. грн., що складає 33,2% від запланованої
суми. Джерелами фінансування виступали: державний бюджет – 10,56 млрд. грн., місцеві бюджети –
6,12 млрд. грн., інші – 2,03 млрд грн [27].

Впродовж останніх п’яти років відбувається
зменшення кількості державних цільових програм,
водночас обсяги їх фінансування залишалися на низькому рівні, відтак планові показники не виконувалися (рис.1).

Кількість ДЦП, шт.
Планові обсяги фінансування, млрд. грн.
Фактичні обсяги фінансування, млрд. грн.

250
203,3
200

197,5

170,3
150

132,5
116,7

100

84,6
65,5

50

47,1
25 19,6

54

53

41

16

79,9
57
64 59 60
55,7 47,8

40 44

86,5
56,4

51,9

13,4

29 25,1
24

14 18,7
15,1

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Динаміка планових та фактичних обсягів фінансування державних цільових програм
за 2008-2018 рр., млрд. грн.
Джерело: побудовано на основі [26].
Серед соціальних програм найменше фінансування з державного бюджету у 2018 р. отримала
Державна цільова програма "Національний план
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 р. – 1,26 млрд. грн. [27].
У структурі фінансування найбільших державних цільових програм у 2018 р. за рахунок коштів
місцевих бюджетів (табл. 2) на першому місці знаходиться Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020

р. – 4,74 млрд. грн., на другому місці Загальнодержавна
цільова
програма
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу на 2014-2018 рр. – 0,69 млрд. грн.
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 рр. з обсягом фінансування
0,11 млрд. грн. залишилась на останньому місці серед найбільших державних цільових програм у
2018 р., що фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Таблиця 2
Структура виконання видатків на реалізацію найбільших державних цільових програм, які виконуються
в межах бюджетних програм (за рахунок коштів місцевих бюджетів)
Факт,
Частка,
Назва програми
млрд. грн.
%
2018 рік
Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на
4,74
85,6
період до 2020 р.
Загальнодержавна цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
0,69
12,5
на 2014-2018 рр.
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 рр.
0,11
2,0
2019 рік
Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на
період до 2020 року (Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської
0,35
77,8
молоді)
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 рр.
0,10
22,2
Джерело: складено на основі паспортів бюджетних програм та [22].
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За рахунок коштів, залучених з інших джерел
серед найбільших державних цільових програм потрапила лише одна соціальна програма - Загальнодержавна цільова програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр. з обсягом фінансування 0,68 млрд. грн. (табл.3), що свідчить про
недостатню розвиненість в Україні механізму реалізації державно-приватного партнерства при реалізації державних соціальних програм.
Таблиця 3
Структура фінансування найбільших державних цільових програм у 2018 р. за рахунок коштів, залучених з інших джерел, млрд. грн.
Факт, млрд. Частка,
Назва програми
грн.
%
Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 20100,75
16,1
2019 роки
Загальнодержавна цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
0,68
14,6
на 2014-2018 рр.
Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та еко0,5
10,7
логічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 р.
Джерело: складено на основі [27].
Як зазначається у звіті про стан виконання державних цільових програм, жодна цільова програма
не містить обґрунтованої методики оцінки ефективності її виконання, що повинна бути розроблена
державним замовником з урахуванням специфіки
програми та очікуваних кінцевих результатів [27].
Вагомим чинником є відсутність належного контролю за виконанням державних цільових програм,

відтак вони стають інструментом використання бюджетних коштів з порушенням основ програмно-цільового методу планування, тобто кількісні та якісні характеристики/показники виконання програм
залишаються поза увагою.
Розподіл фінансування державних цільових
програм за головними розпорядниками бюджетних
коштів представлено у табл..4.
Таблиця 4
Розподіл фінансування державних цільових програм за головними розпорядниками бюджетних коштів
(державними замовниками), млрд. грн.
Загальний
Державний
Місцеві бюЗалучення інКіл-ть
обсяг,
бюджет,
джети,
ших джерел,
ДЦП /
Державні замовники
млрд. грн.
млрд. грн.
млрд. грн.
млрд. грн.
факт.
викон.
План Факт План Факт План Факт План
Факт
Держенергоефективності
1
0,5
0,42
0,5
0,42
0
0
0
0
Мінінфраструктури
3/2
35,47 1,44 35,07
0,59
0,11
0,09
0,3
0,75
МОН
1
0,07
0,1
0,07
0,1
0
0
0
0
Мінмолодьспорт
2
6,14
7,97
2,06
3,029
3,33
4,85
0,75
0,09
Мінсоцполітики
1
2,02
1,26
2,02
1,26
0
0
0
0
МОЗ
1
1,28
2,29
1,13
0,92
0,15
0,69
0
0,68
Мінрегіонбуд
1
1,16
0,16
0,33
0,14
0
0,02
0,83
0,0005
Мінприроди
1
5,81
5,08
2,46
4,11
1,194 0,47
2,15
0,5
Дніпропетровська ОДА
1
0,02
0,01
0,02
0,01
0
0
0
0
Міноборони
1/0
1,36
1,36
0
0
0
0
МТОТ
1/0
2,58
1,39
0,56
0,64
УСЬОГО
4 / 11
56,41 18,71 46,41 10,56
5,34
6,12
4,66
2,03
Джерело: складено на основі [27].
Дані табл..3 свідчать, що найбільше фінансування за рахунок державного бюджету в останні
роки отримують: Міністерство енергетики та захисту довкілля України – 4,11 млрд. грн., Міністерство молоді та спорту України – 3,029 млрд. грн.,
найменше - Дніпропетровська ОДА – 0,01 млрд.
грн.

Відповідно до структури фінансування найбільших державних цільових програм за рахунок коштів державного бюджету фактично було профінансовано лише 22,75%. Найбільшу підтримку з державного бюджету було спрямовано на економічні
програми у 2015-2016 рр., а у 2017-2018 рр. на екологічну програму (табл.5).
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Загальний обсяг фінансування державних цільових програм зменшується у зв’язку з дефіцитом
бюджету, проведенням децентралізації, низької
відповідальності та відсутності політичної волі реалізовувати існуючі програмні документи. Серед
соціальних програм, які фінансуються з державного бюджету, було профінансовано програми:
Державна цільова програма "Національний план
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 р. та Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 р.
У 2018 р. в Україні завершена реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (період реалізації 20142018 рр.). Мета Програми - зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та

3

1,1

6

1,73

18,17

1,26

11,93

1,9

7

1,5

8,1

2,34

24,58

2,2

20,84

2,02

7

2,2

11,9

3,09

32,46

4,11

38,92

2,5

8

-

-

-

-

-

-

22,4

75

13,7

74

-

-

-

-

-

-

-

-

2,36

24,79

2,99

28,31

29,83

100

18,5

100

9,52

100

8,36

100

Частка, %

Факт,
млрд. грн.

Факт,
млрд. грн.

Частка, %

1,01

Частка, %

Факт,
млрд. грн.

Державна цільова програма "Національний
план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 р.
Інші державні цільові програми
Загальнодержавна цільова програма розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021
р.
Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015
р.
Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки
Державна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту
на період до 2020 року (обсяги частково підтверджені фінансовими документами)
Разом
Джерело: складено на основі [27].

Частка, %

Назва програми

Факт,
млрд. грн.

Таблиця 5
Структура фінансування найбільших державних цільових програм в Україні в 2015-2018 рр. за рахунок
коштів державного бюджету, млрд. грн.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.

діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування
ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках
реформування системи охорони здоров’я [16].
На реалізацію програми з державного бюджету
було фактично залучено 0,92 млрд. грн., з місцевого
бюджету - 0,69 млрд. грн., з інших джерел – 0,68
млрд. грн. Загальний фактичний обсяг фінансування програми склав 2,29 млрд. грн., що на 1,01
млрд. грн. більше планових показників.
За результатами показників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зазначених
на рис. 2 можна зробити наступні висновки щодо
стану врахування державними замовниками пропозицій Міністерства за результатами моніторингів
попередніх років.
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11 державних замовників
12 звітів по ДЦП
2 звіти по ДЦП не подано

3 ДЦП - порушено строк подання звітності
3 ДЦП – обсяги використаних
коштів не узгоджуються з показниками фінансової звітності

9 ДЦП – державним замовником - координатором не забезпечено збір звітної інформації
від державних замовників та
виконавців

14 програм,
з яких:
1 ДЦП – не фінансувалась
4 ДЦП – не подано фінансової
звітності про виконання паспорту бюджетної програми

12 ДЦП – не відповідають вимогам законодавства у сфері
розроблення та виконання державних цільових програм

12 ДЦП – по яких державним
замовником не було здійснено
аналіз ефективності їх виконання

Рис. 2. Аналіз виконання державними замовниками державних цільових програм
Джерело: складено на основі [27].
По-перше, головними розпорядниками не виконується ряд положень законодавства щодо розроблення та виконання ДЦП. По-друге, головними
розпорядниками не розроблена методика оцінки
ефективності виконання державних цільових програм, з урахуванням їх специфіки та кінцевих результатів. По-третє, не підготовлено зміни нормативно-правових актів в частині уточнення результативності показників, обсягів фінансування завдань
і заходів, строків їх виконання з урахуванням фактичних обсягів фінансування та досягнутих результатів (за виключенням Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 рр. та Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016-2020 рр.)
В 2019-2020 роках в Україні продовжується реалізація наступних соціальних програм:
1. Державна цільова програма "Національний
план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів"
на період до 2020 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706;
2. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016
№ 148;
3. Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020

року, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.2017 № 115;
4. Державна цільова програма з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
на період до 2023 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021.
Аналіз реалізації заходів Державної цільової
програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 свідчить про такі результати: не виконано – 23 завдання, частково виконано
– 12 завдань, виконано – 19 завдань [17].
Серед впливу різноманітних факторів на формування і реалізації (виконання) державних соціальних програм можливо виокремити основні:
1. Неефективне прогнозування і планування
соціальних програм. Основною причиною гострого
недофінансування державних цільових та бюджетних програм є недоліки прогнозування та планування, що спричиняє до: неузгодженості прогнозних обсягів фінансових ресурсів програм з реальними можливостями їх фінансування. Наслідком

12
відсутності надійного і точного прогнозування коротко- та середньострокового характеру у вітчизняній бюджетній практиці є переважно формальне середньострокове планування бюджетних видатків на
реалізацію соціальних програм.
2. Відсутність системності і наступності у процесі формування соціальних програм. Тому державні цільові програми на сьогодні не стали дієвим та
ефективним інструментом розв’язання найважливіших соціальних проблем держави або адміністративно-територіальних одиниць. Вони виконують роль
«формального документу з декларацією про наміри» [18].
3. Прогнозні/планові обсяги фінансових ресурсів програм, у тому числі коштів державного та місцевих бюджетів, мають враховувати фінансові можливості державного і місцевих бюджетів, розширення/диверсифікацію джерел фінансування.
4. У програмах відсутня методика оцінки ефективності їх виконання, що повинна бути розроблена державним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих результатів (тобто не виконуються вимоги пункту 29 Порядку розроблення
та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.01.2007 № 106) [18].
5. Формальний підхід до виконання вимог чинного законодавства у сфері розроблення та виконання державних цільових програм, а також незадовільне звітування, зокрема недотримання строків
звітування, оприлюднення обмеженої інформації
(не в повному обсязі, не за всіма виконавцями
тощо) чи відсутність інформації про хід виконання
та результативні показники реалізації програми
взагалі на своєму веб-сайті, існуюча інформація не
систематизована та незручна і незрозуміла для громадян. Відтак, порушується принцип прозорості у
бюджетному процесі, унеможливлюється здійснення належного контролю з боку громадськості за
виконанням соціальної програми.
6. Недосконалість та неврегульованість формальних інститутів, що регулюють програмний процес зумовлює неузгодженість чинних соціальних
програм, виконання подібних заходів і завдань різними розпорядниками коштів, фінансування програм в умовах дефіциту бюджету ускладнюється,
оскільки вони не забезпечені тим обсягом фінансових ресурсів, який передбачений програмними документами.
7. Організаційні аспекти. Тобто окрім зазначеного, неповне виконання соціальних програм зумовлене недоліками в організації здійснення таких
програм, що не сприяє досягненню запланованих
цілей. Незважаючи на те, що відповідно до законодавства [12] одну соціальну програму має виконувати певний розпорядник бюджетних коштів, а
сама програма не повинна мати аналогів, на практиці реалізуються програми, не упорядкованих за
підпрограмами/завданнями, що значно ускладнює
проведення оцінки та контролю їх виконання.
8. Вплив зовнішнього економічного середовища на реалізацію соціальних програм. Тобто ва-
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гомими причинами несвоєчасного й неповного виконання соціальних програм, як справедливо зазначають Л. Алексеєнко і Б.Шулюк, є інфляція, бюджетні обмеження та темпи витрачання коштів [11].
Для України найбільш актуальним на сьогодні
є системність у проведенні реформ та трансформація фінансового механізму соціальної сфери, її розвитку на основі підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, неформального впровадження
програмно-цільового
бюджетування,
середньострокового прогнозування та планування
на рівні державного та місцевих бюджетів, налагодження належного фінансового контролю за ефективністю та результативністю бюджетної політики
у сфері видатків на соціальні потреби.
Формування бюджетних програм має здійснюватися головними розпорядниками відповідно до
необхідності вирішення пріоритетних та найбільш
актуальних, гострих соціальних проблем, повільне
вирішення чи ігнорування яких становить загрозу
соціуму. Наприклад, у системі охорони здоров’я до
таких проблем відносяться програми протидії захворюваності та розповсюдженню гострих і хронічних інфекційних захворювань. Попри пандемію
COVID 19 та концентрації зусиль світової спільноти і національних держав на її подолання, існує
ряд інших небезпечних хвороб, до яких відносять,
наприклад, туберкульоз. Так, у 2014 році Україна
вперше ввійшла до п’ятірки країн світу з найвищим
показником захворюваності на мультирезистентний туберкульоз, лікування якого є більш тривалим, коштовним та менш ефективним. У різні роки
в Україні реалізовувались програми з протидії захворюванню на туберкульоз; профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів. Так, була розроблена і реалізована Загальнодержавна цільова
соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, яка фінансувалася із
державного та місцевих бюджетів, коштів Глобального фонду та інших джерел. На сьогодні розроблено ряд стратегічних документів – Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період 2030 року
(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1415-р) та Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №
1414-р). Їх реалізація не втілена у впровадження реальних заходів щодо досягнення важливої мети –
подолання епідемії туберкульозу в країні. У Звіті
Рахункової палати зазначається: «З метою протидії
захворюванню на туберкульоз центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснювалася
робота за Планом заходів щодо реалізації Стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22.03.2017 № 248-р. Проте протягом 2017–2019
років у повному обсязі виконано лише 20,7 % заходів» [23]. Крім того, визначені джерела фінансу-
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вання заходів не містять обсягів коштів, а показники виконання заходів – цифрових значень, що
ускладнює комплексну оцінку ефективності здійснених витрат та результатів досягнення цілей.
В умовах удосконалення державного механізму фінансування вищої освіти у процесі реалізації
освітньої та бюджетної реформ потребує вдосконалення програмно-цільового планування, фінансового забезпечення, контролю, своєчасного звітування та оприлюднення видатків на вищу освіту,
стимулювання розширення фінансування видатків
ЗВО за рахунок їх спеціального фонду (залучення
грантів, виконання НДР за рахунок коштів замовників, інші позабюджетні джерела). Більш ефективному контролю за виконанням бюджетних програм в умовах реалізації програмно-цільового методу сприятиме удосконалення програмної
класифікації видатків бюджету, зокрема, чіткого та
детального відображення у ній цільових програм за
їх уніфікованими назвами. Наразі видатки на ту чи
іншу соціальну програму розпорошені за головними розпорядниками бюджетних коштів, відтак
звітність яких щодо її виконання оприлюднюється
несвоєчасно, адже відсутня персональна відповідальність за допущені у зв’язку з цим порушення.
Удосконалення реалізації державних соціальних програм потребує належного процесу проведення їх оцінювання. Керол Г. Вайс визначає оцінювання як систематичну оцінку операцій та/або
результатів програми чи політики у порівнянні з
комплексом явних та неявних стандартів з метою
вдосконалення програми чи політики [13]. Під оцінюванням соціальної програми, як правило, розуміють процес визначення та вимірювання її прямих
ефектів, результатів, наслідків та впливів.
За загального підходу ефективність – це співвідношення отриманого результату від певних заходів до витрат на їх реалізацію. З позиції бюджетної політики держави в соціальній сфері під ефективністю варто розуміти соціальний ефект від
надання бюджетних послуг населенню. Це також
передбачає оцінку ефективності бюджетної політики в соціальній сфері, як співставлення обсягів
бюджетних витрат з результатами витрачання бюджетних коштів [14]. Оцінка оцінки ефективності
державних програм може здійснюватися двома способами. Перший – оцінка відхилень фактичних даних за результатами реалізації програми від запланованих в координатах «план-факт», отже досягнення планових значень показників автоматично
підтверджує її ефективність [14].. Другий – оцінка
показників що характеризують рівень розвитку соціальної сфери/галузі у динаміці, та формування на
основі такого аналізу висновків щодо ефективності
програми. Слід зазначити, що ефект від впливу різних факторів на ті чи інші показники соціальної
сфери, поява яких не пов’язана з реалізацією державних цільових програм (розробка більш ефективної вакцини для лікування захворювання, поява
нового штампу вірусу), має бути виключений із розрахунку її ефективності [15].
Існуючі на сьогодні оціночні заходи використовують перший із розглянутих вище підхід. Він
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фактично порушує основний принцип програмноцільового бюджетування, адже основним об’єктом
аналізу виступають бюджетні витрати у межах реалізації програми, а не результати реалізації державних цільових програм. На такий підхід орієнтований також базовий нормативно-правовий акт «Методичні рекомендації щодо проведення оцінки
економічної і соціальної ефективності виконання
державних цільових програм» [24; 25]. Важливо
оцінювати як результати, так і власне якість розроблення самої програми, а саме: її відповідність стандартам, логіку та узгодженість окремих елементів,
якість інформаційного та методологічного забезпечення, використаного при розробці соціальних програм.
Зважаючи на величезну кількість недоліків у
функціонуванні державних цільових програм в Україні та їх гостре недофінансування необхідне також розширення джерел фінансування соціальних
програм, зниження навантаження на державний та
місцеві бюджети. важливо вивчати позитивний досвід країн світу у реалізації соціальних програм,
проектів та вирішенні соціальних проблем. У цьому
аспекті заслуговують на увагу облігації соціального
впливу (ОСВ), що здатні забезпечити додаткові
джерела приватного фінансування заходів соціальної політики та погасити їх за допомогою контрактів, заснованих на результатах, що стимулюють
ефективність [5]. ОСВ - це договірні угоди між урядом, інвесторами та постачальниками послуг, які
часто підтримуються посередником, пов’язані з досягненням вимірюваних соціальних результатів [2;
4]. Поєднуючи порядок денний різних секторів,
ОСВ створюють ряд потенційно взаємодоповнюючих цілей [1], які можуть призвести до соціальних
та політичних інновацій [6]. Однак ОСВ також можуть призвести до конкуруючих цілей [7].
ОСВ є одним із сучасних інноваційних фінансових інструментів фінансування соціальних програм (наприклад, програм допомоги бездомним людям, реабілітації ув'язнених тощо) шляхом створення синергізму між державними структурами,
урядами, соціальними організаціями та фінансовими установами. Враховуючи участь багатьох
стейкхолдерів, ОСВ розглядається як інноваційне
«партнерство між зацікавленими сторонами» для
забезпечення сталого розвитку і може бути визначене як державно-приватний, спільний та заснований на результатах контракт, що включає логіку фінансового впливу [15].
Облігації соціального впливу (Social Impact
Bond - SIB), як правило випускаються для вирішення системних проблем соціального характеру
(бідності, надання послуг для найбільш вразливих і
маргінальних груп). За своєю сутністю, облігації
соціального впливу виступають в ролі державноприватного партнерства, яке фінансує ефективні
соціальні послуги за допомогою контракту, заснованого на певних характеристиках. Облігації соціального впливу дозволяють федеральним, державним та місцевим органам влади вступати в партнерські
відносини
з
постачальниками
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високопродуктивних послуг за допомогою приватних інвестицій для розвитку, координації або розширення ефективних програм [28]. Якщо після вимірювання і оцінки, програма дозволяє досягти заздалегідь визначених результатів і показників
ефективності, то в результаті платник погашає початкові інвестиції. Однак, якщо програма не досягне своїх очікуваних результатів, платник не сплачує за невиконані показників і результатів [10].
Облігації соціального впливу (SIB) спрямовані
на поліпшення соціальних результатів послуг, які
фінансуються державою шляхом умовного досягнення результатів. Увага зосереджується не на
«вході» (наприклад, кількість лікарів) або «виході»
(наприклад, кількість операцій). SIB засновані на
досягненні соціальних «результатів» (наприклад,
поліпшення здоров'я)., які заздалегідь визначені і
вимірні [9].
Облігації соціального впливу набули широкого розповсюдження у багатьох країнах, серед
яких, Велика Британія, США, Австралія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Канада, Португалія, Індія, Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Фінляндія, Швеція. Використання облігацій соціального впливу у
багатьох країнах світу дозволило вирішити ряд проблем у соціальній сфері, зокрема: підтримка молоді, освіти, охорони здоров’я та соціальна підтримка, зниження безробіття, забезпечення житлом,
соціальне підприємництво, фінансова підтримка,
міжнародний розвиток. Для України запровадження облігацій соціального впливу надало б можливість не тільки збільшити ефективність програм, а й поліпшити їх якість, отримати кількісний
і якісний результат, нівелювати ризики фінансування програм, впровадити ефективний механізм
ринкового інноваційного фінансування [28].
Висновок. Отже, процес фінансування соціальних програм в Україні є недосконалим та все ще
має низку недоліків, які певним чином перешкоджають розвитку людського капіталу, підвищенню
якості життя населення та зумовлюють необхідність перерозподілу фінансових у межах програм та
між розпорядниками бюджетних коштів.
Важливим аспектом є удосконалення методики оцінки програм, реального дотримання принципів програмно-цільового бюджетування, а також
виявлення найбільш дієвих, ефективних державних
цільових програм і бюджетних програм, що у достатній мірі відповідають функціям, основним завданням розпорядника бюджетних коштів, розробка та затвердження обґрунтованих паспортів цих
програм, проведення оцінки ефективності їх виконання, складання звітів, їх своєчасне оприлюднення
та посилення державного фінансового контролю та
аудиту за управлінням бюджетними коштами і громадського контролю за досягненням запланованих
показників.
Запровадження облігацій соціального впливу в
Україні надало б можливість розширити джерела
фінансування соціальних програм, оптимізації використання обмежених бюджетних коштів, збільшити фінансову ефективність програм, поліпшити
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їх якість, сприяти підконтрольності виконання соціальних програм громадськістю.
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ABSTRACT
Digitalization changes the context in which organizations operate creating both opportunities and threats for
entrepreneurial firms. The developed concept of “digital mindset” embraces the areas where businesses are particularly exposed to the influence of digital technologies. Digital know-how relates to digital technologies and digital
competences managed by means of special organizational mechanisms. Digital culture refers to the attitude that
employees demonstrate regarding the practices of digital technologies usage as well as their involvement in the
digital transformation process. Knowledge of value that digital technologies are able to deliver for improving
customer experience and business process effectiveness is crucial for companies’ competitiveness. Having applied
“digital mindset” model for the case analysis of Bank, Telecom and Retail, it was found that the most important
issue was not the diagnosis of current state of distinct areas, but rather congruence among three areas of “digital
mindset” and internal consistency among the elements inside the areas.
Keywords: digitalization; digital technologies; digital mindset; digital know-how; digital culture.
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INTRODUCTION
The modern society experiences an ever growing
spread of digital technologies, or digitalization. Digital
technologies influence people’s quality of life in various domains: family, work, friendship, self-esteem,
free time, financial security. In spite of the popularity
of the ‘digital’ theme in today’s business literature, the
subject matter of the term is still to be defined. Thus,
according to 2017 Global Digital IQ Survey, published
by PwC, the most popular interpretations of the term
‘digital’ by managers of enterprises are as follows [1].
1. Digital refers to all technology innovation-related activities.
2. Digital is synonymous to IT.
3. Digital refers to all customer-facing technology activities.
4. Digital refers to all the investments we are
making to integrate technology into all parts of our
business.
5. Digital goes beyond technology alone to reflect a mindset that embraces constant innovation, flat
decision-making, and the integration of technology into
all phases of the business.
6. Digital refers to all data and analytics activities.
In my opinion, digitalization can be considered as
a major process of digital economy – the type of economy, where the key production factor is digital data, the
analysis of which enables it to increase the efficiency
of production, technologies, equipment, storage, sales
and delivery substantially, as compared with traditional
economic forms. Thus, digitalization in the entrepreneurial context can be defined as the process of turning
traditional production factors into a digital form.
Moreover, the pace of digitalization is growing.
Consider, for example, the launch of mobile digital devices such as smartphones and tablets: they were
launched on the cusp of the first two decades of the 21
century but have already become widespread as business tools in many industries and organizations. The instances of digital technologies interventions in everyday practices of entrepreneurial firms are numerous,

leading up to the idea of digital transformation as a substantial change in the form and content of business processes and management functions driven by digital
technologies.
Not surprisingly, the researchers and practitioners
look for recipes of successful digital transformation developing appropriate ‘blueprints’ and ‘frameworks’ [2,
3, 4, 5]. But for those companies that are already on the
way there are questions which are rarely addressed by
the external actors. Do entrepreneurs know about all
possibilities offered by digital technologies for their
customers and their business process effectiveness? Do
they get the most from digital technologies and digital
skills of their personnel? How do their employees feel
while coping with the challenges posed by new digital
technologies? Do entrepreneurs use managerial levers
effectively to guide the process of digital transformation?
Thus, the research question can be formulated as
follows:
How can entrepreneurial firms ensure that they
achieve full potential of their personnel to gain maximum benefits of digital technologies?
To answer these questions, managers need a methodological concept based on the system approach embracing all aspects of the contribution that human resources provide for digital transformation. The elaboration of such a methodological approach and is the
goal of my study.
THEORY AND HYPOTHESES
The framework that can be useful in the context of
my research is Durand’s “Competence Referential” [6].
If considered from the digitalization point of view, this
model can be transformed into “Digital Mindset
Model” presented in Figure 1. The three axes of the
model correspond to Durand’s concepts of knowledge
– ‘the structured sets of assimilated information which
make it possible to understand the world’, know-how –
‘the ability to act in a concrete way according to predefined objectives or processes’, and attitudes – ‘behavioral and social aspects of an organization’ [6, p. 315].

Fig. 1. The Digital Mindset Model
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The simplest way to describe how this model
works is to simulate the behavior of specialists on jobs
related to the usage of ICT with the help of “proof by
contradiction”. Thus, employees may perform jobs
poorly or not perform at all due to the following reasons: 1) they do not know what needs to be done or why
they need to do this (knowledge axis); 2) they do not
possess necessary technologies and skills (know-how
axis); 3) they do not want to (culture axis). Accordingly, entrepreneurs have three levers at their disposal
to influence employees’ performance: strategy, organizational mechanisms and motivation. The details of this
model application are considered in the sections below.
METHODS
The methodological approach lying in the center
of my ‘Digital Mindset’ model was developed based on
deductive research. However, the most important part
of my study was practical evaluation of the suggested
approach, and I used multiple case studies for this purpose as ‘case studies emphasize the rich, real-world
context in which the phenomena occur’ [7].
As a part of data collection and analysis, elements
of quantitative approach were also used [8]. I used a
relative frequency distribution to describe the set of
data characterizing employees’ digital skills,
knowledge and attitude.
Case Selection
There were at least four reasons for selecting the
companies for study, which were given assumed names
Bank, Retail and Telecom designating their belonging
to similarly named industries.
Firstly, all three companies stem from the industries that can be referred to as ‘highly digital intensive’.
According to Calvino et al., Telecomminications and
Finance belong to the group of sectors in the top quartile of the distribution of the values underpinning the
“global” taxonomy, and Wholesale & Retail belong to
the second highest quartile [9]. A similar situation can
be observed in the Russian economy: Telecommunications and Finance are considered to be the ‘leaders’ of
digital transformation while Wholesale & Retail are
among the sectors which belong to the second group of
‘followers’ [10]. Therefore, I could be sure that the
problem of digital transformation would be of relevance to these companies.
Secondly, the companies are the key players on
their markets: all of them are among top-five corporations in their industry ratings in terms of sales, and are
included in the list of the largest Russian companies
among top-50 leaders [11]. This fact is important to
confirm the organizations’ financial stability and their
ability to invest in digital technologies.
Thirdly, the companies have divisional structures
and are present in the city of the researchers’ residence.
This location created the opportunity of personal interviews with the companies’ managers and facilitated
high frequency of interaction.
Finally, all three companies operate in the service
sector with the main focus on B2C markets. This fact
provided comparability of results at the stage of data
analysis.
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Data Collection
It is worth mentioning that during the data collection stage I used the construct ‘digital competences’ instead of ‘digital mindset’. The reason is twofold.
Firstly, I relied on the approach of The Digital Competence Framework for Citizens where digital competence is the main category defined through areas of
competence and proficiency levels [12]. I studied three
of five competence areas – information and data literacy, communication and collaboration, digital content
creation – leaving safety and problem solving to ICT
professionals. Secondly, the need for a new construct
such as mindset was realized after the majority of data
was collected when I felt that something important had
been missing.
I started to collect data from Bank by conducting
the preliminary semi-structured interview with two
managers from HR department of the Siberian subsidiary. The aim of the interview was to get the first sight
of the importance of digital technologies and employee
digital competences for Bank operations. I also attempted to conduct a survey to assess the level of digital
competences of Siberian subsidiary’s specialists and
managers. However, a request for the survey was denied due to the lack of interest of Bank top managers in
the external research from academics.
The second attempt was made at Telecom and it
appeared to be more successful than the previous one. I
also started from a preliminary semi-structured interview via Skype with the Head of Shared Services Center performing human resource management function
for Telecom corporation. The questions concerned the
definition of ‘digital competences’ at Telecom, the
main areas of digitalization and the attitude of employees to digital technologies expansion.
At the next stage I used a questionnaire to collect
data on digital competences of Telecom employees that
was distributed in the electronic form in Telecom Siberian subsidiary. A questionnaire contained 20 questions
aimed at the evaluation of employee digital skills and
attitude to the issues of digital technologies usage. Nine
questions were aimed at self-assessment of digital competences in three areas: 1) information and data literacy
(here and after – information); 2) communication and
collaboration (here and after – communication); 3) digital content creation (here and after – content).
One question was devoted to self-assessment of
skills of software and digital devices usage. The list of
software programs and applications included the range
of standard Office products as well as special professional programs, ERP system, communication applications. The list of digital devices included traditional office equipment as well as mobile digital devices such as
a smartphone and a tablet.
Eight questions concerned the practices of digital
technologies usage at Telecom (e.g., ‘Who teaches you
the basics of new digital technologies?’) and the attitude to digital technologies impact on work life (e.g.,
‘How do you feel about the necessity to be online
24/7?’).
The questionnaire was distributed among two categories of personnel – specialists and line managers,
and we got 138 and 12 answers respectively. I also got
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access to data from some internal documents (e.g.,
strategy statements, annual reports, the model of corporate competences) and studied secondary sources data
on types of digital technologies used at Telecom (company’s website, articles in the media, videos on
YouTube).
Simultaneously with the study at Telecom, I conducted a research at Retail company. Similarly, I started
with a preliminary semi-structured interview with the
HR manager to immerse myself in the ‘digital atmosphere’ of the human resource function of Retail. I also
conducted a survey using a shorter version of Telecom’s questionnaire: it was limited to 9 questions
aimed at self-assessment of digital competences in
three areas due to the requirement of HR manager ‘not
to distract employees from their work too much’. The
questionnaire was distributed among managing directors of Retail stores in Siberian region, and I received
53 responses. I also collected data from secondary
sources and got some internal documents (e.g., the
Manual for developing computer literacy at Retail, a
specialist job profile, etc.).
After receiving the filled questionnaires from Telecom and Retail, I performed the initial analysis and
found out that the collected data were not sufficient to
answer the research question. So, I decided to complement the research with more qualitative data gained
through in-depth interviews with managers from Telecom and Retail. I organized the second round of semistructured interviews and asked the questions regarding
the specific requirements imposed on the companies’
employees due to pervasive digitalization, the differences between these requirements and the competences
that were necessary ten years ago, about the processes
of assessment of digital competences during recruiting
and regular evaluation procedures, etc.
By completing analysis of the second round of interviews, I got a refined questionnaire with an extended
range of questions addressing behavioral and operational issues of digital technologies usage. I understood
my mistake. When I approached Bank’s managers for
the first time, my ‘value proposition’ was too ambiguous: I intended to study such vague construct as ‘employee digital competences’, so I was refused to get access to Bank’s data. But when I came for the second
time eight months later with a well-developed survey
questionnaire and promised to share the results from
Telecom and Retail, I got immediate approval by CEO
of the regional subsidiary.
Thus, the procedure tested at Retail and Telecom
was repeated at Bank, and I collected 173 responses –
147 from managers and 26 from specialists. I also collected data from secondary sources and got such internal documents as strategy statements, the ‘Guide for
competence development’, the presentation of Intellectual Management System, etc.
Finally, I used ‘digital mindset’ model (Figure 1)
to organize collected data from Bank, Retail and Telecom on three dimensions: digital know-how, digital
culture and knowledge of digital value.
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Data Analysis
As I used a quantitative approach along with the
qualitative research, I need to explain both streams of
my analytical procedure. I managed to collect survey
data from Bank, Retail and Telecom, but only 9 questions regarding the level of employee digital competences were common for all three organizations. So, I
decided to construct a relative frequency distribution to
summarize the pattern in the levels of employee digital
competences for each company. I assigned points from
1 to 5 to answers in these nine questions starting from
1 for the lowest level of digital competence (e.g., ‘I do
not use online resources to search for information’) to
5 for the highest level (e.g., ‘In addition to the stated
above, I can use web feeds to access updates to online
content’). Then I calculated the average point for each
employee both for each competence area (information,
communication and content) and for the overall digital
competence level. I divided the respondents into five
classes according to their digital competence level: beginner, elementary, intermediate, advanced, proficiency. After that i could build histograms to provide
an easily interpreted visual representation of a relative
frequency distribution [13].
The second course of my analysis involved the
process of constant comparisons when qualitative data
were broken into manageable pieces with each piece
compared for similarities and differences [14]. Thus,
when I looked for evidence of use of digital technologies, I needed a reference list. I decided to use the
PWC’s Industry 4.0 framework where consultants suggested the inventory of contributing digital technologies comprising mobile devices, IoT platforms, location detection technologies, advanced human-machine
interfaces, authentication & fraud detection, 3D printing, smart sensors, big data analysis and advanced algorithms, multilevel customer interaction and customer
profiling, augmented reality/wearables, cloud computing [15]. The only change was made when I replaced
3D printing on robots according to alternative Industry
4.0 list [16]. I called this final list ‘core digital technologies’.
When I looked for the facts proving the employees’ knowledge of digital value for customer experience and for effectiveness, first of all I paid my attention to the companies’ strategy statements. I was interested to find out if digital transformation was among
top priorities for the nearest future of the companies in
question. The same procedure was performed when I
analyzed the scripts of the interview: I looked for the
facts confirming that employees used digital technologies for the benefit of customers (e.g., ‘to speed up the
services for our customers’, ‘to get deeper understanding of customer needs’) or for the sake of effectiveness
(e.g., ‘to decrease labor costs’, ‘to communicate with
colleagues more effectively’).
Probably the most difficult task was to justify the
orientation of companies’ employees towards digital
culture. I needed to find facts consistent with the idea
that employees really wished to apply digital technologies and get the maximum value of them and that they
expressed positive attitude to the process of use of digital technologies. I searched for the indicators of such
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behavior in companies’ internal documents and interview scripts (e.g., ‘it’s not my job to use this software’,
‘the cashiers are afraid of being substituted by selfcheckouts’).
To conclude, it is noteworthy that some questions
from Telecom and Bank questionnaires (apart from
those nine questions concerning digital competences)
were also used to deliver information on ‘digital culture’ and ‘knowledge of digital value’ axis of our research. For example, the question ‘Do you agree that a
specialist of a modern bank must be able to program?’
was interpreted as the indicator of employees’ attitude
in the area of digital culture.
CONCLUSION
I tested my concept in practice analyzing digital
activities of three companies – Bank, Telecom and Retail – with the help of the ‘digital mindset’ framework.
I revealed their main characteristics along each axis of
analysis and answered the questions about the nature of
processes taking place in these companies in the light
of digital transformation. However, it may be of little
sense just to diagnose the state of constituent elements.
The interrelation between them and their internal consistency – that is the clue to success in the digital transformation process. Relying on Mintzberg’s ‘extended
configuration hypothesis’ approach, I argue that there
should be congruence among three areas of digital
mindset as well as internal consistency among their elements inside the areas [17].
As to future directions of the research, I see the
potential of the ‘digital mindset’ approach to compare
the results from large corporations with the results
gained at smaller entrepreneurial firms. The observation and measurement of dynamics of a company’s digital transformation may also be a field where the suggested approach is good enough.
Another direction is the expansion of the digital
competence area to include such domains as ‘safety’
and ‘problem solving’. This can be especially useful for
companies where these functions are not concentrated
in technical departments but distributed among all organizational units. This is especially true for small entrepreneurial firms.
Finally, a good way to increase accuracy of digital
competence evaluation is to test employees’ digital
skills and knowledge rather than use self-assessment
questionnaire.
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АНОТАЦІЯ
Публікація розкриває питання напрямів вдосконалення системи мотивації персоналу одного з найбільших підприємств України ПАТ «Мотор Січ» шляхом застосування ключових показників ефективності.
Нижче середнього рівень мотивації працівників підприємства ставить під загрозу подальше виконання
планових показників та розвиток ПАТ «Мотор Січ» як лідера авіаційної промисловості країни. Робота
містить дослідження системи KPI, а саме: розробка та впровадження системи, вимоги до впровадження та
KPI, підібрані відповідно до цілей підприємства.
ABSTRACT
The publication reveals the issues of improving the system of staff motivation of one of the largest enterprises
in Ukraine PJSC "Motor Sich" through the use of key performance indicators. If the level of motivation of the
company's employees is below average, it threatens the further accomplishment of targets and the development of
PJSC "Motor Sich" as a leader in the aviation industry. The work contains a study of the KPI system, namely: the
development and implementation of the system, the requirements for system implementation and KPI selected in
accordance with the objectives of the enterprise.
Ключові слова: ключові показники ефективності, KPI, мотивація працівників, персонал, діяльність
підприємства, мотиваційна схема.
Keywords: key performance indicators, KPI, employee motivation, personnel, enterprise activity, motivation
scheme.
Objective of the study: to improve the motivation
system of the personnel of PJSC "Motor Sich" by using
key performance indicators.
Method: the analysis of KPI indicators is carried
out, expediency of use of KPI for increase of efficiency
of work of workers at the enterprise is explained.
Results: the results achieved by people in the process of work depend not only on the knowledge, skills
and abilities of these people. Effective activity is possible only if employees have the appropriate motivation.
However, the economic literature does not sufficiently
substantiate the practical application of key performance indicators that would be used in enterprises.
Therefore, the proposals will increase efficiency and
stimulate staff work.

Areas of application of results: the results of the
study can be used to improve the efficiency of various
enterprises.
Conclusions: the use of KPI in the system of motivation of the enterprise PJSC "Motor Sich" motivates
employees to increase productivity /
PJSC "Motor Sich" is one of the largest enterprises
in Ukraine, which implements a full cycle of modern
aircraft engines from development, production and testing to maintenance and operation. The enterprise also
produces a wide range of products for terrestrial use and
consumer goods. The objective of PJSC "Motor Sich"
is the production of durable and reliable equipment that
fully meets the requirements of the customer and creates maximum convenience for consumers.
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The leading role in the functioning of the enterprise, in the organization of development of new equipment and obtaining results, achievement of the set goals
belongs to highly qualified personnel of the enterprise.
As of January 1, 2020, the number of full-time employees of PJSC "Motor Sich" was 24,657 people, the number of freelancers was 553 people. The average age of
employees was 42.5 years.
The personnel policy of the enterprise has many
important directions of activity, one of which is the motivational policy. Corporate policy of PJSC "Motor
Sich" uses the following staff motivators:
- the size and method of accrual of wages;
- social status of the employee at the enterprise;
- recognition of achievements by colleagues and
management;
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- opportunity for professional development and
career growth;
- the level of employee satisfaction with work;
- opportunity to self-realize and develop.
The use of key performance indicators (KPI) allows to assess accurately the effectiveness of the taken
actions. Their feature is the possibility of use not only
for the whole enterprise, but also for individual shops
and specific employees. The KPI system also allows to
create an effective system of remuneration of labour.
At PJSC "Motor Sich" there is a clear task to get a
concrete result, in this case, the tool to achieve certain
indicators is just necessary. KPI is a key indicator of
efficiency, which allows to assess true the efficiency of
work (table 1.1).

Table 1.1
Types of KPI and their measurement system
КРІ
Measurement system
Commercial indicators
Receipts
Planned / actual (ratio of actual revenue to planned)
Profit
Planned / actual (ratio of actual profit to planned)
Receivables
Planned / actual (ratio of actual receivables to planned)
Other indicators
Planned / actual
Non-commercial indicators
Timeliness of reporting
Planned / actual (ratio of the actual reporting period to the planned one)
Execution of the plan of communi- Planned / actual (the ratio of the fact of communication with customers
cation with clients
to the plan)
Staff turnover
Planned / actual (ratio of actual percentage to planned one)
Planned / actual (ratio of the actual number of new customers to the
Number of new customers
planned one)
Other indicators
Planned / actual
The KPI system can be used at any enterprise. The
developed KPI system must meet the following requirements [1]:
- a small number of indicators should be used;
- KPI system should be the same for the whole enterprise;
- the indicators should be quantified;
- KPI system should be interrelated with the success factors of the enterprise;
- the main task of KPI should be employees stimulating;
- The KPI system must influence numerous factors
of production.
KPI indicators can be divided into 4 groups:
1) Target indicators are the indicators that approach the enterprise to the fixed target. For example,
profitability of sales, number of new contracts, number
of served clients, etc.
2) Process indicators are the indicators of process
efficiency, which help to assess the chances of accelerating the process, make it less expensive, without reducing quality. For example, the economic effect after
the introduction of technology and so on.
3) Project indicators are the indicators that are
linked to specific tasks and reflect their effectiveness,
as well as individual processes. For example, the return
on investment, increasing profits from the introduction
of technology, etc.

4) Environmental indicators are the indicators that
the company has no direct influence, but which are important in making certain decisions within the organization. For example, the state policy, the economic situation in the country, market prices, etc. [2].
The advantages of implementing a system of key
performance indicators include:
- transparency of the system is a clear understanding of the dependence of employee motivation on the
results of the enterprise;
- Significance is the definition of goals and objectives for each employee, which are related to the goals
and objectives of the enterprise as a whole;
- the effect of the implementation of the KPI system is expressed in financial and quantitative indicators;
- the possibility of stimulating remuneration and
intangible stimulation for employees of different categories who have different needs;
- the prospects are career opportunities for employees;
- the existence of feedback between employees
and management [3].
In order to make the work of PJSC "Motor Sich"
staff effective, it was proposed a process of development and implementation of the KPI system, which
consists of the following stages:
Stage 1. Development of the project of implementation of the KPI system:
- a creation of a working group;
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- a creation of an action plan;
- a determination of intermediate and final results,
remuneration of members of the working group.
Stage 2. Defining the strategy, mission, goals of
the company, bringing to the knowledge of the lower
levels of the enterprise. The whole further process of
KPI system development and its implementation depends on the correctness of the strategy definition. The
strategy must be formulated correctly, and specific strategic directions must be identified, within which tasks
for individual units are then identified. To form a strategy and goals, it is recommended to use the method of
building a goal tree.
Stage 3. Determining the list of personnel units for
which it is necessary to form motivational systems, and
defining goals for these units.
Stage 4. Definition of key performance indicators,
the order of their calculation for the units that were
identified at stage 3. It is necessary to clearly define the
most important indicators, dividing all into primary and
secondary. The most important indicators should motivate employees to work effectively.
Stage 5. Determining the system of remuneration,
how it will be calculated, according to which formula,
as well as the ratio of the fixed part of wages to the variable. The variable part must be at least 30% of the employee's salary. To calculate wages in the presence of
the KPI system, it is recommended to use the following
method:
1. Identification of key indicators, giving them the
following levels of effectiveness:
- “basic” means the lowest allowable value, the
zero point from which the countdown of the effectiveness of the result begins;
- “normal” means a mandatory level, which takes
into account external circumstances, working conditions, its complexity, capabilities and knowledge of the
employee. This is a satisfactory value of the indicator;
- “goal” means a level above the norm, which
should be sought [4].
For PJSC "Motor Sich" KPI system is one of the
most effective ways to control the activities of the enterprise. The implementation of this system will be accompanied by an increase in the overall efficiency of
the enterprise through the establishment of a direct link
between the responsibilities of each employee and the
goals of PJSC "Motor Sich".

The introduction of the KPI system at PJSC "Motor Sich" should comply with the following requirements:
- a clear definition of each indicator;
-a reality and an achievability of each indicator;
- an indicator should be in the area of responsibility of those people whose activities are evaluated;
- indicators can be common to all enterprises and
specific to a particular unit or employee separately.
1. Remuneration system as a part of the motivational system.
The personnel management system can be effective only in the case of loyalty to the company by employees. For the formation of loyalty it is necessary to
thoroughly mean the factors motivating staff to work.
In this case, the motivation process includes tangible
and intangible motivation. The main emphasis should
still be placed on the material component - this is the
salary to which employees are most sensitive.
The system of remuneration in the KPI system
provides the following opportunities:
- a control over the performance of the enterprise,
both current and long-term;
- an evaluation of the effectiveness of each employee individually, the unit and the whole company;
- an orientation of employees in the direction of
achieving results;
- a purposeful management of the budget in the
payroll, facilitating its calculation.
2. The method of forming a system of remuneration [5].
1) Determining the categories of personnel in the
enterprise structure, for which a motivational scheme
will be formed (subject to compliance with key performance indicators at the level of organizational structure):
- Management is an achievement of the goal of the
first level (planned / actual);
- Professionals are an achievement of the goals of
the second level (planned / actual) + indicators of the
organization of planned work of divisions;
- Specialists are an achievement of the purpose
(planned / actual) + performance of current tasks + the
organization of planned work of shops;
- Workers are an achieving the goal (planned / actual) + fulfillment of tasks.
2) Definition of KPI for the position and weight of
each, based on the goals set for this level of organizational structure (Table 1.2):
Table 1.2
Enterprise goals and key performance indicators (KPI)
The goals of the enterprise
Corresponding to the goals of KPI and their calculation
1. KPI: sales plan.
1. Execution of the monthly Calculation system: actual sales / planned sales
sales plan
2. KPI: an increase of 15-20%.
Calculation system: actual increase / planned increase
2. Increasing the number of KPI: the number of customers of the enterprise
customers by 10-15%
Settlement system: actual number of customers / planned number of customers
1. KPI: the level of attendance at events by clients
Calculation system: actual number of visitors / planned number of visitors
3. Carrying out of actions
2. KPI: event budget
for acquaintance of clients
Evaluation system: actual budget / planned budget
with production of the en3. KPI: the level of awareness of customers about the products of the enterprise
terprise
Evaluation system: actual number of knowledgeable customers / planned number of knowledgeable customers
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3) Determining the percentage of performance of
the indicator, its coefficient and meaning (Table 1.3).
4) Determining the formula according to which the
salary will be calculated. Determining the ratio of fixed,
variable part and bonus in the system of remuneration.

5) Determining the method of calculating the variable part of wages.
6) Verification: miscalculation of possible salary
options for all possible values of KPI.
7) Registration of the motivational scheme of the
employee.
Table 1.3
Percentage of KPI performance
Percentage of KPI performance
Coefficient
The meaning of the coefficient
Execution of less than 50% of the plan
Unacceptable
Execution of 51-89% of the plan
0,5
Low level
Execution of 90-100% of the plan
1
Execution of the plan
Execution of the plan by 101-120%
1,2
Leadership
Execution of the plan by more than 120%
1,5-2
Aggressive leadership

3. The principle of compiling a motivational formula
The standard motivational formula looks like this:
Salary = Fixed part + Variable part
In case of providing bonus payments:
Salary = Fixed part + Variable part + Bonus
The size of the fixed and variable part will differ
depending on the purposes, a situation in the enterprise
and in the foreign market. The size of the variable part
must be at least 30% of salary.
4. The impact of KPI on the variable part of wages

Determine the necessary KPI for a particular position. For example:
1) KPI1 is a percentage of implementation of the
plan to attract new customers;
2) KPI2 is a percentage of the sales plan.
To establish the degree of influence of each KPI
on the variable part of salary, we determine the proportion of each of them (Table 1.4).
According to Table 3.7, it can be seen that KPI1
and KPI2 have the same effect on the variable part of
salary. This means that achieving both performance indicators is equally important.
Table 1.4
The share of KPI in the calculation of the variable part of salary
КРІ
Specific weight of КРІ, %
KPI1 is the percentage of implementation of the plan to attract new customers
50
KPI2 is the percentage of the sales plan
50
Together
100
For further calculations, we determine the coefficient of each KPI (Table 1.5):
Table 1.5
Coefficients of KPI
Percentage of KPI performance
Coefficient
Execution of less than 50% of the plan
Execution of 51-89% of the plan
0,5
Execution of 90-100% of the plan
1
Execution of the plan by 101-120%
1,2
Execution of the plan by more than 120%
1,5-2
The values of KPI1 and KPI2 are compared to
simplify the calculations (data from Table 1.4 can be
used to calculate any KPI).
5. The scheme for calculating the variable part of
salary may look like this:

VP = PA x (Weight KPI1 x Coefficient KPI1 +
Weight KPI2 x Coefficient KPI2),
where VP - the variable part of the salary, PA - the
planned amount of the variable part.
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Table 1.6
Motivational scheme of the organizational structure
Procedure
Actual value
1. Determining a position in the structure of the enterprise
Sales Manager (Sales Department)
KPI1 - implementation of the plan to attract
2. Determining KPI for the position and weight of each of
new customers, weight - 50%
them, based on the goals set for this level of organizational
KPI2 - implementation of the sales plan,
structure
weight - 50%
3. Determining the method of calculating indicators
Actual: planned x 100%
Percentage of the indicator
Coefficient
less than 50%
4. Distribution of the percentage of performance of the indicator, the value of the coefficient of the indicator and its
51-89%
0,5
meaning
90-100%
1
101-120%
1,2 -1 ,5
5. Drawing up a formula for motivation, which will be used
to calculate salary. Determining the ratio of fixed and variaVP = 16000 х (1х50%+1х50%) = 16000
ble part and the bonus in salary.
6. Determining the formula for calculating the variable part
VP = PA х (Weight of KPI1 x Coefficient of
of salary
KPI1 + Weight of KPI2 x Coefficient of KPI2)
7. Verification: calculation of possible variants of the sizes
Not performed
of a salary at all possible values of KPI
8. Registration of the motivational scheme of the employee
Salary = rate 100% = 16000
This method of using KPI in the system of enterprise motivation of PJSC "Motor Sich" will help to determine the share of staff participation in the results of
the enterprise, motivate employees to increase productivity and facilitate the mechanism of calculating bonuses and prizes between employees.
The KPI system will be effective if:
- the enterprise strategy and the goal tree are correctly formulated;
- the efficiency indicators are clearly formed, the
employees understand their tasks, which are interrelated with the goals and objectives of the enterprise as
a whole;
- among the many indicators are those that are key
indicators for employees of different departments;
- the system is constantly reviewed and adjusted
according to changes in the enterprise.

This system will be useful for application on the
basis of other enterprises.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність бюджетної політики як складової державного фінансового забезпечення
розвитку економіки. Визначено, що доцільним є поглиблення взаємозв’язку річного та перспективного бюджетного планування. У сучасних умовах, при розробці перспективних напрямів бюджетної політики необхідним є врахування здійснення переорієнтації економіки на переважно ендогенні чинники економічного зростання. Важливим є подальший розвиток середньострокового індикативного планування в діяльність головних
розпорядників бюджетних коштів. Розвинуто підходи до підвищення ефективності бюджетних видатків, що
потребує узгодження цілей бюджетних програм з пріоритетами соціально-економічного розвитку країни,
використання дієвих форм державної фінансової підтримки. Показано, що розробка та реалізація бюджетної
політики має ґрунтуватись на науково-обґрунтованих положеннях, що сприятиме посиленню збалансованості бюджетної системи та ефективності державного фінансового забезпечення розвитку економіки.
ABSTRACT
The article reveals the essence of budget policy as a component of public financial support for economic
development. It is determined that it is expedient to deepen the relationship between annual and long-term budget
planning. In modern conditions, when developing promising areas of fiscal policy, it is necessary to take into
account the reorientation of the economy to mainly endogenous factors of economic growth. It is important to
further develop medium-term indicative planning in the activities of the main managers of budget funds. Approaches to improving the efficiency of budget expenditures have been developed, which requires harmonization
of the goals of budget programs with the priorities of socio-economic development of the country, the use of
effective forms of state financial support. It is shown that the development and implementation of budget policy
should be based on scientifically sound provisions, which will strengthen the balance of the budget system and the
effectiveness of public financial support for economic development.
Ключові слова: бюджет, бюджетні відносини, бюджетний механізм, бюджетна політика, державне
фінансове забезпечення, економічний розвиток.
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Постановка проблеми. Інститут бюджетної
політики має відігравати провідну роль в ініціюванні
змін у системі фінансового регулювання суспільного
розвитку. Формування стратегічних напрямів бюджетної політики потребує узгодженості і збалансованості складових системи бюджетного регулювання, враховуючи зміни інституційного середовища, яке забезпечує функціонування зазначеної системи. За умов
структурних економічних перетворень, посилення інтеграційних процесів притаманне проходження дина-

мічних інституційних змін фінансово-бюджетної політики, що потребує активізації адаптаційних механізмів розвитку фінансових відносин.
Доцільним є посилення взаємозв’язку бюджетного регулювання з циклічністю економічного розвитку, підвищення дієвості механізмів підтримки конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Важливим завданням бюджетної системи є забезпечення
оптимального перерозподілу валового внутрішнього продукту та фінансово-економічних ресурсів, що спрямовано на стимулювання розвитку вітчизняної економіки. Від якісного рівня реалізації
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інституційних механізмів бюджетної політики, в достатній мірі, залежить динамічність системи економічного розвитку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці Ш. Бланкарта, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Дж. М. Кейнса, П. Кругмана, А. Парето,
П.Самуельсона, Дж. Стігліца, В. Танзі. Питання
формування бюджетної політики досліджуються у
працях вітчизняних вчених: Т.Канєвої [1,6], Л.Козарезенко [2], І.Лютого, В.Макогон [3,5], М.Пасічного [1,6], С.Собчука [4], В.Федосова, І.Чугунова
[1-6] та інших.
Метою статті є розкриття сутності бюджетної
політики як складової державного фінансового забезпечення розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика відіграє вагому роль в процесах забезпечення макроекономічної стабільності, яка є необхідною передумовою для підтримки стійкого економічного розвитку країни. Дієвість даних заходів
посилюється у разі здійснення структурних реформ в
економіці та соціальній сфері. Важливим є проведення збалансованої бюджетної політики, що потребує узгодження соціальних домінант розвитку суспільства з можливостями їх фінансового забезпечення.
Разом з тим, в умовах економічних перетворень важливим є обґрунтування пріоритетів бюджетної політики з урахуванням цілей та завдань державної стратегії соціально-економічного розвитку. Еволюція суспільства зумовлює необхідність відповідних змін у
взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу. Доцільним є розвиток методологічних підходів
щодо підвищення адаптивності бюджетної політики.
Подальше впровадження інструментів індикативного
середньострокового бюджетного планування, актуалізація процедур розробки та оцінки державних цільових і бюджетних програм сприятиме підвищенню
ефективності відповідних заходів державної фінансової політики.
На основі дослідження теоретичних засад бюджетної політики розкрито її економічну сутність
як складової інституційної архітектоніки фінансового регулювання суспільного розвитку в якості сукупності принципів, форм, механізмів, інструментів та
важелів управління державними фінансовими ресурсами учасниками бюджетного процесу з метою забезпечення передумов для економічного зростання
та розбудови соціальної сфери, враховуючи загальнонаціональні інтереси, потреби населення та територіальних громад. В умовах посилення регулюючої функції бюджетної політики актуалізуються питання підвищення дієвості системи управління
бюджетними коштами та здійснення фінансового
контролю. Вагомим є проведення інституційних
змін системи державних закупівель, подальший розвиток програмно-цільового методу бюджетного
планування. Система бюджетних відносин динамічно розвивається в залежності від еволюції суспільних потреб, глибини перетворень в економіці та соціальній сфері, змін господарської кон’юнктури. Вирішення завдань у сфері обороноздатності країни,
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фінансового забезпечення соціальної політики, розвитку людського капіталу, зростання зайнятості, стимулювання внутрішнього попиту, достатньою мірою, залежить від методів формування та реалізації бюджетної політики. Важливою функцією держави є
досягнення довгострокової фінансової стабільності та
сприяння процесам розширеного відтворення суспільного виробництва. Диференціація підходів щодо
оцінки впливу бюджетної політики на економічний
розвиток обумовлена сукупністю причин функціонального та інституційного характеру. Особливого значення набувають питання встановлення оптимальних
пропорцій перерозподілу валового внутрішнього продукту через бюджетну систему та її елементами, якісного стану бюджетних інститутів, підвищення рівня
координації бюджетної і податкової політики [1].
Співвідношення між складовими системи бюджетного регулювання постійно адаптуються до стадій економічного циклу, пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. За умов економічного спаду
для відновлення позитивної динаміки реального валового внутрішнього продукту доцільним є використання механізму державного регулювання у сфері бюджетних видатків. Разом з тим, зростання вагового показника видатків бюджету взаємопов’язано із
посиленням податкового навантаження на економіку
та збільшенням бюджетного дефіциту, що стримує
процеси економічного відновлення. Крім того, розміри державного боргу та видатків бюджету на його
обслуговування знижують можливості стимулюючого впливу відповідних бюджетних заходів. З огляду
на зазначене, механізм регулювання первинного дефіциту бюджету має ґрунтуватись на принципах функціональних фінансів щодо досягнення фінансової
стійкості бюджетної системи. Важливим є запровадження інституційних обмежень показників інвестиційної та соціальної складової бюджету, дефіциту бюджету та структури джерел його фінансування. Бюджетна складова суспільного розвитку впливає на
якісний рівень та доступність послуг у сфері освіти,
науки, охорони здоров’я, духовного і фізичного розвитку, соціального захисту та соціального забезпечення населення. Водночас, сучасні тенденції розвитку свідчать про потребу гармонійного поєднання
державних та ринкових методів і форм фінансування галузей соціальної сфери з метою досягнення
достатньо високої результативності та задоволення
попиту на дані послуги у суспільстві. Вагомого значення набувають питання розвитку моделі соціального захисту населення, пошуку оптимальних форм
взаємодії бюджетної та страхової складової, ролі
держави у регулюванні інвестиційних потоків недержавних пенсійних фондів, механізмів гарантування суспільного добробуту в майбутньому [2].
При формуванні бюджетної політики необхідним є врахування впливу екзогенних та ендогенних
факторів на економічну систему, які визначають тенденції соціально-економічного розвитку. До екзогенних факторів відносяться темпи росту валового
внутрішнього продукту країн, що формують попит
на основні групи товарів вітчизняного експорту, рівень цін на продукти експорту та імпортовані енергоносії, обсяги та структура іноземних інвестицій,
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кон’юнктура на світових фінансових ринках, яка
впливає на можливості держави здійснювати запозичення та операції по рефінансуванню державного
боргу. До внутрішніх економічних факторів належить частка перерозподілу валового внутрішнього
продукту через бюджет та державні цільові фонди,
прогнозований обсяг бюджетних доходів та видатків, дефіциту бюджету, обсяг державного боргу.
В умовах економічної рецесії доцільним є використання інструментів фінансово-бюджетного
регулювання, що спрямовано на стимулювання
економічного зростання, розвиток соціальної
сфери. Держава збільшуючи обсяг видатків стимулює внутрішній попит, здійснює інвестиції в виробництво та людський капітал, розвиває інфраструктуру. Належне фінансування освіти, науки, охорони здоров’я сприяє зміцненню інституційних
засад фінансово-економічної політики країни. Розвиток людського капіталу є пріоритетним напрямом державної політики з огляду на його значущість у сфері підвищення рівня дієвості соціальноекономічних відносин.
Важливим є встановлення оптимальної структури бюджетної системи, яка б враховувала взаємодію державного регулювання економічних процесів і відповідних механізмів саморегулювання, що
потребує наявності належної інституційної системи, достатнього рівня розвитку фінансових інститутів. Вагомим завданням фінансово-економічної
політики є її адаптація до змін структури фінансових відносин, впливу зовнішніх економічних факторів, якісних перетворень фінансової системи. З
метою активізації впливу бюджетної системи на соціально-економічний розвиток суспільства потрібно вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня збалансованості й прозорості бюджету, ефективності
витрачання
бюджетних
коштів,
удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів,
здійснення дієвого фінансового контролю.
Одним з основних інструментів державного
регулювання соціально-економічного розвитку є
перспективне бюджетне планування, зміст якого
полягає у розробці основних напрямів формування
та використання бюджетних коштів на середньостроковий період, зважаючи на необхідність виконання завдань, які постають перед суспільством на
певному етапі його розвитку. У процесі перспективного бюджетного планування створюються умови
для розв’язання най важливіших проблем державного впливу на економічний розвиток. Проведення
цілеспрямованої бюджетної політики передбачає
запровадження стратегічного бюджетного планування. Середньострокове бюджетне планування є
необхідною умовою підвищення якості процесу
бюджетного планування, посилення впливу бюджетного регулювання на соціально-економічний
розвиток країни [3].
Основними напрямами бюджетної політики на
середньострокову перспективу є забезпечення збалансованості бюджетної системи, зниження залежності системи пенсійного забезпечення від коштів
державного бюджету, створення належних умов
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для надання якісних державних послуг, підвищення
фіскальної ефективності податкової системи, вдосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення
прозорості та гласності бюджетного процесу, посилення взаємозв’язку бюджетного регулювання із
циклічністю економічного розвитку, удосконалення програмно-цільового методу планування бюджету, розробка довгострокової бюджетної стратегії, яка взаємопов’язана з цілями соціально-економічного розвитку суспільства, що сприятиме
підвищенню рівня керованості національною економікою.
З метою забезпечення послідовності, системності та ефективності бюджетної політики важливим є формування довгострокової бюджетної стратегії із визначенням результативних показників реалізації її основних напрямів. Система державного
стратегічного планування, як фундаментальна основа для розробки стратегічних напрямів бюджетної політики, є інструментом забезпечення структурної модернізації економіки та підвищення її конкурентоспроможності. В умовах обмеженості
фінансових ресурсів вагомим завданням реалізації
бюджетної стратегії є концентрація фінансування
на пріоритетних напрямах соціально-економічного
розвитку країни, обґрунтування ієрархії цілей, завдань та принципів бюджетної політики, узгодження фінансових можливостей бюджету щодо
реалізації даних цілей в межах бюджетних періодів.
Доцільним є поглиблення взаємозв’язку річного та
перспективного бюджетного планування. У сучасних умовах, при розробці перспективних напрямів
бюджетної політики необхідним є врахування здійснення переорієнтації економіки на переважно ендогенні чинники економічного зростання. Важливим є подальший розвиток середньострокового індикативного планування в діяльність головних
розпорядників бюджетних коштів [4].
Бюджетна політика у наступних бюджетних
періодах має формувати сприятливі умови для підвищення рівня розвитку людського капіталу як ендогенного фактору забезпечення інтенсивного економічного зростання. Обсяг фінансування установ
соціальної сфери має залежати від показників їх діяльності, які повинні відповідати світовим стандартам. Від якості планування бюджетних показників
залежить фінансова стійкість системи державних
фінансів. Доцільним є актуалізація стратегії управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом,
формування річних планів заходів щодо його оптимізації у розрізі кварталів з метою зменшення пікових навантажень на державний бюджет. Зростаючі
потреби обслуговування боргу та фінансування бюджету потребують формування збалансованого
портфеля запозичень та підвищення рівня ліквідності облігацій внутрішньої державної позики. Разом
з тим, достатньо висока питома вага зовнішнього
державного боргу в його структурі обумовлює необхідність відповідної співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями. Реалізація зазначеного
потребує удосконалення інституційного моделі уп-
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равління державним сектором економіки, підвищення рівня координації у системі органів влади в
сфері макроекономічного регулювання.
Економічна сутність бюджетної політики економічного розвитку як інструменту державного фінансового регулювання суспільних відносин полягає у взаємодії інституційних, економічних складових
бюджетної
системи
та
фінансової
архітектоніки, що в процесі розробки основних напрямів формування та використання бюджетних
коштів створює умови для досягнення тактичних та
стратегічних цілей держави. Доцільним є підвищення ступеню координації між складовими бюджетної політики з метою забезпечення фінансової
стабільності та економічного зростання. Активізація структурних змін в економіці передбачає застосування збалансованого підходу щодо функціонування бюджетної системи. Бюджетна політика має
адаптивно реагувати на економічну циклічність
при необхідності утримання індикативних значень
дефіциту бюджету та державного боргу. Підвищення ефективності бюджетних видатків потребує
узгодження цілей бюджетних програм з пріоритетами соціально-економічного розвитку країни, використання дієвих форм державної фінансової підтримки. Особливого значення набувають питання
запровадження системи середньострокового та
стратегічного бюджетного планування. Доцільним
є проведення інституційних змін фінансового забезпечення соціального захисту, поглиблення страхових принципів пенсійної системи. Важливим є
підвищення дієвості контролю та аудиту використання бюджетних коштів, що обумовлює необхідність подальшого розвитку його методологічних засад, удосконалення критеріїв оцінки ступеню досягнення запланованих цілей та завдань головних
розпорядників бюджетних коштів [5].
В умовах рецесії та уповільнення темпів зростання світової економіки, заходи бюджетної політики, які реалізуються у країнах з розвинутою на
трансформаційною економікою спрямовані на стимулювання внутрішнього попиту. Пріоритетними
заходами бюджетно-податкової політики є зниження показників структурного дефіциту бюджету
та державного боргу, оптимізація бюджетних видатків, підвищення фіскальної ефективності податкової системи, посилення дієвості механізму бюджетного планування та прогнозування. Важливим є реалізація системних заходів щодо підвищення рівня
поточної ліквідності фінансової системи; викупу у
фінансових інститутів проблемних активів для поліпшення стану їх балансів та розширення можливостей кредитування економіки; здійснення державних інвестицій в капітал фінансових інституцій.
Можливості стимулювання економіки за рахунок
бюджетної політики є обмеженими, тому одночасно проводяться структурні зміни системи державних фінансів та посилюється вплив дивергентних
факторів на економічні процеси.
Фіскальна консолідація в країнах з розвинутою
та трансформаційною економікою проводиться з
метою підвищення стійкості державних фінансів та
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являє собою комплекс заходів, що здійснюються задля збільшення доходів бюджету та оптимізації видатків бюджету шляхом реалізації структурної перебудови бюджетно-податкової системи. Важливим є покращення циклічно скоригованого балансу
бюджету, що в середньостроковій перспективі, дозволить забезпечити стабільне економічне зростання, підвищити рівень зайнятості населення. Заходи щодо фінансового регулювання бюджетної
системи спрямовано на збалансування обсягів доходів і видатків сектору загального державного управління, доходів, що надходять до бюджетної системи та державних цільових фондів, оптимізацію
обсягів та покращення структури бюджетних видатків, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, зменшення навантаження прямого і гарантованого державною боргу на бюджетну систему країни. Більшість країн світу протягом
останніх років дотримуються політики жорсткої
економії бюджетних коштів, бюджетної дисципліни, прозорості бюджету, що сприяє зменшенню
боргових зобов’язань, дефіциту бюджету. Низка
країн використовують дієві механізми інтеграції
коротко-, середньо- і довгострокового бюджетного
планування.
Вітчизняна бюджетна політика характеризується структурним вдосконаленням інституційної
системи та адаптацією до внутрішніх та зовнішніх
тенденцій економічного середовища. Важливим в
даному аспекті є використання бюджету як інструменту регулювання суспільного розвитку. Система
формування бюджету має бути збалансованою у середньостроковому та довгостроковому періодах,
доцільним є удосконалення інституційного середовища та фінансового інструментарію планування та
прогнозування бюджетних показників. На сучасному етапі необхідним є переосмислення сутності
системи формування бюджету у процесі регулювання економічних процесів та враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, розробки бюджетної політики як вагомого інструменту впливу на економічне зростання [6].
Розвиток суспільства на даному етапі вимагає
використання бюджетної політики як дійового інструменту державного регулювання економічних
та соціальних відносин. Важливим є визначення
пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову перспективу виходячи з основних
засад соціально-економічного розвитку країни,
удосконалення державного регулювання у сфері
формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної та бюджетної системи в цілому.
Бюджетна політика, що реалізується через систему
бюджетних механізмів забезпечує бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні
процеси. Бюджетний механізм та реалізація відповідної політики у сфері державних фінансів із використанням регулюючих можливостей бюджету є
вагомими інструментами впливу держави на розвиток економіки, забезпечення необхідного рівня соціальних стандартів. Особливо вагомого значення
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набуває бюджетний механізм за умови трансформаційних перетворень економіки та необхідності її
стабілізації в умовах фінансово-економічної рецесії. Економічна сутність бюджетної політики в якості інструменту регулювання економічного розвитку полягає у використанні бюджетної архітектоніки,
яка
визначається
оптимальними
співвідношеннями між елементами бюджетної системи для впливу на динаміку економічного зростання.
Бюджетна політика як вагомий інструмент системи державного регулювання економіки має спиратися на довгострокову програму економічного та
соціального розвитку країни. Упорядкування регулюючих цілей бюджетної політики, дозволяє досягти відповідного збалансування процесу перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві, рівня задоволення суспільних потреб. Необхідним є
забезпечення перетворення бюджетного механізму
в дієвий засіб реалізації соціально-економічної
стратегії, підвищення ефективності використання
бюджетних коштів. Соціальні пріоритети бюджетної політики мають зменшувати нерівномірність
ринкового механізму розподілу доходів, вирішувати питання подолання бідності. Розбудова інституту бюджетної політики, що включає розробку відповідних норм, правил, інституцій сприятиме вирішенню проблем, які існують у сфері державних
фінансів. Архітектоніка бюджетної політики має
створювати належні інституційні умови функціонування фінансової моделі у суспільстві, які у сукупності повинні формувати механізм впливу на економічне зростання, сприяти підвищенню добробуту
суспільства.
Державна політика у сфері видатків бюджету
суттєво впливає на обсяг сукупного попиту, який
складається із обсягу споживчого попиту, інвестиційного попиту та попиту держави. В умовах економічного спаду держава повинна здійснювати заходи щодо одночасного послаблення податкового
навантаження на економіку та збільшення бюджетного дефіциту, таким чином, бюджетне регулювання дозволяє впливати на обсяг сукупного попиту, темпи і пропорції економічного розвитку.
Зміст соціальної функції державних фінансів полягає в формуванні соціального захисту людини та забезпечення цілісності та стабільності розвитку суспільства. У реалізації соціальної функції держави
призначення доходів і видатків державного бюджету полягає у формуванні і структуруванні державних фінансових ресурсів з метою забезпечення
базових параметрів життєдіяльності громадянина і
суспільства. Соціальне призначення трансфертів,
що передаються з державного бюджету місцевим
бюджетам, полягає у забезпеченні соціальної злагоди і стабільності у суспільстві шляхом розподілу
фінансових ресурсів за регіонами країни для збалансованого соціально-економічного та культурного
розвитку як територій, так і країни в цілому. Державні цільові фонди покликані забезпечити функціонування системи соціального захисту осіб, які потребують підтримки з боку суспільства. Важливим
методологічним чинником є визначення принципів
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функціонування державних фінансів, що дозволяє
виявити напрями впливу фінансів на розвиток державного сектору економіки, виробити критерії його
розвитку.
Бюджетна політика виступає дієвим інструментом забезпечення макроекономічної стабілізації та
подальшої активізації процесів економічного розвитку. Завдання бюджетного регулювання щодо
формування дієвого розподілу фінансових ресурсів, мають бути скоординовані із стратегічними цілями стійкого зростання економіки країни та підвищення життєвого рівня населення. Важливим є забезпечення
макроекономічної
стабільності,
встановлення оптимальних структурних пропорцій
в економіці, удосконалення соціальної політики,
формування сучасних фінансових інститутів. Виходячи із мети та завдань стратегії поступального розвитку економіки, пов’язаної з підвищенням рівня
ефективності її ендогенної складової, необхідним є
розвиток інституційних засад бюджетної політики.
Бюджетне регулювання визначає обсяги первинного розподілу валового внутрішнього продукту,
здійснює вплив на структуру заощаджень та динаміку боргових зобов’язань, виступає дієвим засобом вирішення основних завдань суспільного розвитку та має стати інструментом реалізації внутрішнього потенціалу економічного зростання.
Важливою умовою посилення впливу видаткової частини бюджету на економічне зростання та
соціальний розвиток суспільства є розробка та запровадження обґрунтованих методів визначення
обсягів і структури видатків державного та місцевих бюджетів. З метою найбільш ефективного розподілу бюджетних ресурсів відбувається подальше
удосконалення планування і виконання видаткової
частини бюджету на основі програмно-цільового
методу як складової системи перспективного бюджетного прогнозування та планування. Удосконалення системи планування видатків місцевих бюджетів шляхом запровадження програмно-цільового методу сприятиме підвищенню бюджетної
прозорості, взаємозв’язку пріоритетів соціальноекономічного pозвитку теpитоpій з фінaнсовою
склaдовою місцевого самоврядування, посиленню
ефективності викоpистaння бюджетних коштів з
врахуванням досягнутих pезультaтів бюджетних
пpогpaм.
Вагомого значення набувають питання реалізації інвестиційного потенціалу бюджетної політики, що потребує зростання ефективності капітальних інвестицій та удосконалення механізму надання
державних
гарантій.
Динамічність
економічних перетворень вимагає актуалізації інвестиційних пріоритетів розвитку, формування комплексної ієрархії державних інвестиційних програм. На сучасному етапі розвитку фінансових відносин, доцільним є посилення дієвості механізму
державного замовлення на виконання пріоритетних
науково-технологічних завдань модернізації економіки.
Формування державної фінансової політики, у
тому числі в частині регулювання бюджетних дохо-
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дів та видатків, дефіциту бюджету, державного боргу, валютного курсу відбувається з урахуванням
сукупності зовнішніх чинників, що спрямовано посилення інвестиційної привабливості країни для
міжнародного капіталу, підвищення конкурентоспроможності національних товарів на світових ринках, дотримання рекомендацій міжнародних фінансових організацій для отримання відповідних
обсягів кредитування. Вагомою причиною здійснення фінансових капіталовкладень для інвестора є
максимізація прибутку в рамках виробничих і науково-технічних комплексів. Інвестори, які беруть
на себе завдання здійснення оцінки ефективності
вкладень, сприяють економічному зростанню, у
тому числі шляхом підвищення дієвості механізму
розподілу фінансово-економічних ресурсів. Бюджетна політика є вагомим інструментом забезпечення довгострокової збалансованості, стійкості та
стабільності функціонування фінансово-економічної системи, що надає можливість створити умови
для сталого економічного зростання, модернізації
економіки і соціальної сфери, підвищення рівня і
якості життя населення, досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни. Пріоритетними завданнями у бюджетній сфері мають бути
підвищення ефективності бюджетної політики,
впровадження стимулюючих заходів, спрямованих
на активізацію економічної діяльності. Реалізація
бюджетної стратегії в умовах економічних перетворень передбачає створення передумов для економічного зростання на основі розвитку системи фінансово-економічних відносин, ефективного управління державними фінансами, забезпечення
узгодженості фіскальної та економічної політики,
соціального і економічного розвитку країни на основі середньострокового бюджетного планування,
прозорості та реалістичності формування бюджетів
всіх рівнів, дієвості контролю та аудиту ефективності використання бюджетних коштів. З метою посилення результативності бюджетної політики важливим є впровадження підходів до забезпечення довгострокової збалансованості бюджетної системи,
які ґрунтуються на основі зменшення показників
структурного дефіциту бюджету та боргового навантаження на бюджет, підвищення фіскальної ефективності податкової системи, що з урахуванням раціональної політики в системі формування бюджетних видатків дозволить сформувати дієвий
інструментарій економічного розвитку країни.
Бюджетна політика впливає на дієвість фінансово-економічних перетворень у системі державних фінансів, забезпечує фінансування структурної
перебудови економіки, стимулювання розвитку її
пріоритетних секторів, прискорює інтенсифікацію
виробництва та рівень розвитку суспільства. Як вагомий інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів бюджетна стратегія визначає напрями розвитку складових фінансової політики, що надає можливість для взаємоузгодження
шляхів реалізації її завдань. Бюджетна політика
сприяє ефективній реалізації інституційних фінансово-бюджетних інструментів, спрямованих на
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створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням динамічності та циклічності економічних процесів. Рівень дієвості інституційного забезпечення у бюджетній
сфері залежить від обґрунтованості бюджетної
стратегії. В умовах економічних перетворень вагомим завданням є удосконалення інституційного забезпечення розвитку бюджетних відносин та формування і реалізації бюджетної політики на довгострокову перспективу.
Бюджетна політика
виступає важливою складовою державного фінансового регулювання та ефективним інструментом
реалізації економічної політики країни щодо забезпечення макроекономічної рівноваги в умовах інституційних перетворень.
Пріоритетним завданням державних органів
управління та місцевого самоврядування є зміцнення фінансово-економічного потенціалу територій, що потребує запровадження системи ефективного бюджетного регулювання, визначення пріоритетів бюджетної політики у сфері міжбюджетних
відносин, оптимального поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів. Важливим завданням
бюджетного механізму є трансформація бюджетних ресурсів у чинник економічного зростання. Бюджетні кошти повинні бути важливим джерелом інвестицій, що сприятиме підвищенню рівня суспільного розвитку. Вагомі підходи до інституційних
перетворень системи бюджетного регулювання як
складової соціально-економічного розвитку країни
сприятимуть підвищенню ефективності та дієвості
функціонування державних та місцевих фінансів.
Бюджетна політика є одним з дієвих інструментів
впливу на динаміку та якісний рівень соціальноекономічного розвитку країни. Використання інструментів та важелів бюджетного механізму має
здійснюватись з урахуванням впливу сукупності
економічних, інституційних та соціальних факторів. Бюджетна політика є вагомою складовою державного регулювання циклічних коливань економіки, важливим є забезпечення поступової адаптації бюджетного механізму до змін економічного
середовища. В умовах трансформації економіки,
посилюється роль бюджетної системи для досягнення макроекономічної стабілізації та подальшого
відновлення економічного зростання.
Формування бюджетної політики на середньострокову перспективу дозволяє визначати стратегічні цілі бюджетної політики, забезпечити прозорість і відкритість щодо досягнення соціально-економічних завдань протягом запланованого періоду,
досягати реалістичних прогнозів доходів бюджету;
встановлювати основні пріоритети у сфері бюджетних видатків, забезпечувати своєчасне корегування бюджетної політики, посилити державний
фінансовий контроль за реалізацією цілей, встановлених основними напрямами бюджетної політики,
відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів за ефективністю використання бюджетних коштів.
Висновки. Бюджетна політика як складова суспільно-економічних відносин полягає у сукупно-
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сті відповідних форм взаємозалежностей та взаємовпливів інституційних компонентів бюджетного
простору та економічного середовища у процесі
формування бюджету та використання бюджетних
коштів для досягнення стратегічних цілей та основних завдань розвитку суспільства. Використання
адаптивного бюджетного механізму з врахуванням
динамічної збалансованості фінансових, економічних, соціальних взаємовідносин, основних положень бюджетної архітектоніки, циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів спрямоване на забезпечення адекватності регулятивних
заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища, застосування прозорої та виваженої системи управління державними та муніципальними фінансами, державним боргом з метою довгострокового розвитку національної економіки.
Визначальним є підвищення ефективності бюджетних видатків, що відбуватиметься на основі визначення їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. Бюджетна політика
на середньострокову перспективу повинна бути
спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних
одиниць та країни в цілому при врахуванні критеріїв ефективності та результативності бюджетних
видатків. Бюджетна політика є вагомим інструментом економічного розвитку країни. Визначення
пріоритетних напрямів бюджетної політики на середньо- та довгострокову перспективу сприятиме
підвищенню результативності структурних перетворень в економіці та соціальній сфері, розвитку
людського капіталу. Виважений підхід щодо формування та реалізації бюджетної політики потребує
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врахування впливу екзогенних та ендогенних факторів на економічну систему. При розробці основних напрямів економічної політики держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової
стабільності.
На
сучасному
етапі
трансформаційних перетворень, важливим є підвищення дієвості фінансово-бюджетної політики держави з урахуванням циклічності економіки. Розробка та реалізація бюджетної політики має ґрунтуватись на науково-обґрунтованих положеннях, що
сприятиме посиленню збалансованості бюджетної
системи та ефективності державного фінансового
забезпечення розвитку економіки.
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У статті проаналізовано концепцію верховенства права як засаду вітчизняного судочинства і захисту
прав людини. Акцентовано на необхідності розрізняти поняття верховенство права і верховенство закону.
З'ясовано, що нерозривний зв'язок верховенства права і захищених прав людини є необхідною передумовою існування демократії.
ABSTRACT
The author has analyzed the category of "rule of law" as the principle of the Ukrainian human rights judicial
protection. It is emphasized to distinguish between the rule of law and the rule of legislation. The article explains
the crucial role of the protection of human rights and the rule of law are necessary for the democracy to function.
Ключові слова: верховенство права, права людини, правозахисна діяльність, судовий захист, правосуддя.
Keywords: rule of law, human rights, law enforcement, judicial protection, justice.
Постановка проблеми. Права людини, їх визнання, або, навпаки, їх порушення; їх стан і повнота реалізації, ефективність їх захисту – важливий
показник соціально-правового розвитку сучасної
держави. Сьогоднішня Україна є транзитивною
державою, яка переходить від тоталітаризму до демократії, формує і утверджує демократичні цінності та демократичний спосіб життя, які, своєю чергою, творять національну правову систему, оскільки псевдоправова законницька система, що
дісталася у спадок від радянського минулого, не
здатна бути рушієм демократичних перетворень.
Слабкість і недосконалість сучасної правової системи унеможливлює вирішення проблеми правового захисту в Україні загалом і прав людини зокрема. Важливу роль у цьому належить процесу становлення та розвитку ідеалу верховенства права і
його впливу на правозахист в Україні, адже саме
права людини та верховенство права є запорукою
існування демократії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за
проблематикою та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Тривалий час
українські дослідники, ототожнюючи верховенство
права і верховенство закону не проявляли до цієї
теми особливого інтересу. Таким чином, принцип
верховенства права є відносно новим для вітчизняної юриспруденції, хоча й гостро актуальним. На
сьогоднішній день значний науковий внесок у дослідження теорії і практики верховенства права в
Україні зробили такі вчені, як С. Головатий, М. Козюбра, С. Андрощук, П. Рабінович, Т. Багрій,

С. Шевчук та інші. До окремих питань верховенства права в контексті здійснення правосуддя зверталися М. Братасюк, Ю. Білас, О. Уварова, О. Колісник, М. Цуркан, Н. Добрянська. Вітчизняним правознавцям ще належить докласти чимало зусиль
для того, щоб дослідити і проаналізувати проблему
реалізації принципу верховенства права у судовому
захисті прав людини, показати її дійсний стан, напрацювати концептуальне її вирішення, виробити
відповідні рекомендації та пропозиції для правової
практики.
Метою даної статті є виявити і проаналізувати проблемні аспекти імплементації принципу
верховенства права як методу ефективного судового захисту прав людини в Україні.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день відомо кілька підходів до розуміння концепції верховенства права:
його ототожнюють з верховенством закону;
під ним мають на увазі верховенство усіх нормативно-правових актів;
уподібнюють його з верховенством розуму і
справедливості;
під ним розуміють пріоритет загальновизнаних принципів і норм міжнародного права перед національним законодавством;
ототожнюють його з верховенством конституції;
є тотожним з основними правами людини.
Три останні позиції поєднує спільне природноправове підґрунтя, тобто вони втілюють природні
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основи життя, на чому наголошує М. Козюбра [1,с.
24-32].
Зауважимо, що легістський тип праворозуміння, уподібнюючи право закону, не визнає принципу верховенства права в його сучасному розумінні (на цьому акцентують правознавці С. Головатий,
М. Козюбра,
Т. Багрій,
С. Андрощук,
С. Шевчук). В ньому центральне місце займає
принцип верховенства закону, що, зрештою, спричиняє ситуацію домінування волі влади над людиною та її правами у правозастосуванні, тобто
сприяє порушенню прав людини, а не їх захисту.
Саме тому слід розрізняти право і закон. Право слід
розглядати не як акт державної влади, а як соціальний феномен, пов’язаний із такими категоріями, як
гуманізм, справедливість, свобода, рівність. Право
має розглядатися у нерозривній зв’язці з правами
людини [1,с. 24-32]. Верховенство права є принципом, який встановлює вимоги до багатьох суспільних інститутів з метою забезпечення природних
прав і свобод людини. Як головна ідея конституційного судочинства, принцип верховенства права
означає рівність усіх перед законом і перед судом.
Складовою принципу верховенства права як
мегапринципу, що висуває ряд вимог до усіх
суб’єктів правового захисту, є принцип пропорційності, який, як зауважує Ю. Євтошук, «спрямований проти неконтрольованого свавілля як законодавця, так і правозастосовних органів та їх посадових
осіб. Відсутність глибокого наукового аналізу
цього принципу негативно позначається і на судовій практиці, про що свідчать його порушення при
розгляді справ, пов’язаних передусім із втручанням
у права людини» [2,с.1]. Ю. Євтошук розкриває
суть таких вимог цього принципу у правозастосуванні: придатність, необхідність, сумірність у вузькому сенсі і акцентує, що він має «більш динамічний характер, оскільки завжди залежить від конкретних обставин справи, зміна яких може вимагати
зміни заходів як у бік посилення, так і в бік пом’якшення, що не може бути надмірним з погляду предмета, часу, місця застосування, кола осіб, та має
бути спрямовано проти реальних негативних наслідків» [2].
Принцип верховенства права як метод правозахисної діяльності – це не лише положення про
«панування права в суспільсті…», хоча це теж правильно [3,ст. 2975]. На жаль, у зв’язку із домінуванням дотепер в українській правозастосовній діяльності законницького праворозуміння, яке понижує
принципи права перед нормами і розуміє їх як додатки до норм, принцип верховенства права теж
трактується як загальна ідея без практичної значущості. На нашу думку, верховенство права найперше – це метод, сукупність вимог до поведінки
суб’єктів права, суб’єктів правозастосовної діяльності загалом і правозахисної зокрема. «Верховенство права - це самостійний правовий механізм,
який /…/має на меті захист конституційних прав та
свобод людини, виходячи насамперед із засад справедливості, моральності, рівності. Цей механізм,

33
окрім інших елементів, включає також Конституцію та закони України …», – акцентують Н.Пільгун
та М.Рощук [4,с.30-35].
Для легістського праворозуміння єдиним справжнім гарантом прав людини є лише закон, а тому
гасло «закон є закон» пронизує усю цю концепцію.
Проте, як слушно зауважує К. Кресс, «не існує загального морального обов’язку безумовно підпорядковуватися закону тільки тому, що він – закон»,
бо він може бути просто примхою влади, яка зневажає права людини [5,с.207]. Для того, щоб права
людини були захищені, суд має прийняти таке правове рішення, яке відповідає критерієві справедливості [6,с.116]. Як наголошує І. Годецький, «рішення має бути передусім справедливим, а потім
вже законним» [7,с.23].
В умовах сучасної України у сфері захисту
прав людини важливою є проблема існування несправедливих законів на противагу правовим законам, які були б покликані передусім охороняти людину, її права і свободи. Завданням судової влади є
сприяти захисту прав і свобод людини шляхом
справедливого вирішення спорів та утвердження
принципу верховенства права. Чим вищим у країні
є авторитет суду, тим він незалежніший порівняно
з іншими гілками влади, а отже, тим вищим є рівень
демократичності самої держави. На жаль, в сьогоднішній Україні авторитет судової влади доволі низький через її залежність від політиків та бізнесу, а,
отже, реалізація принципу верховенства права є частковою.
Принципом верховенства права є не лише визнання прав людини, а й процедура їх дотримання,
забезпечення і можливість реалізації та захисту. До
проявів верховенства права у сфері судочинства
Ю. Білас виділяє такі: гарантія доступу до суду, гарантія виконання судового рішення у разі набрання
ним законної сили, рівність перед законом, юридична визначеність, авторитетність та незалежність
суду, судовий контроль за порушенням органами та
посадовими особами виконавчої влади прав людини, законність [8, с12].
Суб’єктам правозахисної діяльності необхідний сучасний правовий світогляд. Українці загалом
потребують природно-правового гуманізму як основи правосвідомості, яка повинна замінити законосвідомість, що так стійко зберігає свої позиції дотепер, особливо в середовищі держслужбовців.
Правознавці зазначають, що до тих пір, доки принцип державоцентризму з притаманним йому пріоритетом обов’язків особи перед її правами, пріоритет самої держави і її волі перед людиною, на противагу європейській правосвідомості, в основі якої
покладено гуманістичні цінності, буде в основі правозахисної діяльності, вона не зможе стати правозахисною в сучасному розумінні. Звідси і відсутність розуміння багатьма юристами на доктринальному рівні різниці між верховенством права і
верховенством закону. Чим швидше учасники правового захисту в Україні зможуть сформувати сучасне гуманістичне правове мислення, тим ефективнішим і дієвішим буде цей захист.
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Одначе, у практичній державно-владній діяльності зміна правового мислення ще не є достатньою
гарантією реалізації принципів верховенства права
у повному обсязі. Перешкодою цьому виступають:
тиск бюрократичного апарату, який не не готовий
до правового реформування країни; інтереси осіб,
які перебувають при владі; конкуренція окремих
приватних інтересів; слабка позиція громадянського суспільства; незрілість української політичної
системи тощо.
Отже, проблема утвердження та розвитку
принципу верховенства права у судовій сфері має
комплексний характер і може вирішитись лише
шляхом реформування багатьох сфер українського
життя, а передусім – глибинної судово-правової реформи в Україні.
Висновки. Підсумовуючи написане вище, ми
можемо зробити наступні висновки.
Беручи до уваги необхідність глибинного правового реформування, судовий захист прав людини
сьогодні цілком зрозуміло перебуває у полі зору вітчизняних правознавців. Особливо наголошується
на необхідності утвердження відповідного якісного
рівня та ефективного судового захисту прав і свобод людини. Верховенство права – це утвердження
«правовладдя» народу, або ж влада рівної міри
справедливості для всіх і кожного. Принцип верховенства права був сформований і може трактуватися лише в контексті природно-правової доктрини. З позицій позитивістського підходу він ототожнюється з принципом законності, хоча
насправді ці принципи є настільки ж різними, наскільки різними є право та закон. Сучасні правознавці зазначають, що українські судді дотепер ототожнюють принципи верховенства права та верховенства закону, а визначальним принципом
правозахисної діяльності все ще залишається принцип верховенства закону.
Чимало вітчизняних та зарубіжних правознавців звертають увагу на те, що застосування принципу верховенства права в правозахистній діяльності є найбільш ефективним методом захисту прав
людини. Нам важливо наголосити на цій справді
новації у правозахисній діяльності пострадянської
України, тому що ця проблема безпосередньо
пов’язана із природно-правовою доктриною, яка, на
противагу позитивістській, є гуманістичною за змістовним наповненням. Вона, будучи втіленою у
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принципі верховенства права, постає досить ефективним методом захисту прав людини в сучасному
суспільстві.
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АННОТАЦИЯ
Налоговое обязательство является объектом налоговой отчетности, для исполнения которой требуется вклад налоговых органов и налогоплательщика. Анализ модальности фискального обязательства за
неисполнение обязательства по уплате фискальных налогов и сборов позволяет применить на практике
некоторые эффективные методы участия в исполнении фискального обязательства. Прекращение налоговых обязательств представляет собой обширный сегмент как в деятельности налогоплательщиков, так и в
деятельности фискальных органов, последние приближаются к ним, выполняя свои основные функции полное и своевременное обеспечение сбора доходов в национальный публичный бюджет, что в значительной степени они зависят от вклада компании в культуру уплаты и исполнения налогового обязательства.
ABSTRACT
The tax obligation is the object of the tax report, the execution of which requires the contribution of the tax
authorities and the taxpayer. The analysis of the fiscal liability modality for the non-execution of the obligation to
pay the fiscal taxes and fees allows the application in practice of some efficient methods of contribution to the
execution of the fiscal obligation. The extinction of fiscal obligations represents a vast segment both in the activity
of taxpayers and in the activity of fiscal bodies, the latter approaching them through the execution of its basic
attributions - full and timely assurance of revenue collection to the national public budget, which largely they
depend on the company's contribution to the culture of payment and execution of the tax obligation.
Ключевые слова: налоговое обязательство, ответственность, налог, налогоплательщик, погашение,
срок уплаты.
Keywords: tax liability, liability, tax, taxpayer, repayment, due date.
Налоговое обязательство возникает с момента
появления установленных налоговым законодательством обстоятельств, предусматривающих его
погашение. Налоговое обязательство налогоплательщика, которое должно быть погашено другим
налогоплательщиком, обязанным в соответствии с
налоговым законодательством удерживать или взимать с первого суммы налогового обязательства и
погашать это обязательство, перестает быть налоговым обязательством первого и становится налоговым обязательством второго с момента удержания или взыскания. Финансовое учреждение (его
отделение или филиал), получающее от налогоплательщика или налогового органа соответственно
платежное или инкассовое поручение о перечислении денежных средств в счет погашения налогового обязательства, считается ответственным за
налоговое обязательство с момента получения указанного поручения в пределах, имеющихся на банковском счете налогоплательщика средств [1]. В то
же время налогоплательщик считается ответственным за налоговое обязательство в части средств,
недостающих на банковском счете для полного погашения налогового обязательства. Изменением
налогового обязательства является изменение величины обязательства в связи с изменением установ-

ленных налоговым законодательством обстоятельств, в зависимости от которых исчислялось обязательство.
Погашение налогового обязательства осуществляется путем уплаты, аннулирования, истечения срока давности, вычета, компенсации или принудительного исполнения [2]. Погашение налогового обязательства путем уплаты осуществляется в
национальной валюте, если настоящим кодексом
или другими законодательными актами, относящимися к налоговой сфере, не предусмотрено иное.
Уплата может производиться прямым платежом
или путем удержания у источника выплаты. Прямой платеж осуществляется посредством платежной карточки, с использованием других платежных
инструментов или наличными денежными средствами. Уплата с использованием безналичных
платежных инструментов осуществляется через
финансовые учреждения (их отделения или филиалы) или других поставщиков платежных услуг, которые обязаны принимать денежные средства в
национальный публичный бюджет от налогоплательщиков–физических лиц наличными и перечислять их в бюджет в срок[3]. Уплата наличными денежными средствами может быть осуществлена посредством налогового органа, органов местного
публичного управления, почтовых операторов, фи-
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нансовых учреждений (их отделений или филиалов) или других поставщиков платежных услуг. Органы местного публичного управления могут устанавливать порядок взыскания местных налогов и
сборов и через других лиц[4].
Погашение налогового обязательства, в том
числе задолженностей, путем аннулирования производится посредством принятых в соответствии с
законодательством актов правоохранительных и
судебных органов об исключении из Государственного налогового регистра, в обязательном порядке
вступивших в окончательную и законную силу.
Право государства на определение или принудительное исполнение налогового обязательства,
не реализованное в предусмотренные настоящим
кодексом сроки, погашается истечением срока давности в порядке, установленном Правительством.
Одновременно погашается и налоговое обязательство налогоплательщика. Погашение налогового
обязательства путем истечения срока давности осуществляется на основании письменного решения
руководства органов, осуществляющих полномочия по налоговому администрированию, которые
администрируют данное налоговое обязательство,
а в случае службы по сбору местных налогов и сборов – на основании решения местного совета.
За исключением случаев, когда налоговое законодательство предусматривает иное, возмещение
сумм переплат и сумм, подлежащих возмещению
налогоплательщику в соответствии с налоговым законодательством, только в случаях, если у него нет
недоимок[5]. Течение срока, приостанавливается,
если налогоплательщик, обратившийся за возмещением суммы переплаты и суммы, подлежащей возмещению согласно законодательству, обвиняется в
совершении преступления посредством экономических сделок, приведших к возникновению права на
возмещение сумм налогов и/или сборов, и в отношении него начато уголовное преследование, до
прекращения уголовного преследования, выведения из-под уголовного преследования, вынесения
окончательного оправдательного приговора или
окончательного приговора о прекращении производства по уголовному делу в отношении соответствующего налогоплательщика[6].
Если при представлении декларации о подоходном налоге, исправленной после установленного законодательством срока, устанавливается излишне уплаченная сумма подоходного налога, то
сумма, уменьшается на сумму, установленную в
процентах за соответствующий налоговый период.
За исключением случаев, когда налоговым законодательством предусмотрено иное, возмещение
переплат и сумм, подлежащих возмещению согласно налоговому законодательству, налогоплательщикам – юридическим лицам осуществляется
Государственным казначейством на их банковские
счета, а налогоплательщикам – физическим лицам
– на их банковские счета или наличными денежными средствами. Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, подают заявление о возмещении переплат подоходного налога начиная с 1 июня – по представляемым
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в электронной форме и с 1 июля – по представляемым на бумажном носителе, за исключением случая, когда физическое лицо намерено выехать из
Республики Молдова на постоянное местожительство за рубеж.
В случае, когда возмещение переплат и сумм,
подлежащих возмещению согласно налоговому законодательству, не осуществлено в течение 45 дней
со дня получения заявления налоговым органом
или в иной срок, предусмотренный налоговым законодательством, налогоплательщику выплачивается процент на эти суммы, равный базисной ставке
(округленной до следующего полного процента),
установленной Национальным банком Молдовы[7]
в ноябре года, предшествующего отчетному налоговому году, применяемой к краткосрочным операциям денежной политики, увеличенной на пять
пунктов, разделенной на количество дней в году и
округленной в соответствии с математическими
правилами до 4 знаков после запятой. На период
приостановления течения срока проценты не
начисляются.
Налогоплательщик осуществляет и представляет соответствующему органу по налоговому администрированию расчет процента, который проверяется и утверждается руководством этого органа и прилагается к платежному поручению,
предусматривающему выплату процентных начислений. В случае местных налогов и сборов, администрируемых службой по сбору местных налогов и
сборов, платежное поручение составляется налоговым органом на основании документов, представленных соответствующей службой. Процентные
начисления уплачиваются из бюджета, в который
были перечислены соответствующие налоги (пошлины) и сборы[8].
Погашение налогового обязательства путем
принудительного исполнения осуществляется путем применения налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимок в соответствии с
налоговым законодательством.
Должностным лицом, ответственным за погашение налогового обязательства налогоплательщика, является его руководитель или другое лицо,
которое в силу возложенных на него служебных
обязанностей обязано погасить налоговое обязательство в установленном порядке и в предусмотренный срок[9]. В случае когда налогоплательщик
не имеет должностного лица, ответственным за погашение налоговых обязательств является сам
налогоплательщик. Должностное лицо ответственно за все налоговые обязательства налогоплательщика независимо от времени их возникновения.
Налоговые обязательства налогоплательщика,
за которые должностное лицо ответственно, остаются за налогоплательщиком до их полного погашения. За неисполнение обязанностей, и других
обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, должностное лицо налогоплательщика несет ответственность, предусмотренную законодательством[8]. Должностное лицо налогоплательщика, обязанного в соответствии с налоговым
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законодательством удерживать или взимать с другого лица налоги (пошлины), сборы, пени и/или
штрафы и уплачивать их в бюджет, ответственно за
уплату налогов (пошлин), сборов, пеней и/или
штрафов, которые не были удержаны, взысканы
или перечислены в установленном порядке в бюджет.
Обязанность удерживать или взимать налоги
(пошлины), сборы, пени и/или штрафы остается за
налогоплательщиком, должностное лицо которого
обязано их удерживать или взимать с другого лица
и перечислять их[2], до декларирования их или до
того, как они должны были быть декларированы,
лицами, с которых они должны были быть удержаны или взысканы, либо до полного погашения их
в других случаях. Налоговые обязательства налогоплательщика, за которые его должностное лицо ответственно согласно настоящей статье, остаются за
налогоплательщиком до их полного погашения в
случае удержания или взыскания налогов (пошлин), сборов, пеней и/или штрафов с других
лиц[1].
Если лицо, имеющее недоимку, передает собственность другому лицу, и при этом оба являются
взаимозависимыми лицами, лицо, получающее собственность, ответственно за погашение недоимки в
размере разницы между рыночной стоимостью полученной собственности и фактически уплаченной
за нее суммой.
Налоговые обязательства лица, находящегося
в процессе ликвидации, погашаются за счет его денежных средств, в том числе за счет доходов от реализации его активов, органом, организацией, лицом, которые в соответствии с законодательством
ответственны за его ликвидацию[9]. Погашение
налогового обязательства реорганизованного лица
возлагается на его правопреемника независимо от
того, было ли известно или нет последнему о непогашении или частичном погашении налогового
обязательства реорганизованным лицом до окончания реорганизации. Налоговое обязательство умершего физического лица или физического лица, объявленного в установленном порядке умершим, погашается каждым из его наследников в пределах
стоимости наследуемого имущества и соразмерно
их доле в наследстве. Налоговое обязательство физического лица, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим, погашается опекуном, назначенным для управления имуществом
отсутствующего, за счет имущества данного лица.
Налоговое обязательство несовершеннолетнего физического лица или совершеннолетнего физического лица, в отношении которого установлена
судебная мера охраны, погашается родителем, временным защитником, попечителем или опекуном
за счет имущества данного лица[5]. В случае если
охраняемое лицо согласно закону или судебному
решению обладает способностью самостоятельно
погашать обязательства, то налоговое обязательство такового погашается им лично.
Налоговое обязательство, не погашенное в соответствии с настоящей статьей по причине недостаточности имущества, погашается путем вычета,
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осуществленного налоговым органом в соответствии с настоящим кодексом. При вынесении судебной инстанцией решения об отмене объявления
физического лица умершим или признания его безвестно отсутствующим либо о признании физического лица дееспособным действие ранее списанных путем вычета налоговых обязательств возобновляется, но без начисления пеней и штрафов за
период с момента объявления физического лица
умершим, признания его безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным до даты вынесения соответствующего решения[5]. Привлечение к ответственности за совершение налогового нарушения означает применение
налоговым органом на предусмотренных налоговым законодательством условиях санкций в отношении лиц, совершивших налоговые нарушения.
Основанием для привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения является
сам факт налогового нарушения. Налоговые нарушения квалифицируются следующим образом: a)
незначительное налоговое нарушение; b) значительное налоговое нарушение. Налоговое нарушение считается незначительным, если сумма налога,
сбора, взносов обязательного медицинского страхования и взносов обязательного государственного
социального страхования, установленных в процентном выражении, составляет до 100 леев для
налогоплательщиков физических лиц, и до 1000
леев для налогоплательщиков, юридические лица, в
том числе по каждому налоговому периоду в отдельности, в случае несоблюдения порядка декларирования или занижения налога, сбора и/или взносов обязательного медицинского страхования и
взносов обязательного государственного социального страхования, установленных в процентном
выражении[7]. Налоговое нарушение, не подпадающее под действие указанной выше, считается значительным.
К ответственности за совершение налогового
нарушения привлекаются: а) налогоплательщик –
юридическое лицо, должностное лицо которого совершило налоговое нарушение; b) налогоплательщик – физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью, которое совершило
налоговое нарушение. В случае, когда указанное
лицо недееспособно или ограниченно дееспособно,
ответственность за совершение им налогового
нарушения несет его законный представитель (родители, усыновители, опекун, попечитель) соразмерно объекту налогообложения, налоговому обязательству и имуществу налогоплательщика; с)
налогоплательщик–физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, налогоплательщик–физическое лицо, осуществляющее
независимую деятельность, и налогоплательщик,
оказывающий профессиональные услуги, а также
налогоплательщик, занимающийся профессиональной деятельностью в сфере правосудия, который
совершил налоговое нарушение или должностное
лицо которого совершило налоговое нарушение[5].
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Привлечение к ответственности за совершение
налогового нарушения осуществляется на основании налогового законодательства, действовавшего
на момент и по месту совершения нарушения, за исключением случаев, когда новый закон предусматривает более мягкое наказание, при условии, что
налоговое нарушение по своему характеру не влечет согласно законодательству уголовной ответственности. Процедура привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения применяется в соответствии с законодательством,
действовавшим на момент и по месту рассмотрения
дела о налоговом нарушении[3]. Привлечение к ответственности за совершение налогового нарушения в соответствии с настоящим разделом или к
иной юридической ответственности за нарушение
налогового законодательства не освобождает лицо,
к которому применена санкция, от обязанности
уплачивать налоги (пошлины), сборы и/или пеню,
установленные законодательством. Привлечение
налогоплательщиков, к ответственности за совершение налогового нарушения не освобождает, при
наличии соответствующих оснований, от ответственности за правонарушение, уголовной или
иной ответственности, предусмотренной законодательством.
Налоговая санкция не применяется полностью
или частично, а в случае, если уже назначена, отменяется полностью или частично при предъявлении
доказательств, подтверждающих законность всех
действий (бездействия) или отдельных действий
(бездействия), считавшихся ранее противоправными. Достоверность и подлинность представленных доказательств могут быть проверены налоговым органом у источника их происхождения или у
других лиц. Документы, представленные с нарушением установленных налоговым органом сроков[5]
или после осуществления налогового контроля,
проверяются в обязательном порядке.
Налоговая санкция является мерой наказания и
применяется с целью предупреждения совершения
правонарушителем или иными лицами новых нарушений, а также воспитания уважения к закону.
За совершение налогового нарушения может
быть применена налоговая санкция в форме предупреждения или штрафа.
- Штраф является налоговой санкцией, заключающейся в обвязывании лица, совершившего
налоговое нарушение, к уплате денежной суммы.
Штраф применяется независимо от применения
других налоговых санкций и уплаты налогов (пошлин), сборов, пеней, начисленных дополнительно
сверх декларированных или не декларированных.
Штраф составляет часть налогового обязательства
и взыскивается в порядке, установленном для взи-
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мания налогов. При обнаружении налогоплательщиком в ранее представленном им налоговом отчете ошибки или неполноты сведений, и представлении исправленного налогового отчета, а также
при обнаружении налогоплательщиком, не обязанным представлять отчет, факта неправильного исчисления и уплаты налогов (пошлин) и сборов,
вследствие чего возникают дополнительные налоговые обязательства, погашенные до объявления
налогового контроля, штраф не применяется[5].
Налоговая санкция применяется в пределах,
установленных налогового кодекса, в строгом соответствии с налоговым законодательством. Штраф
применяется в случаях значительного налогового
нарушения. При совершении лицом двух или более
налоговых нарушений налоговая санкция применяется за каждое налоговое нарушение и за каждый
налоговый период в отдельности.
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АНОТАЦІЯ
Відповідно до статті 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії, а частиною першою статті 38 Конституції України
громадянам надано право брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах.
З прийняттям Виборчого кодексу в 2019 році було встановлено зовсім нові правила підрахунку голосів. Ці нововведення вперше були застосовані на практиці на місцевих виборах в жовтні 2020 року.
Основним недоліком нової системи є підрахунок голосів виборців. Тут слід звернути увагу на те, що
встановлення результатів виборів займає дуже тривалий час. Тривалість даного процесу зумовлене різними факторами. Зокрема, 25 жовтня 2020 на Україні проводилися відразу 4 види місцевих виборів - вибори до обласної ради, вибори до районної ради, вибори міського голови і вибори до міської / сільської
ради.
На думку авторів, одним із шляхів вирішення даної проблеми є введення електронного голосування.
ABSTRACT
According to Article 69 of the Constitution of Ukraine, popular will is exercised through elections, referendums and other forms of direct democracy, and part one of Article 38 of the Constitution of Ukraine (hereinafter
- the Constitution, the Basic Law) gives citizens the right to participate in all-Ukrainian and local referendums.
One of the system-forming elements of the democratic political process is the institution of political elections.
The formation of this institute reproduces the historical path of a long and controversial search by society for a
better model of public administration.
With the adoption of the Electoral Code in 2019, completely new rules for counting votes were established.
These innovations were first put into practice in local elections in October 2020.
The main disadvantage of the new system is the counting of votes. It should be noted here that the establishment of the election results takes a very long time. The duration of this process is due to various factors. In particular, on October 25, 2020, 4 types of local elections were held in Ukraine at once - elections to the regional council,
elections to the district council, elections of the mayor and elections to city / village councils.
According to the authors, one of the ways to solve this problem is to introduce electronic voting.
Ключові слова: демократія, безпосередня демократія, виборча система, вибори, електронні вибори,
голосування, пряме голосування, електронне голосування.
Keywords: democracy, direct democracy, electoral system, elections, electronic elections, voting, direct voting, electronic voting.
The transition of countries to the use of new technologies requires a full-scale reform of the legal system
on the basis of principles, standards and opportunities
that are emerging at the global level. This poses new
challenges for experts in the field of suffrage.
Stunning results have been achieved through electronic voting, a combination of different types of electoral systems, but the lack of effective guarantees to
prevent corruption during voting, unprofessional staff-

ing and technical obsolescence of the election procedure undermine the nature and application of suffrage
and fair counting.
Given the successful experience of foreign countries in the introduction of electronic electoral process
and the gradual introduction of electronic technology in
some elements of electoral procedures, the study of the
possibility of introducing electronic electoral process as
the main direction of improving Ukraine's electoral system is extremely important.
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Similar issues have been the subject of research in
the works of such scientists as Y. Vasilevich, N. Wiener, V. Vernadsky, I. Lopushinsky, L. Malyshenko,
N. Rashevsky, K. Sarkisova, A. Semenov, V.Trukhanov, R. Hartley, K. Shannon, J. Schreider and others.
However, despite the large number of authors-researchers in this field, this area remains insufficiently
regulated, including due to the rapid development of
electronic technologies.
Given all the above, the purpose of the study is to
analyse the possibilities of introducing an electronic
election process in the context of the main direction of
improving the electoral system of Ukraine.
There are different definitions of democracy and
its values in the scientific and journalistic literature. But
given that elections are an instrument of democracy
(although democracy is not limited to elections), it is
worth focusing on some democratic values that indicate
their importance and binding nature in the electoral process, which are combined and embodied with appropriate electoral completeness. , namely:
1) citizenship and developed civil status - elevate
a person, civilize him, form an order based on freedom
and responsibility;
2) human rights and freedoms - are protected by
the Constitution, which should also limit the power of
the government in an attempt to violate them;
3) freedom of conscience (or religious preferences
and beliefs) - indicates the individual choice of man and
the prohibition of any interference, whether the state or
other people;
4) human dignity as a component of the authority
of the citizen, his self-esteem and respect for others, the
birth and condition of freedom of a free man. It forces
to oppose any oppression of freedom, to stand in the
way of violation of the principles and foundations of
democracy;
5) free and impartial human self-determination the absence of any influence on ideological, religious
or other human preferences;
6) privacy of a person's personal life - the ability
to define one's own life and existence independently of
others, no one has the right to interfere in private affairs
that do not relate to public human activity;
7) civil association - trust, mutual support, readiness to act jointly and in concert to protect social interests - is a solid foundation for the existence of a democratic society;
8) social order – stability, order, security, welfare
- the need of most people to improve the quality of life
[1].
According to Article 69 of the Constitution of
Ukraine, popular will is exercised through elections,
referendums and other forms of direct democracy, and
part one of Article 38 of the Constitution of Ukraine
gives citizens the right to participate in all-Ukrainian
and local referendums.
One of the system-forming elements of the democratic political process is the institution of political
elections. The formation of this institution reproduces
the historical path of a long and controversial search by
society for a better model of public administration.
With the adoption of the Electoral Code in 2019,
completely new rules for counting votes were established. These innovations were first put into practice in
the October 2020 local elections.
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The main disadvantage of the new system is the
counting of votes. Having personal experience in the
precinct election commission, I would like to draw attention to the fact that the amendments to the election
legislation, which regulated the possibility of a citizen
to vote for the organization of a political party and at
the same time for the respective candidate in the territorial constituency. self-government, where the number
of voters is more than 10 thousand) are positive in terms
of the fact that the community can choose its representative, but on the other hand in the practice of determining the election results takes a very long time.
The duration of this process is determined by various factors, firstly, the fact that on October 25, 2020 in
Ukraine were held 4 types of local elections - regional
council elections, district council elections, mayoral
elections and city / village council elections. At each
polling station, on average, about 1,800 people vote, including a turnout of 30-40 percent and about 700 elections take place in each polling station. This means that
members of the precinct election commission process
2,800 ballots.
Secondly, each ballot must be processed several
times, because first you need to count the votes cast for
the territorial list of the party organization, and then for
a particular candidate.
Thus, the main problems of the domestic election
process are the low political culture of society, the lack
of healthy political competition, as well as the procedure for counting votes.
First, it should be noted that on July 8, 2017, the
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine №797-r
approved the Concept for the Development of Electronic Democracy in Ukraine and the action plan for its
implementation.
The purpose of this Concept is to form political,
organizational, technological and ideological conditions for the development of e-democracy in Ukraine,
which is characterized by broad involvement of citizens
in communication, cooperation with public authorities,
control over them, participation in policymaking, development of self-organization and self-government.
Trust in the subjects of power; harmonization of the
standards of the state policy of the specified sphere with
the international, in particular European, standards. Implementation of the Concept is planned for the period
up to 2020 [2].
Currently, the most developed tools of e-democracy in Ukraine are e-petitions and participation budgets, or budgets of public initiatives.
E-democracy is a form of democracy in which citizens participate in government and local self-government through electronic (online) tools and services and
are full partners in shaping the people's agenda, which
becomes the basis of policy. Among such tools are
those that best meet the time, needs and demands of citizens. These are, for example, mobile applications, instead of paper appeals or telephone communications,
communication platforms of inquiries, portals that
work on the principle of "single window", instead of
dozens of links to various government services in the
field of e-democracy and more [3].
The advantage of electronic voting over traditional
voting is due to several important reasons. First, it helps
to reduce state budget expenditures that are directly or
indirectly related to the election process. The money
saved as a result of the use of electronic voting can be

Sciences of Europe # 61, (2020)
used by the state for other needs - for example, for the
development of education and health care.
Secondly, the possibility of physical pressure on
the will of citizens is minimized, and such phenomena
as forgery of paper ballots are physically impossible.
Third, the number of errors in the electoral process
caused by a purely human factor is offset. An important
factor is the expansion of voting opportunities for people with disabilities [3].
According to political scientist O. Minakov, electronic voting worked well in Estonia. However, in other
civilized countries of Europe and the United States are
in no hurry to use electronic voting [4].
The potential of informatization can be useful in
politics, especially during elections. There are two key
issues that negatively affect the voting process - insufficient voter turnout and non-transparent counting process.
Both can be minimized by replacing the work of
election commissions with computers. Online voting
has already been tested by a number of countries during
elections at various levels. Among them are Great Britain and Canada. One of the most striking examples of
the use of online voting was the parliamentary elections
in Estonia in May 2011.
Electronic voting involves the integration of electronic technologies for collecting, transmitting and
counting votes. In practice, electronic voting can be
conducted remotely using a personal gadget. Voters can
also visit a specially designated polling station where
several computers will be located.
However, there are a number of shortcomings that
may actually threaten the procedures and democratic
principles of electronic voting. These include:
1) security - this is a priority when creating an
online voting system is to ensure the safe operation of
the software. It is almost impossible to completely protect yourself from viruses and hacker attacks. The
slightest threats can be dangerous when it comes to deciding the fate of the state. Hackers are likely to be able
to find ways to change election data or disrupt the
counting process. With this in mind, it should be understood that in the implementation of the online voting
system you need to tune in to the permanent analysis
and work on updating security systems. The use of centralized databases on which voting results are stored is
especially dangerous. Therefore, some experts advise
to study the possibility of using Blockchain, which
would make it impossible to attack all the votes received as a result of the election;
2) anonymity - complete secrecy is guaranteed in
the voting at polling stations in the polling station. No
one has the opportunity to "spy" the voice. This will
obviously become impossible when voting from personal gadgets, which increases the risk of manipulation
[5].
In our opinion, since the longest process is the calculation of election results, first of all, it is worth considering the possibility of introducing electronic technologies in this process.
It is worth noting that on March 7, 2018 in the
West African country of Sierra Leone, the presidential
election was held for the first time using blockchain
technology in the voting system.
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A blockchain is a secure and distributed database
in which information is represented by chains of consecutive blocks. These blocks are stored on the computers of all users involved in the formation of the database. In the blockchain, each new block stores information about the previous ones, which serves as a kind
of protection of the chain of blocks from forgery.
The Swiss startup Agora, which provided a private
blockchain, took part in the run-up to the election. According to the developer of the system Leonardo Gammar, voting using the blockchain is completely anonymous.
Anonymous votes / ballots are recorded on the Agora blockchain and made available to any party interested in reviewing, counting and verifying, a record of
each vote being stored in the blockchain, which will be
available for download and study after the election.
The use of blockchain in elections further reduces
the cost of paper ballots, helps reduce corruption in the
voting process, eliminates human error and quick public access to election results (announce results more
quickly), and helps make elections fair, transparent and
verifiable [6].
Thus, the introduction of new technologies in the
electoral process can be one of the steps to modernize
the system of public administration in general. The experience of foreign countries (USA, France, Estonia)
shows that such a process is a requirement for the effective functioning of democracy in the modern world.
The progressive development of state institutions
makes their activities more transparent and accessible
to citizens, which, in turn, helps to strengthen the authority of the authorities in the eyes of the population
and eradicate the phenomenon of legal nihilism.
In our opinion, since the longest process is the calculation of election results, first of all, it is worth considering the possibility of introducing electronic technologies in this process.
It is also advisable to consider the possibility of
using blockchain technology during the introduction of
the electronic election process.
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АНОТАЦІЯ
Впродовж останніх років Україна впевнено рухається шляхом глибоких і структурних реформ направлених на забезпечення модернізації держави. Сучасні виклики і загрози, перш за все гібридні, обумовлені
впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, психологічних і технологічних чинників і вимагають від держави системного реагування, адекватної трансформації усього
сектору безпеки України, особливо у прикордонній сфері, направлених на відновлення територіальної цілісності держави.
В статті визначено поняття «безпека» та наведено класифікацію категорії «безпека» за об’єктами, сферою та характером загроз. Розглянуто поняття й складові елементи прикордонної безпеки, визначено її
місце у системі загальної національної безпеки. Обґрунтовано напрямки діяльності органів охорони державного кордону у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Окреслено стратегічні (перспективні) завдання, що безпосередньо спрямовані на забезпечення прикордонної безпеки органів охорони державного
кордону в сучасних умовах.
ABSTRACT
In recent years, Ukraine has been moving confidently along the path of deep and structural reforms aimed at
ensuring the modernization of the state. Modern challenges and threats, primarily hybrid, are caused by a set of
socio-demographic, economic, political, legal, psychological and technological factors and require the state to
respond systematically, adequately transform the entire security sector of Ukraine, especially in the border area,
aimed at restoring territorial integrity of the state.
The article defines the concept of "security" and provides a classification of the category "security" by objects,
sphere and nature of threats. The concept and constituent elements of border security are considered, its place in
the system of general national security is determined. The directions of activity of state border protection bodies
in the sphere of ensuring border security are substantiated. Strategic (perspective) tasks that are directly aimed at
ensuring border security of state border guards in modern conditions are outlined.
Ключові слова: безпека, національна безпека, безпека кордонів, забезпечення прикордонної безпеки,
державний кордон, органи охорони державного кордону.
Keywords: security, national security, border security, ensuring border security, state border, state border
guards.
1. ВСТУП
Сьогодення України характеризується проведенням динамічних, обґрунтованих та комплексних
реформ, які мають забезпечити модернізацію держави у контексті впровадження кращого світового
досвіду на фоні складної воєнно-політичної та соціально-економічної обстановки та необхідності відновлення територіальної цілісності. Таке завдання
передбачає ефективне впровадження досягнень теорії та практики охорони та захисту державного кордону у сфері забезпечення національної безпеки.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Низка проблем в системі забезпечення прикордонної безпеки України значною мірою зумовлена

невідповідністю наявного науково-методичного
апарату та неспроможністю управлінських кадрів
дати адекватні відповіді на виклики загроз, які постали перед ними. Визначити пріоритети державної
прикордонної політики з урахуванням Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України.
На рівні міжнародної, національної та прикордонної безпеки все більший вплив здійснюють наслідки глобалізації, виникають принципово нові завдання щодо забезпечення реалізації національних
інтересів в прикордонній сфері. Останнім часом різко загострилися воєнні загрози та виклики
пов’язані з енергетичним, продовольчим забезпеченням, вичерпанням запасів сировини, мінералів,
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інших невідновлювальних ресурсів та ін. Загостряються небезпеки, пов’язані з демографічними проблемами, торгівлею людьми, кіберзлочинністю, різким розшарування суспільства за ознакою багатства та ін. В окрему проблему виноситься
зародження та розвиток нового концепту національної безпеки – забезпечення прав і свобод людини.
Зокрема на сьогодні актуальним є розгляд таких питань як етнополітичні чинники забезпечення внутрішньополітичної безпеки та специфіка сфери безпеки українського суспільства.
Проведення операції об’єднаннях сил на ділянці Луганської та Донецької областей має на меті
знизити рівень небезпеки територіальної цілісності
України, тому сьогодні гостро постали завдання
щодо вибору моделі забезпечення прикордонної
безпеки шляхом охорони та оборони державного
кордону.
Водночас відмітними рисами нинішнього
етапу розвитку людства є висока динамічність світових подій і глибокі зрушення, що відбуваються у
композиції міжнародної системи та сучасних засадах міжнародної безпеки. Змінюється співвідношення сил на світовій арені у різних його вимірах
(політичному, економічному, воєнному, інформаційному та інших).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми
та на які опирається автор.
У сучасних умовах забезпечення національної
безпеки будь-якої держави являє собою комплексну теоретичну та практичну проблему. У роботах
[1–3] зазначається, що основні функції держави полягають у одночасному вирішенні наступних завдань: оборони, підтримання зовнішніх відносин,
охорони правопорядку, регулювання економіки, забезпечення екологічної безпеки, підтримання і розвиток культури, забезпечення освіти населення та
інше.
У загальному розумінні безпека держави
розглядається як системне, багаторівневе та цілісне
явище, що проявляється як стійка захищеність
всього спектру національних інтересів (поточних та
перспективних) від різних загроз (внутрішніх та
зовнішніх).
При
цьому
ця
захищеність
характеризується в найбільш важливих сферах на
тривалий період [4].
Розрізняють дві сторони безпеки. Перша, яка
визначається наявністю загроз для існування та розвитку держави, а точніше їх відсутністю, і друга, яка
пов’язана із здатністю держави до ефективної протидії загрозам і захисту своєї цілісності. Тобто, безпека
це подвійний стан: з одного боку, відсутність загроз
(об’єктивний стан,наслідок сформованої обстановки), з іншого – захищеність від них (суб’єктивнооб’єктивний стан, наслідок готовності держави, суспільства, особистості до протидії загрозам). З точки
зору нашого дослідження, найбільш важлива друга
сторона, обумовлена поведінкою і діяльністю
суб’єкта забезпечення національної безпеки. Не випадково у Законі України «Про національну безпеку
України» зазначено, що «національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства
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і держави …», а суб’єктом забезпечення національної безпеки, поряд з іншими, визначається Державна
прикордонна служба України [5, с.1]. У відповідності до ст. 3 та 4 цього ж Закону громадяни України є
як суб’єктами забезпечення національної безпеки та
і об’єктами національної безпеки. Дане складне переплетення суб’єктно-об’єктних відносин дозволяє
використовувати суб’єктно-орієнтований підхід,
який дозволяє уточнити онтологічну складову рішення задачі забезпечення безпеки суспільства.
На основі системного підходу для виявлення
сутнісної характеристики філософських проблем
безпеки виділяють три рівні: особи, суспільства та
держави, зобов’язує державні інститути до пошуку
конструктивних, компромісних рішень, принципово розглядаючи їх в контексті дотримання прав і
свобод людини [6, с. 137]. Безумовно, вказані рівні
динамічні, передбачають наявність матеріальної
складової, інформації про процеси, явища та тенденцій щодо подальшого розвитку.
Безпека як специфічний стан об’єкта означає
стабільність при динамічному розвитку існуючих
процесів і явищ (без впливів негативних елементів),
передбачуваність системо утворюючих параметрів
і станів, можливість раціонального і ефективного
реагування на зміни реальності і коригування практичних результатів, - вважають В. Бурков, Є. Граціанскій, С. Дзюбко, А. Щепкін.
З початку XXI століття активізувався науковий інтерес до проблем: системного забезпечення
безпеки особистості, суспільства і держави і дослідженню нового характеру зовнішніх і внутрішніх загроз і причин їх виникнення; взаємозв’язку
безпеки і сталого розвитку; економічної безпеки;
соціальної та військової безпеки, інформаційної;
етнокультурної, безпеки особистості.
Прикордонна безпека – відносно нове наукове
поняття, - на думку М. Литвина, – поступово розширює свою предметну область і виступає абстрактною формою, що виражає інтереси збереження
цілісності соціальних систем. У зв’язку з цим, прикордонна безпека як специфічна категорія, стає в
ряд з поняттям ціннісних орієнтацій і традицій.
Проблема забезпечення прикордонної безпеки
носить комплексний характер, тобто є результатом
взаємодії та взаємопроникнення сфери охорони и захисту державного кордону і сфери забезпечення безпеки в цілому.
Таким чином, якщо добробут країни вимірюється кількістю матеріальних ресурсів держави, а сила
- її здатністю контролювати дії інших держав, то безпека в об’єктивному сенсі оцінюється відсутністю загрози наявним цінностям, а в суб’єктивному - відсутністю страху втрати цих цінностей.
Проте, трактування безпеки з точки зору тільки
лише як стану захищеності від загроз не зовсім коректне. У цій ситуації, мабуть, слід приєднатися до думки Л. Шипілової, яка стверджує, що «безпечної є та
соціальна система, яка має можливість самозбереження на основі розвитку» [7].
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення національної безпеки - складний
багатоплановий процес, що включає аналіз обстановки, виявлення загроз, попередження і нейтралізацію різного роду негативних дій, здатних перешкодити розвитку суспільства, позбавити його життєво-важливих цінностей, поставити під сумнів
цілісність держави.
Основний акцент при цьому робиться на захищеності життєво важливих національних інтересів.
Визначальним у розумінні категорії «національна
безпека», мабуть, є усвідомлення необхідності забезпечення ефективного функціонування державних органів та сталого розвитку суспільства. Різного виду та рівня загрози зазвичай розглядаються
як результат спеціальних зусиль ворожих, деструктивних по відношенню до суспільства (держави)
сил. Таке розуміння загроз характерно для охоронного підходу до проблем забезпечення національної безпеки.
Поняття «безпека» означає «відсутність» небезпек, збереження та надійність. Тобто відсутність
будь-яких загроз особі, суспільству і державі. Тому
безпеку можна визначити як динамічно стійкий
стан об’єкта по відношенню до несприятливих дій і
діяльність щодо забезпечення таких внутрішніх і
зовнішніх умов існування держави, які гарантують
можливість стабільного, всебічного прогресу суспільства і його громадян.
Необхідно детально дослідити поняття «безпека» тому, що:
по-перше, кардинальні зміни геополітичної ситуації в світі, зміна світового і регіональних балансів сил, що відбулися в останнє десятиліття XX і на
початку XXI століть, вимагають всебічного наукового аналізу;
по-друге, з розпадом СРСР погіршився рівень
забезпечення безпеки України в прикордонному
просторі;
по-третє, сусідами України держави різної геополітичної орієнтації, що зумовило різний рівень
міжнародно-правового оформлення та облаштування державного кордону;
по-четверте, зберігся потенціал конфліктності
поблизу державного кордону, що створює загрози
безпеці в прикордонному просторі;
по-п’яте, характер загроз безпеці в прикордонному просторі достатньо не вивчений, а форми і
способи адекватного реагування на наявні й потенційні виклики і загрози ще не опрацьовані.
Аналіз геополітичної, регіональної та локальної
ситуацій, що склалися на державному кордоні України і в її прикордонній сфері, показує, що національна
безпека держави багато в чому забезпечується прикордонною безпекою.
Вивчення внутрішніх і зовнішніх аспектів прикордонної безпеки, в першу чергу, пов’язано з формуванням теоретичної бази понять, які мають відношення до самої безпеки. По-суті сфера дослідження безпеки переживає період розквіту, але
вчені досі ведуть запеклі дискусії навколо самого
поняття «безпека» та її сфер. На теперішній час
простежуються тенденції поглибленого вивчення
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теорії безпеки, які витісняють традиційне розуміння (оперативне мистецтво, військова стратегія,
мистецтво управління державою тощо) і одночасно
стають об’єктом пильної уваги багатьох інших напрямків науки. Жодна з відомих нам на сьогоднішній день галузей науки не може повною мірою претендувати на монопольне вивчення безпеки. Поряд
з державними діячами та військовими стратегами,
на дослідження проблем безпеки стали серйозно і
небезпідставно претендувати економісти, екологи,
медики, соціологи, правознавці, геополітики, політологи, програмісти, прогнозисти, культурологи,
представники духовенства, ЗМІ та ін. Ряд вчених
виділяє так звані «м’які» та «жорсткі» аспекти безпеки. Родоначальником такого погляду на безпеку
вважається британський вчений Б.Бузан, який опублікував в 1983 році свою книгу «Народ, держави і
страх» [8].
Таке різноманіття в дослідженні безпеки адекватно стану і характеристиці цього поняття. Тобто
безпека – це міждисциплінарна та межпарадігмальная сукупність підходів і концепцій про безпеку.
Існуючі підходи, погляди та концепції дають
підставу для надзвичайно широкого розгляду самого поняття безпеки. Традиційно більшість дослідників дотримуються точки зору, в якій безпека визначається як стан захищеності особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Зазначимо, що таке трактування відображено Законі України «Про основи національної безпеки
України» де зазначено, що «національна безпека –
захищеність життєво важливих інтересів людини і
громадянина, суспільства і держави … .». Разом з
тим, розуміння національної безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів від загроз є
ілюзорним відображенням дійсності. «Захищеність» – термін, властивий повсякденній свідомості, що виражає сприйняття ситуації суб’єктом, її
емоційну оцінку. Емоційні оцінки, що лежать в основі теорії є методологічною помилкою. Не випадково термін «захищеність» у науковій літературі з
теорії безпеки ніким не пояснений і не обґрунтований.
Життєво важливим інтересом будь-якої країни, який реалізується у тому числі й в прикордонному просторі, є забезпечення інтересів особистості, суспільства і держави. Як відомо, інтереси
особистості полягають: у реальному забезпеченні
конституційних прав і свобод, особистої безпеки; у
підвищенні якості та рівня життя; у фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку. Інтереси
суспільства вимагають: розвитку та поглиблення
демократії, досягнення і підтримки громадської
згоди; підвищення творчої активності населення;
духовного відродження країни. Інтереси держави
включають: захист конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності країни, забезпечення виконання законів та підтримання правопорядку; розвиток міжнародного співробітництва на
основі партнерства.
Сукупність основних інтересів особистості, суспільства і держави,як правило, складають національні
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інтереси країни у відповідній сфері діяльності (політиці, економіці, обороні, інформації, соціальній сфері,
культурі).
Стосовно «захищеності», російський дослідник
Г. Іващенко вважає, що «Безпека суб’єкта і його діяльності є сукупність умов його існування, якими він оволодів в процесі своєї самореалізації, і які він, таким чином, в змозі контролювати [9]. З цього приводу В. Ковальов вважає, що терміни «захист» і «захищеність»
звужують зміст безпеки. Він пропонує інше розуміння
цього поняття: «безпека це діяльність людини, суспільства, держави, світового співтовариства народів з
виявлення, попередження, послаблення, усунення та
відбиття небезпек і загроз, які здатні погубити їх, позбавити фундаментальних матеріальних і духовних
цінностей, завдати неприйнятної (неприпустимої
об’єктивно і суб’єктивно) шкоди, закрити шлях для
виявлення та розвитку» [10].
Теоретико-соціологічний аналіз сфери забезпечення безпеки дозволив зробити наступні висновки:
самою загальною характеристикою безпеки виступає діяльність. Саме тому теорія безпеки повинна в
якості своєї основи мати теорію діяльності, а її класифікація повинна ґрунтуватися на класифікації останньої;
діяльність є системою взаємодії суб’єктів, як джерел активності, і умов, в яких вони існують. Мета
суб’єкта - самореалізація, самовідтворення. Дана мета
розглядається як можливість. Перетворення можливості в дійсність відбувається тільки за наявності певних
умов шляхом перенесення активності суб’єкта на
об’єкт (інший суб’єкт);
суб’єкт прагне опанувати умовами свого існування, щоб задовольнити власні потреби за допомогою реалізації інтересу, заданого йому його місцем в
соціальній системі. Певною кількістю умов він опановує теоретично, деяку частину він створює сам, виходячи зі своїх цінностей і можливостей. Сприятлива для
суб’єкта сукупність умов його існування, якою він
оволодів в процесі самореалізації, і яку він в змозі контролювати, і є безпека суб’єкта, безпека його діяльності. При цьому контроль над умовами означає здатність суб’єкта здійснювати на них визначальний вплив
і забезпечити реальне домінування, фактичне панування, владу над ними.
Таким чином, безпека не є стан захищеності інтересів суб’єкта. Безпека взагалі не становищем (станом). Безпека це умови існування суб’єкта, які контрольовані ним. Саме тому говорять про «безпечні умови
діяльності», про знаходження кого-небудь «в безпечних умовах» та ін.
Забезпечення безпеки - це процес створення таких умов, при яких реалізовувалися інтереси суєта безпеки, здійснювалися б поставлені ним цілі, в основі
яких знаходяться його цінності. Іншими словами, забезпечення безпеки є процес оволодіння суб’єктом необхідними умовами власного існування. Це означає,
що безпека це умови, в яких суб’єкти, як мінімум, зберігають і відтворюють свої цінності.
Резюмуючи зазначені позиції, слід зазначити,
що під забезпеченням безпеки необхідно розуміти
діяльність людей, суспільства, держави, світового
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співтовариства щодо виявлення, попередження, послаблення, усунення та відбиття небезпек і загроз,
здатних завдати неприйнятний збиток, закрити
шлях для розвитку.
Основоположними при розгляді проблем безпеки
є поняття «об’єкти безпеки» та «суб’єкти безпеки».
Об’єктом безпеки є те на що спрямована діяльність суб’єкта забезпечення його безпеки. Суб’єкт безпеки - це те (той), що (хто) забезпечує безпеку.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про національну безпеку України» до основних об’єктів
безпеки відносяться: людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи; суспільство - його духовні,
морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні
та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє
природне середовище і природні ресурси; держава - її
конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність. Поняття «суб’єкти безпеки»
на сьогоднішній день не отримало свого законодавчого закріплення, проте, широко використовується поняття «суб’єкти забезпечення національної безпеки».
Відповідно до зазначеного Закону «суб’єктами забезпечення національної безпеки є: Президент України;
Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили
України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; громадяни України, об’єднання громадян.
Такий, в загальних рисах, варіант підстав теорії
безпеки які, як видається, можуть бути покладені в її
фундамент. Вони базуються на виявленні сутності безпеки як соціального явища і, принаймні, можуть бути
викладені адекватною самій безпеці мовою соціології.
Можна підтримати позицію В. Овсяннікова,
яка ґрунтується на чіткому визначенні рамок національної безпеки та врахуванні її специфіки і системних характеристик. Рамки того, що відноситься до
національної безпеки, повинні бути обмежені, щонайменше, двома чинниками: «областю життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави
і загрозами цим інтересам» [11, с.13].
Як видно з наведених даних безпека класифікується за об’єктами, сферою та характером загроз.
У сучасних умовах значно ускладнилася структура
національної безпеки як явища, змінилося співвідношення складових її компонентів і зв’язків між
ними.
У дослідженнях з міжнародної тематики можна знайти два розуміння безпеки: або безпека як
стан, який характеризується відсутністю загроз;або безпека як комплекс заходів спрямованих на підтримку такого стану. Іноді поняття безпеки тісно пов’язують зі стабільністю О. Дзьобань, представивши детальний аналіз еволюції
поняття «стабільність», пропонує під ним розуміти вид руху системи, а під безпекою - її шука-
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ний стан. При цьому стабільність передбачає наявність системи внутрішніх компенсаторів, які
нівелюють загрози [12].
Треба відзначити, поняття «безпека» широко
використовується як дослідниками так і особами, які
приймають рішення. Інтерес до терміну зростає у
зв’язку із загостренням проблем, що мають транскордонний вимір: регіональних конфліктів, нелегальної міграції, діяльності міжнародних терористів і
транснаціональних злочинних угруповань. Інтенсифікації легальних і нелегальних транскордонних потоків товарів, мігрантів, послуг також спонукає оперувати поняттям «прикордонна безпека».
Значний вплив на національну безпеку в прикордонному просторі здійснює обстановка у прикордонних регіонах сусідніх держав. Так, суттєве значення має етнічний склад населення та релігійні та
міжконфесійні відносини громад, наявність суттєвої різниці у рівнях соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів завдяки чому створюються сприятливі умови для транскордонної злочинності. Головну загрозу сьогодні представляють
транскордонна терористична діяльність, наркоторгівля та незаконна міграція.
Поняття національної безпеки України в прикордонному просторі ідентично поняттю безпека
кордонів, тому що обидва вони визначають умови
захисту життєво важливих (національних) інтересів
особистості, суспільства і держави у прикордонному просторі. Розвиток системи національної безпеки, виділення в його змісті прикордонної компоненти й активність практичних заходів, що вживаються з метою її становлення, вимагають їх
теоретичного усвідомлення та наукового обґрунтування. Іншими словами, потребують аналізу та узагальнення результатів, спеціальних розробок, створення та розвитку відповідної галузі наукових
знань, визначення місця і взаємозв’язків з іншими
науками і теоріями.
Дослідники Jana Rieckmann, Ali Sungur, Sophie
Wulk у науковому дослідженні безпеки кордонів зазначають: «Найнебезпечніше – недооцінити кордон
і не провести потрібних на ньому заходів: це завжди
позначиться ослабленим темпом в політиці, млявим
розмахом військових дій, поступками в галузі економічних інтересів» [13].
Разом з тим, в сучасних умовах прикордонна
безпека як вид національної безпеки ще не отримала правове визнання. До цих пір нормативно не
закріплено визначення «прикордонної безпеки». У
нормативно-правових актах поняття «безпека» замінюється висловом «охорона і захист державного
кордону». Визначення їх співвідношення представляє собою велике поле для досліджень в цій області, а питання нормативного закріплення поняття
«безпека» поки залишається відкритим.
Отже говорячи по зміст понять захист і охорона державного кордону слід аналізувати функції
кордону, такі як бар’єрність та відкритість. Співвідношення контактності і бар'єрності динамічно змінюється в часі, відображаючи ступінь «відкритості» національної економіки, рівень її розвитку,
зміни в політиці держави, в механізмі управління
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економікою. Неоднаково це співвідношення на різних ділянках кордону, по відношенню до окремих
країн або груп країн. Пропускаючи позитивні для
національної економіки зв'язки із зовнішнім світом
і затримуючи негативні, державний кордон тим самим впливає на структуру народного господарства
країни. Іншими словами, через певне співвідношення контактності і бар'єрності кордонів встановлюється взаємозв'язок між міжнародним і внутрішнім поділом праці, забезпечується або розвиток
економіки країни, або її стагнація. Звичайно, реальний взаємозв'язок між реалізацією національних інтересів та їх захистом в прикордонній сфері носить
більш складний діалектичний характер, оскільки ці
дві найважливіші функції життєдіяльності суспільства тісно пов'язані між собою і окремо здійснюватися в принципі не можуть, будучи, так би мовити,
двома сторонами однієї медалі.
Таким чином, аналіз національних інтересів України у прикордонній сфері показує, що зводити їх
тільки до стану - захищеності є: з одного боку, методологічною помилкою і, з іншого, спрощеним підходом до обґрунтування завдань, що стоять перед Державною прикордонною службою України.
Проведені дослідження дозволяють припустити, що одним з напрямків діяльності Державної
прикордонної служби України є забезпечення економічних та інших законних інтересів України на
державному кордоні та контрольованих прикордонних районах.
Дана діяльність може бути представлена у вигляді двох складових частин: реалізації інтересів і
захисту інтересів.
Діяльність із забезпечення національних інтересів України у прикордонній сфері - одна з найважливіших функцій Державної прикордонної служби України. Будемо виходити з того, діяльність
Державної прикордонної служби України по забезпеченню економічних та інших законних інтересів
України в прикордонній сфері являє собою комплекс заходів по задоволенню потреб, які надійно
забезпечують існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави, а
також їх захист від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Захист національних інтересів у прикордонному
просторі вже неодноразово розглядалася українськими вченими [6-7]. Тому з наукової точки зору
найбільший інтерес представляє діяльність по реалізації національних інтересів у прикордонній
сфері, яка в узагальненому вигляді передбачає:
реалізацію конституційних прав і свобод громадян, створення умов для комфортного перетину
кордону в установленому законодавством порядку;
створення ефективної системи забезпечення
національних інтересів України у прикордонній
сфері, що сприяє розвитку особистості, суспільства
і держави;
розбудова державного кордону в такому вигляді, який відповідає змінам у житті суспільства;
забезпечення суверенітету, територіальної цілісності України, її суверенних прав і юрисдикції,
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створення сприятливих умов для розвитку міжнародних та міждержавних зв'язків і взаємовигідного
прикордонного співробітництва.
Природно, що реалізація даних національних
інтересів неможлива без участі Державної прикордонної служби України. Однак у наукових колах
дана функція розглядається вперше. Зазначені висновки доцільно використовувати для того, щоб, на
підставі проведених додаткових досліджень, уточнити стратегію забезпечення національних інтересів України у прикордонній сфері та внести відповідні зміни в нормативну правову базу. Такий підхід дозволить змінити уявлення громадян про те,
що Державна прикордонна служба України є суто
витратною установою, яка тільки витрачає бюджетні кошти на своє існування, правильно оцінити її
роль у створенні умов протікання соціально-політичних та економічних процесів у прикордонній
сфері та оцінити внесок органів охорони державного кордону у економічний розвиток України.
3. ВИСНОВКИ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, прикордонна безпека є важливою складовою національної безпеки. Вона забезпечує стабільність державного кордону, захищеність життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в контрольованих прикордонних
районах країни і взаємопов’язана з усіма компонентами національної безпеки.
Поняття прикордонна безпека включає в себе
три основних елементи: інтереси, загрози та захист.
Основні національні інтереси, загрози у прикордонній сфері й напрямки діяльності щодо забезпечення
прикордонної безпеки визначені в законах, концепціях та інших нормативно-правових актах. Необхідність забезпечення прикордонної безпеки обумовлена існуванням загроз на державному кордоні та у
контрольованих прикордонних районах, які знаходяться переважно в сфері організованої транскордонної злочинності.
Місце прикордонної безпеки в структурі національної безпеки України обумовлено наступним:
потреба у прикордонній безпеці об’єктивно необхідна;
прикордонна безпека є закономірним наслідком
утворення держав і процесів територіального розмежування між ними, встановлення і збереження кордонів, а також державного суверенітету в межах своєї території;
наявність односторонніх чи взаємних територіальних претензій, спроб перегляду існуючих кордонів, загострення прикордонних суперечок і переведення їх у стадію відкритого конфлікту, який загрожує ескалацією збройного насильства.
Крім того, невід’ємною функцією держави в
усі часи була і залишається захист своїх життєво важливих інтересів і протидія загрозам національній
безпеці на державному кордоні та контрольованих
прикордонних районах.
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Таким чином, у сучасних умовах ідея забезпечення прикордонної безпеки знаходить новий
зміст, який відповідає цивілізованій відкритості суспільства і служить майбутньому України.
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ABSTRACT
The article discusses the role of private schools in the social reproduction of the elite class of society. The
author gives arguments about the advantages and disadvantages of studying in private schools, analyzes their importance in social development. In the course of theoretical research, the author summarizes that the choice of a
private school is a new social instrument, due to which social and class differences turn into inequality in education.
Representatives of elites and the middle class in their select of school seek to choose not only the institution but
also the cohort of students who study there, turning the learning process into a social device for the transformation
of social and class differences into inequality in education. The advantages of a private school are improved learning conditions and the possibility of more rapid efficient development of social networks and communication,
increasing the social capital of the child, which, in turn, provides social reproduction of privileged segments of the
population. The author provides an analysis of development of the market of private secondary education in
Ukraine, the network and contingent of students in it. Peculiarities of educational programs of private schools of
Ukraine are given.
Keywords: private secondary education; society; educational services market; elite families; social inequality.
Introduction. Private education in today's conditions is an independent social institution, organized by
its own social norms, purpose and specific form and
method of existence, appropriate management systems
and funding.
The key differences between public and private
schools are the social functions vested in them: public
and community institutions regularly fulfill government orders, balancing between the need to form a fullfledged personality graduate and the requirements of
social efficiency, while private schools fulfil orders directly from society, which is, on the one hand, in the
implementation of the right of parents to choose an educational institution, on the other hand - in the shaping
of civil society through their activities [9].
In the broad context of complex decisions that parents must make regarding education and upbringing of
their child, the decision to send their child to a private
school is politically controversial. While many argue
the importance of parental freedom to raise their children in any way they see fit, using varying degrees of
“passion” to provide the “best,” others argue that private schools are a source of injustice in society when
socially well-off students receive social and educational benefits, while others are excluded, mostly on the
basis of their belonging to a social class and inability to
pay [4].
This causes the problem of the role of private secondary education institutions in the transformation of
society, as well as actualizes the topic of the development of the market of private education in Ukraine
raised in this article.
Analysis of recent studies. The influence of private secondary education on social processes has been
fundamentally studied in the scientific works of foreign
scientists S. Exley, J. Suissa, J. Feinberg, M. West, L.
Woessman, S. J. Ball, D. Bridges, R. Jonathan. Issues

of social differentiation of society depending on the acquired education are covered in the publications of such
researchers as R. Bourdieu, P. Ben-Porath, S. Gewirtz,
R. Reay, A. Linda Croxford, D. Raffe, C. Leathwood,
L. A. Máiréad Dunne, R. King, J. A. Sefton-Green. Explorations by T. Lytvynenko, O. Senchuk, M. Huzyka,
and V. Nidzelska are devoted to the creation, evolution,
and functioning of the private education market in
Ukraine, and the works of O. Pylypiv, L. Parashchenko,
and O. Yazykova reveal the peculiarities of the impact
of private secondary education on the development of
civil society in Ukraine.
The purpose of the article is a sociological analysis of the development of the Ukrainian sector of nonstate secondary education and the definition of the main
socio-pedagogical patterns that arise during education
in a private school.
Analysis and results. Popular and academic arguments in favor of private schools are usually based on
two comprehensive statements. The first, rooted in liberal political theory, focuses on parents' own right to
determine their child's upbringing and to control the
type of education they receive - although some argue
that this right is "the child's right to an open future" [5]
which the liberal state is then obliged to protect. However, beliefs about the right to "go private" may be contradictory, as it raises a deep (but often unarticulated)
belief in the right to invest in one's children and pass on
social benefits between generations.
Second, supporters of private schools also argue
that in addition to the intrinsic value of parents' rights
to determine their children's education, the existence of
private schools in society is also instrumental, as competition from high-performing private schools forces all
schools, including public ones, to improve. [10]. Thus,
it is believed that the positive benefits of private education will be felt by all, even those who do not belong to
the privileged cohorts of the population.
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However, in an already unequal society, equality
of educational opportunities is violated during the implementation of school choice policy, when parents
within stratified social groups, including elites and the
middle class, seek to choose schools not on the basis of
the characteristics of the schools themselves, but on the
basis students who attend them. Thus, parents want
their children to be educated around others, "like them",
and therefore selection models are used in the scheme
of segregation between schools [1].
We must summarize that choice is a new social
device, due to which socio-class differences turn into
inequality in education. The education system in this
case gives a higher status and a chance to build a more
successful career. Graduates who come from families
with a higher level of economic, social or cultural capital can move faster through the hierarchy of statuses,
further promotion is given by the title and educational
content of the elite school they graduated from [2].
Although private schools in different countries
have common functions, there is currently no universal
model of elite secondary education. Most private
schools are dependent on the capital relevant to the region in which they operate. Yes, they can successfully
adapt to changes in the structure of government, become more modern academically or internationally, depending on the needs of the market, thus legitimizing
themselves in it. In general, for some time one of the
dominant views on private secondary education was its
perception as a "social paradise", where it was believed
that the central element of the mission of an elite private
school was to ensure social and cultural homogeneity
of its representatives.
Nevertheless, the advantages of a private elite
school are naturally defined by researchers as privileged learning conditions (smaller classes, higher expectations from education), but most importantly - belonging to such educational institutions is the key to
constructing social networks and admission to the most
desirable institutions of higher education. Thus, a private school today provides social reproduction of the
most privileged cohorts of the population, and the investment margin "for privacy", as shown by research
by British scholars, is mostly converted into a higher
financial position in the future, which, in turn, helps private schools retain the status of institutions that support
social inequality in society [3].
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Given the active globalization, we summarize that,
for the most part, the main trends in the influence of
private schools abroad on social processes are fair for
domestic realities. The founders of modern non-state
secondary education institutions also emphasize that
the primary goal of private educational institutions in
Ukraine is the elite training of children and adolescents
on the basis of a personality centered approach to teaching and education for life and work and guarantee a
high degree of responsibility for the results [6].
The desire of a private institution to achieve a
common educational goal and the search for the best
ways to modernize its own educational concept are prerequisites for improving the education system in general, and private education sector, in particular, because
cultural and corporate values the state secondary education, is an important factor and criterion of institutionalization. Such differentiation occurs first of all,
due to the set of additional functions that the institution
of private education assumes in relation to society as a
whole [7].
The development of a network of private schools
is a natural phenomenon for Ukraine, given the general
trends in the development of its social institutions and
markets. In addition to the above competitive advantages of private education, associated with the creation of comfortable educational conditions, Ukrainian
non-governmental educational institutions, for the most
part, have an additional goal - to educate the national
intelligentsia, for which material values will not prevail
over moral and social values.
Founded in 1991, first institutions of general secondary education of non-state form - Lyceum "Phenomenon" (today - Lyceum "Grand", Gymnasium
"Harmony", M. Guzyk's author's school positioned
themselves as an alternative to the existing model of
secondary education. In general, their advantages over
community institutions lay in the ideological and philosophical foundations of their ideological concepts,
based on the principles of child-centeredness; personalized education, focused on full realization and dynamic development of natural leading talents of a child
in a model in which each of them is talented; ultimately,
on creating such internal harmonious relations between
the participants of the educational process, which it
would be appropriate scaled within the society.
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Nowadays the network of private secondary educational institution is growing (Figure 1):
Figure 1. Dynamics of development of the network of private schools in 2008-2020 in Ukraine and the leading
regions (according to the State Statistics Service of Ukraine)
Over the past 10 years, the market for private secondary education has gone through the following
stages:
• recession (2010-2013), determined by changes in
the political situation in Ukraine and the corresponding
outflow of investments and intellectual elite, unfavorable bureaucratized requirements for the functioning of
the market of private education;
• the decline (2013-2015) associated with the annexation of Crimea and the occupation of parts of Donetsk and Luhansk oblasts, where many business and
social infrastructure facilities ceased to exist, with partial impoverishment amid a deep economic crisis;
• growth (2015-2020) caused by the improvement
of the welfare of citizens, partial deregulation of the industry, the launch of state support of private schools
based on the principle "money follows the child",
which presupposes an educational subvention for non-

state schools covering part of the cost of their pupils
education.
Currently, the largest number of licensed private
schools, although probably also alternative, is concentrated in Kyiv (34% of the total), the top three regions
also include Odessa and Kharkiv regions, which account for 13% and 8% of the total number, respectively.
As for the students, as of 2019/2020 only 0.8% of
all secondary school students in Ukraine study in licensed private schools (Figure 2), which is far less than
in the USA (13%) and Germany (14%). Sweden (15%),
France (18%), the Netherlands (70%), New Zealand
(95%), but significantly more compared to domestic
data for 2008-2010, when this figure did not exceed 0.4
%. Obviously, it should be noted that this number requires adjustment, given the non-inclusion of students
of alternative private schools in the calculation, but at
present, such recalculation is impossible.
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Figure 2. Dynamics of changes in the contingent of private schools in Ukraine in 2008-2020 in Ukraine and in
the leading regions (according to the State Statistics Service of Ukraine)
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Research of commercial offers, educational programs and conceptual approaches of 24 most successful
and sizeble of licensed private educational institutions
of Kyiv (Future School of Technology, "European Collegium", Alexandria Gymnasium, International Lyceum "Grand", Kyiv Lyceum of Business, Meridian International School, Prestige Gymnasium, European Education Gymnasium, French International School,
American International School and University, Capital
Union School, Ukrainian Global School, ACE School,
School of Modern Education, British International
School, Gymnasium "Euroland", Gymnasium "Premier", Gymnasium "Priority", Gymnasium "Capital", Innovative Lyceum "I-School", a network of private educational institutions "CISC", Collegium "Olympus",
technological lyceum "Liko-School", a private school
"Athens"), enables us to single out some peculiarities.
Each private educational institution declares, first,
a unique strategy of child development, which is implemented through the creation of an individual educational program, monitoring of the formation of relevant
knowledge and skills at each stage of learning; secondly, comprehensive personal growth, which occurs
due to involvement in leadership and teamwork programs, participation in volunteer projects and training
courses on EQ (emotional intelligence) and SQ (social
intelligence); thirdly, a wide choice (both variably chosen by the child and imperatively chosen by the school
in each period of study) of extracurricular activities
(creative, choreographic, music and theater, robotics,
STEM, debate, IT-design clubs, etc.).
Almost a third of private educational institutions
(in particular, Alexandria Gymnasium, Prestige Gymnasium, Kyiv Business Lyceum, Capital Gymnasium,
Ai-School Innovation Lyceum, Olympus Collegium,
CISC Private Schools Network, Athens Private School,
Technological Lyceum "Liko-School", Capital Union
School) implements certain elements of social and pedagogical guidance – tutoring, mentoring, supervision,
which consists in:
• implementation of an individual educational trajectory through assistance and control, individual work
with students based on their personal inclinations;
• creating a psychologically favorable climate in
the student body, introducing personality psychology
communication and reflection classes;
• tracking personal growth by using to the tools of
individual tracking - "success and engagement tracker"
(Olympus Gymnasium), " smart album of personal
growth " (school network "CISC").
Private schools, while preparing their students for
interaction in society, create necessary conditions for
shaping of a competent and creative personality that is
capable of self-realization and self-development. The
result of such work is an individual who is able to make
independent conscious choices about their own future
and career part that will meet their personal interests
and needs, will be socially active and responsible. This,
in turn, makes it possible regard a private school as a
factor of democratic transformations both for education
and civil society [8].
Such approach to the organization of the educational process and the expansion of the content load
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through additional programs of socio-emotional and
ethical learning is quite natural, as the existing demand
at the market full-time schools is realized through innovative technologies aimed at modeling personality-oriented educational system, which is a kind of "educational continuum", sustainable in time and space, which
prevents negative uncontrolled influence, extends the
educational process to all types of communication between participants of the educational process, diversifies suck interaction in terms of organizational constraints [11].
Conclusions. Thus, in the current context, private
education is an independent social institution that has
its own social norms, purpose and specifics of functioning. The main differences between state and non-state
secondary education institutions are the social functions entrusted to them: the former fulfill state orders,
while the latter balance between parents as customers
and the market of educational services, suggesting a
competitive offer, which in turn it is also an element of
the development of civil society, and has instrumental
value for society, as it encourages all educational institutions to improve.
Representatives of elites and the middle class in
their choice of school seek to choose not only the institution but also the cohort of students who study there,
turning the learning process into a social device for the
transformation of social and class differences into inequality in education. The advantages of a private school
are improved learning conditions and the possibility of
faster and more efficient
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено развитие и определение целостно-системного цикла системного анализа, устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного обучения относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности при широкопрофильной подготовке специалистов.
ABSTRACT
The article presents the development and definition of the integrity of the system cycle of the system analysis
that establishes the structural and activity analysis of the cognitive process, in the conditions of distance learning
regarding the self-development of one's own holistic-system life cycle in the process of wide-profile training of
specialists.
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Развитие и определение целостно-системного
цикла цикла системного анализа, устанавливающего структурный и деятельностный анализ познавательного процесса, в условиях дистанционного
обучения при широкопрофильной подготовке специалистов определяются дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования
через совершенствование совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх
базисных проблем. 1. Определение условий целостно-системного представления образа Мира
изучаемого учебного предмета. 2. Установление

практического содержания учебных задач и лабораторного исследования выделенных отношений. 3.
Анализ процессов развития целостно-системных
знаний учащихся, которые выражают математическое моделирование педагогометрических условий
[1, c.57].
В условиях дистанционного обучения можно
выделить следующее множество структурных целостно-системных элементов деятельностного содержания целостно-системного цикла системного
анализа, которое определяет эффективность дистанционного образования. Целостно-системные
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элементы деятельностного содержания совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла системного анализа задают следующую
последовательность действий: выделить объект
изучения как систему; установить порождающую
среду; представить целостные свойства системы по
характеристикам: пространственные, временные,
гравитационные, силовые и энергетические; определить уровни анализа системы; выделить межуровневые связи объекта; установить структуру каждого уровня анализа; представить структурные элементы каждого уровня анализа; определить
системообразующие связи на каждом уровне; выделить форму организации объекта исследования;
установить системные свойства объекта изучения
по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение объекта анализа в
четырёх фазах развития: статической статики, статической динамики, динамической статики и динамической динамике; определение прогноза развития системного объекта.
Целостно-системные элементы деятельностного содержания совместного учебно-профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности устанавливают: обобщённую совместную деятельность; технологическую совместную
деятельность; контрольную совместную деятельность; ритуальную совместную деятельность; восходящую совместную деятельность; развивающую
совместную деятельность. Каждый вид деятельности раскрывается на основе целостно-системного
анализа через выделенную совокупность системных действий
Среди установленных структурных действий
пока отсутствуют переходные составляющие каждого состояния. Они определяют этапы смыслообразования и прогнозирования при развитии каждого структурного объекта совместной деятельности в условиях дистанционного обучения.
Совместный учебно-профессиональный целостно-системный цикл системного анализа связан
с этапами формирования собственной учебно-профессиональной деятельности дистанционного обучения. Эти временные интервалы раскрывают механизмы поэтапного формирования от мотивационной до внутренней формы дистанционного
обучения, когда формируются механизмы дистанционного мышления, заданные совместной целью
учебно-профессиональной деятельности. При этом
раскрывается уровень эффективности базисных основ дистанционного обучения.
Развитие и определение целостно-системного
цикла совместного системного анализа, устанавливающего структурное и деятельностное развитие
познавательного процесса в условиях дистанционного обучения (ЦСПДО), рассматривается как процесс саморазвития относительно всего целостносистемного цикла жизнедеятельности, который
представляется через: базисно-обобщённую звезду
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности
(Е1ЦСЖЦДО); базисно-обобщённый целостно-системный цикл жизнедеятельности (Е2ЦСЖЦДО);
базисно-обобщённую звезду Эрцгаммы системного
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анализа (Е3ЦСЖЦДО); базисно-обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСЖЦДО);
базисно-обобщённое выражение двенадцати этапов
целостно-системного действия (Е5ЦСЖЦДО).
Каждый базисно-нормативный глобальный
объект целостно-системных циклов жизнедеятельности (Е1NТС, Е2NТС, Е3NТС, Е4NТС, Е5NТС)
образовательного пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля собственной фазы развития
образовательного процесса относительно нормативной учебно-профессиональной целостно-системной деятельности эрцгаммного типа [2, c.352].
Каждый целостно-системный цикл системного
анализа выражается через соответствующую педагогометрическую функцию общей схемы педагогометрического анализа, который связан с целью: выделить объект учебно-профессиональной деятельности как систему – целостно-системный цикл
системного анализа в базисной системности; определить порождающую среду развития целостно-системного цикла системного анализа – внешне средовая базисная системность; установить целостные
свойства целостно-системного цикла системного
анализа дистанционного обучения; выделить
уровни строения целостно-системного цикла системного анализа дистанционного обучения; определить структуру целостно-системного цикла системного анализа дистанционного обучения; установить
структурные
элементы
целостносистемного цикла системного анализа дистанционного обучения; выделить системообразующие
связи внутри уровня целостно-системного цикла
системного анализа дистанционного обучения;
определить межуровневые связи целостно-системного цикла системного анализа дистанционного
обучения; установить форму организации целостно-системного цикла системного анализа дистанционного обучения; выделить системные свойства целостно-системного цикла системного анализа дистанционного обучения; определить
поведение целостно-системного цикла системного
анализа дистанционного обучения; установить прогноз развития целостно-системного цикла системного анализа дистанционного обучения.
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация его очной дистанционной формы обучения. При этом
определение любого целостно-системного цикла
системного анализа дистанционного обучения является базисным условием формирования новых
знаний. Наиболее массовая элементарная система
общения WhatsApp позволяет организовать эффективный
технолого-средственно-дистанционный
учебный процесс. Определение каждого целостносистемного цикла системного анализа, направленного на формирование предметно-деятельностных
отношений в условиях дистанционного обучения –
есть мгновенный совместный целостно-системный
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цикл учебно-профессиональной деятельности. В
данном случае всё должно быть направленно на реализацию в практике теории поэтапного формирования умственных действий. Оперативные схемы
интеллектуальной образовательной активности
включают учащихся в динамический учебный процесс, когда формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные схемы деятельности и отдельных действий, возникает нормативная
учебно-профессиональная
лексика,
формирующая знаковые формы интериоризации
развивающего смысла Учащийся включается в систему общения WhatsApp под реальным контролем
учителя. [3, c.54].
Рассмотрим развитие целостно-системного
цикла системного анализа в условиях дистанционного обучения относительно каждого целостно- системного действия. Целостно-системное действие,
направленное на выделение объекта изучения как
системы обеспечивает абсолютную рефлексию относительно внутренней и внешней среды всей совокупности действий системного анализа и является своеобразной «Азбукой Жизни» относительно
всех форм активности субъекта образовательного
пространства. Процесс выделения объекта изучения как системы выступает в основных задачах:
определяет характер учебно-профессиональной деятельности; задаёт схему оперативного мышления
при анализе выделенного образа образовательнодеятельного пространства. В условиях дистанционного обучения эти задачи определяют основные
технологии познавательно-творческого освоения
мира: многоуровневый, целостно-системный и циклический характер жизнедеятельности; поэтапный
метод формирования интеллекта в широком
смысле относительно общего способа познавательного процесса.
Это определяет общий характер существования всей совокупности действий психолого-педагогического системного анализа, которые в условиях
дистанционного обучения задают особый смысл
всей технологии учебно-профессиональной деятельности. В первую очередь весь психолого-педагогический анализ выстраивает всю систему не
только учебного предмета, но и метода организации его усвоения. Именно во введении в процесс
дистанционного обучения в каждом предмете раскрывается общая структура метода системного анализа, его базисность, фундаментальность и широкопрофильность в процессе решения учебно-профессиональных
задач.
Выделяются
педагогометрические критерии уровня целостносистемного усвоения предмета и формируется
смысловая нагрузка раскрытия содержания предмета изучения с целью очерчивания его всеобщей,
инвариантной структуры. – высшего смысла акмеологического образа [6, c.47].
В условиях дистанционного обучения целостно-системное действие направленное на становление порождающей среды происходит через
циклические этапы. В начале устанавливается соответствие между выделенными структурными эле-
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ментами системы, как соответствующей фазы проработки первого действия, так и множеством рассматриваемых фактов окружающего материальносоциального пространства. На втором этапе организуется процесс стабильного выполнения формируемой функции при непосредственном влияние
выбранных внешних структурных параметров. На
третьем этапе вводятся дополнительные внешние
изменения, которые изменяют стабильную функцию системы. В условиях дистанционного обучения ставится задача определения уровня автоматического управления системой при дестабилизации
связи объект-среда. В целом, эти фазы подчёркивают существование деятельностных основ порождающей среды относительно ориентировочного,
исполнительного и контрольного компонентов операционного состава [5, c.26].
Общая карта формирования порождающей
среды в условиях дистанционного обучения отражает общий циклический характер процесса формирования всего предметно-деятельностного цикла
учебно-профессионального познания. Можно создать своеобразный банк порождающих средовых
данных, которые надо формировать по принципу
целостной системности относительно фазы развития образовательного процесса. Тогда возникает
инвариантная форма существования и функционирования порождающей среды. Уровень целостносистемного соответствия между выделенной системой и порождающей средой позволит в дальнейшем сформировать корреляционные педагогометрические функции математического анализа динамики всего учебно-воспитательного процесса.
Представление целостных свойств объекта в
условиях дистанционного обучения устанавливает
собственную структуру действия: раскрываются
психолого-педагогические направления ориентирующего компонента деятельности по определению целостных свойств объекта. При исследовании
широкопрофильности профессиональной деятельности в условиях дистанционного обучения анализируются дополнительно деятельностные формы
целостно-системного учебного компонента. Устойчивость целостно-системного учебного процесса
определяется уровнем внутренней системности
всего объекта и целостно-системного цикла в целом.
При этом каждая операция целостности характеризуется применением всего анализа по реализации выделенной цели. Применение различных операционных схем исполнения определяет уровень
сформированности каждой операции. Выделенная
вариативность операций исполнительной части
действия позволяет задать решение педагогометрических задач относительно минимаксной или максоминной степени реализации поставленной цели
учебно-профессиональной деятельности [4, c.227].
В условиях дистанционного обучения процесс
установления целостных свойств учебного объекта
определяет уровень интеграции и дифференциации
основных параметров целостности. Можно составить базисные многомерные матрицы, которые бу-
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дут образовывать педагогометрические математические модели учебного процесса. Если одномерная матрица образует элементарный вектор базисности, то двумерная матрица позволяет спроектировать
сложную
учебно-профессиональную
широкопрофильную модель. Трёхмерная матрица
целостно-системного учебного процесса образует
гиперпространство учебно-пространственных взаимодействий, которые могут создавать различные
облачные образовательные технологии – основу
дистанционного обучения.
По назначению целостно-системное действие
психолого-педагогического анализа – определить
целостные свойства системы, может выполнять три
дополнительные фундаментальные функции. В
условиях дистанционного обучения данное действие задаёт тип учебных теоретических задач, решение которых устанавливает способ раскрытия
предмета изучения. Именно целостные свойства
объекта раскрывают его многогранные будущие
параметры и характеристики, задают уровень нормативной творческой деятельности, когда можно
составить компоненты вектора творческой деятельности и сформулировать класс педагогометрических задач, задающих уровень широкопрофильности профессиональной деятельности. Это позволит
проектировать соответствующий уровень целостно-системной личности.
В условиях дистанционного обучения применение действия системного анализа по установлению целостных свойств объекта раскрывает громадные перспективы в области организации лабораторного практикума. В этом случае тематика
лабораторных работ позволит создавать циклы лабораторных работ по исследованию и проектированию новых пространственно-временных-гравитационно-силовых-энергетических отношений в многомерных пространствах. Процесс формирования
уровней строения или анализа системы в условиях
дистанционного обучения задаётся общим принципом иерархии разложения сложной функции системы на более простые и частичные функции отдельных структурных элементов. При этом можно
определить единство противоположных функций:
широкопрофильная функция складывается из отдельных частичных операций.
В целом, процесс формирования и развития
уровней строения образовательной системы складывается из основных фазовых состояний: разложение общей целостной функции системы на составляющие функции с постепенным расчленением
операций на элементарные; определение целостносистемных функций предметных условий каждого
цикла жизнедеятельности на любом этапе их представления; выделение целостно-системных функций оперативных условий любого цикла жизнедеятельности на произвольной форме их формирования с заданными характеристиками; обеспечение
принципа смещения предметных условий цикла
жизнедеятельности при прямом и обратном анализе
предметно-структурных элементов процессов вос-
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питания специалистов широкого профиля. Процессы фазового перехода развития циклов определяют мультипликативную форму развития.
Процесс разложения общей целостной функции образовательной системы на составляющие
функции с постепенным расчленением операций на
элементарные в условиях дистанционного обучения подчиняется общей логике системного анализа,
когда на каждом этапе последовательно формируется новое оперативное состояние. При этом сама
функция формируется по нейронному принципу с
чётким выделением ориентационной, исполнительной и контрольных компонентов отдельной функции – действия. Этот последовательный процесс,
имея последовательное прохождение через все заложенные функции системы, определяет общую
циклическую стратегию перехода от целостных к
системным свойствам объекта.
В условиях дистанционного обучения определение целостно-системных функций предметных
условий каждого цикла системного анализа на любом этапе продолжает развитие процесса формирования многоуровневого состояния образовательной
системы по предметно-структурным принципам,
когда их представление выражается через их многофункциональное состояние, соответствующее базисным формам процесса формирования широкопрофильного мышления. Каждое предметное условие является ориентирующим компонентом
соответствующего цикла системного анализа.
Выделение целостно-системных функций оперативных условий любого цикла системного анализа на произвольной форме его формирования с
заданными характеристиками устанавливает последовательное функциональное состояния всего
цикла жизнедеятельности. Оно задаёт направление
базисного функционального состояния цикла, когда множественные системные действия могут приобретать определённые формы процесса заданного
поведения цикла. Сложность каждой новой функции направлена на задание начальных условий
функционирования предметных условий объектов
и установление целостно-системных перспектив их
широкопрофильной направленности. Одновременно межфункциональная связь определяет единство типов структур каждого оперативного условия.
Обеспечение принципа смещения предметных
условий цикла системного анализа при прямом и
обратном процессах предметно-структурных элементов воспитания специалистов широкого профиля задаёт условия динамического поведения
цикла жизнедеятельности в направлении его целостного развития. Процесс последовательного
смещения предметных условий определяется соответствующим ростом цикла. Таким образом возникают рефлексивные схемы функционального состояния системы циклов системного анализа. В процессе
прямого
смещения
формируются
перспективных формы учебной широкопрофильной деятельности. При обратном смещении можно
моделировать основные исторические формы
учебно-профессиональной деятельности в новых
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облачных образовательных технологиях, которые
определяют новую классификацию развития целостно-системного цикла системного анализа в
условиях дистанционного обучения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена употреблению фатическое общение в русском и индонезийском обществах. Исследуются особенности фатического общения у русских и индщнезийцев. Фатического общения у русских,
которые имеют разные точки зрения в общении к незнакомым людям, у русских беседа обычно касается
какой-нибудь общей темы, а в индонезийкой культуре беседа может стать обсуждением личной жизни. А
фатическое общение к хорошим знакомым людям у русских показывает тёплые отнощения и любовь к
родственика, а у идонезийцев - обычно только для вежливости. Различие языков указывает на различия в
культуре, образе мышления, менталитете и традициях нации.
ABSTRACT
This article deals with the use of phatic communication in Russian and Indonesian communities. They have
different points of view to communicate to strangers in phatic communication. In russian community the conversation usually uses for some common things, while in the indonesian communities the conversation can be discussed of his or her personal life. A phatic communion to people who is known well in Russian community, shows
warm relationship and love for their relatives. But In the indonesian communities phatic communion to people
who is known well is usually used only for politeness. Differences of language points of view show to the differences in culture, way of thinking, mentality and traditions of the two nation.
Ключевые слова: фатическое общение, русский и индонезийский общества, различие культуры
Keywords: phatic communication, Russian and Indonesian communities, differences in culture.
Общение – сложное явление, которое требует
междисциплинарного подхода, в том числе, социологии, психологии и культурологии. Слово «культура» многозначно. Одно из значений таково, что
культура - это совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной
и духовной жизни. В культуре можно выделить, в
частности, культуру общения и речевого поведения. Общение и речевое поведение тесно связаны с

взаимодействием людей, их производственной деятельностью, их повседневным бытом. Культура общения – неотъемлемая часть культуры поведения
человека в обществе. А культура поведения – совокупность форм повседневного поведения человека
(в труде, в быту, в общении с другими людьми), в
которых находят внешнее выражение моральные и
эстетические нормы этого поведения (Формановская, 2010: 5 -11)
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Одним из жанров общения является фатическое общение.Фатическое общение как разновидность общения (эти понятия соотносятся между собой как часть и целое) как раз представляет собой
общение неинформативное, так называемое «общение ради общения». Другими словами, фатическое
общение – это вежливость коммуникации. В целом,
существуют два различных способа в фатическом
общении и у русских, и у индонезийцев: главный–
вербальный – это способ устной речи, например:
здороваться (доброе утро, добрый день и т.д.), интересоваться как дела у адресата или его, её, их семьи; дополнительный– невербальный – использование жестов (улыбки, кивок головы, помахивания
рукой). Фатическое общение функцинирует как
средство указания социального отношения с адресатом.
По мнению Т. Г. Винокур, характер фатического общения частично варьируется в зависимости от оппозиции «близкие-неблизкие» отношения:
а) между незнакомыми людьми – чтобы вступить в
контакт; б) между малознакомыми – укрепить знакомство; в) прислучайном знакомстве – соблюсти
правила вежливого поведения, когда молчать неловко; г) между хорошими людьми – сохранить тип
отношения; д) между близкими людьми - обменяться мнениями, не имеющими особой информационной ценности, но укрепляющими «узы общности» (Винокур, 2009: 139; Формановская, 2012:
175).
Фатическое общение тесно связанно с коммуникативным поведением и культурой. А коммунмкативное поведение является компонентом
национальной культуры.
Нас интересует бытовая, повседневная культура, т.е. та, которая реально соприкасается с человеком, реализуется в повседневном поведении и общении людей. Если говорить о национальной культуре, то в её структуре можно вычленить ценности.
Они реализируются в некоторых нормах и правилах, которых в развитой культуре очень много
(Прохоров и Стернини, 2007:35-38). Каждый культурный стереотип представляет собой сложное соединение социального и индивидуального, освященное национальной традицией как социально
благоприятное, гармонизующее речевое действие
или речевое средство. Закрепленность за типовой
ситуацией и определенным обычаем обеспечивает
устойчивость этикетных фатических формул, индивидуальный способ их использования - разветвленную вариативность, возможность отражения нюансов речевой ситуации, а также социальных и психологических особенностей говорящего. Речевое
поведение имеет функциональные варианты, которые не совпадают ни с конструктивным, ни с коммуникативным уровнем функций языка как социально значимой семиотической системы (цит. по.
Быкова С.В. Якобсон, 1975, 200; Золотова, 1986,
500-514; Бондарко, 1987, 195-207).
В данной статье обсуждается фатическое общение а) между незнакомыми людьми при случайном знакомстве; б) между малознакомыми; г)
между хорошими людьми; д) между близкими
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людьми как в русской, так и в индонезийской культуре.
1. Фатическое общение с незнакомыми в
русском и индонезийском обществе
(1).-- Лев Глебо... Лев Глебович? Ну и имя у вас,
батенька, язык вывихнуть можно...
-- Можно,-- довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте
лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положеньем, в которое они оба попали, и этим
вынужденным разговором с чужим человеком.
-- Я неспроста осведомился о вашем имени,- беззаботно продолжал голос,-- По моему мнению,
всякое имя...
-- Давайте, я опять нажму кнопку,-- прервал
его Ганин. (В.В. Набоков "Машенька"). Комментарий: Два человека встретились в лифте. Неожиданно лифт остановился, и они остались в полной
темноте одни, что и привело их к случайному знакомству. Хотя собеседник Ганина не очень был заинтересован разговаривать с ним, ситуация вынуждала его к этому, чтобы наладить контакт. Видимо,
мужчина чувствовал бы себя неудобно, если бы
просто стоял и молчал, поэтому начал беседу из
вежливости. Возможно, также, у него боязнь темноты и замкнутого пространства, а также недоверие
к незнакомцу. Таким образом, беседу он завёл,
чтобы разрядить напряженную обстановку. Ганин
же в этой ситуации не был настроен на общение,
поэтому прервал собеседника короткой фразой, не
задумываясь о вежливости. В данном примере вид
фатического общения между незнакомыми людьми
при случайной встрече, который не несёт в себе полезной информации, но является некоторым психологическим приёмом для успокоения в стрессовой
ситуации одного участника общения, и одновременно раздражающим фактором для второго.
(2). Kartijo terpaksa menunggu bis sampai penuh
oleh penumpang. Dia duduk di bangku yang empuk
oleh karet busa. Dia memandang keluar memperhatikan para penumpang yang akan naik bis itu. Seseorang
melihat nomor pada karcis ditangannya dan dia duduk
di sebelah Kartijo. “SayaSutrisno,”kata orang itu
pada Kartijo. “Saya Kartijo,” kata Kartijo pada orang
itu. [Hamsad Rangkuti “Ketika lampu berwa rnamerah”]. Картиджо был вынужден ждать, пока автобус
полностью загрузится пассажирами. Он сидел на
мягкой скамейке и внимательно рассматривал пассажиров, которые поедут на автобусе. Через некоторое время мужчина посмотрел на номер билета в
его руках и сел рядом с Картиджо. «Я – Сутрисно»,
– сказал он Картиджо. «А я Картиджо», – ответил
Картиджо. [Хамсад Рангкути «Когда лампа в красном свете»]. Комментарий: встретились два человека в автобусе междугородного направления. Они
познакомились случайно, оказавшись на соседних
местах.
Адресант
представляется
именем
Сутрисно, а адресат – Картиджо. В данном примере
адресант устанавливает дальнейший контакт с адресатом, поскольку им предстоит сидеть рядом долгий путь в другой город, и, возможно, они будут общаться на протяжении всегопути. Представление
по именам является началом фатического общения,
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то есть установлением контакта, который в дальнейшем может перерасти в дружбу или так и
остаться фатическим общением для того, чтобы
просто скоротать время в пути с приятным собеседником.
Можно отметить, что ситуациях, представленных в данных двух примерах, как в русской и так
как в индонезийской культуре фатическое общение
играет одну и ту же роль, но только содержание беседы различается. У русских беседа обычно касается какой-нибудь общей темы или является обсуждением той ситуации, с которой сталкиваются, как
показал пример (1). А в индонезийкой культуре беседа может стать обсуждением личной жизни, особенно если разговор происходит между женщинами, а мужду мужчинами - возможны оба варианта: и разговор на общие темы, и редко мужчины
беседуют о личных делах.
2. Фатическое общение с малознакомыми
Ситуация: Тоди и Антон студенты, которые
учатся в 4-ом курсе. Они случайно встретились в
унивеситете с двумя студенитками первого курса.
(3) Dan, suara dari samping, "Hai, Ira!"Anton
dan Tody.
"Hai, Wiwik!" tambah Anton.
"Dari mana, Mas Anton?" tanya Widuri. Anton
menunjuk warung di luar kampus. Tody bertatapan
dengan Irawati. Dan, ah, ah, ah! Memang lain. Mata
gadis itu tersipu-sipu, pikir Tody. Kemudian dia
berubah memandang Widuri. Cepat sekali Widuri
meloncatkan pandangan ke tempat lain.
"Kami mau minum," kata Widuri. "Ikut?" (Ashadi
Siregar " Kugapa icintamu"). Послышались голоса:
"Привет, Ира!" Это были Антон и Тоди. - Откуда
вы, мас Антон? - Спросил Видури. Aнтон кивнул
в сторону харчевни, находящейся снаружи университетского городка. Тоди переглянулся с Иравати.
"Какие у неё смущённые глаза", - подумал Тоди.
Вскоре перевёл взгляд на Видури, которая мговенно отвела взляд в сторону. - Мы хотим пить. Пошли с нами, - пригласила Видури. (Асхади Сирегар
"Я добиваюсь твоей любви"). Комментарий: В университетском городке случайно встретились два
студента с двумья студентками. Они недавно познакомились. В этом примере фатическое общение
"Dari mana, Mas Anton?""Откуда Вы, мас Антон?" В индонезийской культуре люди всегда задают подобные вопросы малознакомым и хорошим
людям. Это типичные вопросы индонезийцев при
встрече. Индонезийцы не считают, что такими вопросами они проявляют любопытство к личным делам адресата. Им вообще не интересно откуда или
куда тот идёт. Это всего лишь соблюдение правил
этикета, форма проявления вежливости способом
фатического общения, без каких либо других целей.У русских же всё наоборот. Русский никогда не
будет задавать такие вопросы малознакомому человеку, потому что это нарушит правила поведения.
Русские считают, что подобными вопросами адресант ставит адресата в неудобное положение, так
как вмешивается в чужие дела, которые его не касаются. Иногда, адресант может получить прямой
ответ в грубой форме, как то: «Не Ваше/твоё дело»,
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«А Вам/тебе-то что?», «Это Вас/тебя не касается» и
т.п.,или сарказма, например: «Много будешь знать
– скоро состаришься», а также в шутливой форме
или, всё таки, дать прямой ответ на вопрос, если адресат не желает обидеть адресанта.
3. Фатическое общение с хорошими людьми
Ситуацая: Прасетио и Анастасия Бенинг - хорошие друзья встретились случайно в ресторане.
Прасетио любит Анастасию, а она нет. Они давно
не виделись.
(4) Jauh siang kami baru beranjak dari kursi
masing-masing meninggalkan restoran "Halim". Prasetio menuntunku menuruni tangga restoran dengan
genggamannya yang sangat erat. Pras mengantarkanku ke stasiun "Gambir" dengan mobil mewahnya
yang sudah kembali ke bandara, setelah mengantar temannya tadi dan kopernya. Dia pulalah yang membelikan karcisku dan membantuku menaiki keretali strik
Jabotabekitu.- 'Di Bogor tinggal dimana, Ning?" -"Di
Perumahan Dinas IPB". Уже было далеко заполдень,
когда мы покинули ресторан "Халим". Прасетио
приводил меня внизпо лестнице ресторана, крепко
сжав мою руку в своей руке. Прасотвёз меня на
станцию «Гамбир » на роскошной машине, которая
уехала обратно ваэропорт, после того, как отвезла
его друга с чемоданом.Он также помог купить мне
билет и помог сесть в поездв Джаботабек. "Где ты
живёшь в Богоре, Ning?" “В корпусе для сотрудников ИПБ”(M.S. Nurna Sidarta "Hari esok masih panjang") (М.С. Нурна Сидарта “Завтра ещё долго”).
Комментарий. Данный пример является типичным
примером невербального общения, которое проявляется в заботе мужчины о женщине, к которой он
неравнодушен: Прас (сокращённая форма имени от
полного имени Прасетио) помогает ей доехать до
станции быстро и с комфортом, предоставляя ей
свой автомобиль. Также невербальное общение в
данном случае проявляется в жестах: спускаясь по
лестнице, мужчина держит девушку за руку, крепко
сжимая её, показывая тем самым, как дорог ему любимый человек, и что он не желал бы с ней расставаться. В примере представлен вербальный тип фатического общения. Кроме того, адресант желает
выяснить, где живёт адресат, так как ему необходимо установить контакт с девушкой целью дальнейшего общения, чтобы он мог часто встречаться
с ней.
(5) Военная форма, погоны под халатом, портупея, ремень. А в стеклах очков те же кроткие,
домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь
перепачканный мелом, потный от стыда: "Спросите у мамы, я, честное слово, учил..."
– Слушай, по виду ты прямо "товарищ командующий".
– Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь
вчера узнал. В бумагах попалось...
– Представляешь, капитан, вместе в школе
учились, – сказал Третьяков, отчего-то чувствуя
некоторую неловкость за Олега: того так почетно
ввели, такой он сидел здоровый, свежий с улицы.
– Бывает, – сказал Китенёв и встал, надевая
халат.

60
– Олег, но как ты здесь?
– Я –здесь.
– Здесь?
– Здесь.
И оба в этот момент почувствовали тишину
палаты. [Г.Я Бакланов. «Навеки девятнадцатилетние»]. Комментарий: это дружеское отношение. На
фронте в госпитале встретились два товарища - одноклассники, которые давно не виделись. При этом
здоровый Китенёв чувствует себя неловко, как бы
виновато, перед раненым Олегом. При близкой социально-психологической дистанции между коммуникантами друг Олега представлен вербальный
тип фатического общения "Олег, но как ты
здесь?", чтобы он установил конакт со старым другом и восстановил дружеский характер взаимоотношений, как во времена их юности.
4. Фатическое общение с близкими людьми
Ситуация: Женщина со своим сыном приехали
к тёте её мужа. Она передала тёте деньги от своего
мужа. Между ними холодные отношения. Когда
они приехали, тётя спросила:
(5) - Anak-anak sehat? Sekolahnya bagaimana?
- Anak-anak sehat, Bude dan sekolahnya juga
lancar, - jawab Bening. (M.S. Nurna Sidarta "Hari esok
masih panjang"). Как здоровье у детей? - И как их
учёба? - Всё хорошо, тётя, и с учёбой всё нормально, - ответила Бенинг. (М.С.Нурма Сидарта
"Завтра ещё длинное"). Комментарий: Пример вербального фатического общения. Фатика здесь заключается в том, что адресант задаёт рядовые вопросы из вежливости, так как того требует этикет,
но в этих вопросах чувствуется от чуждённость.
Здесь не было тёплого приветствия, как могло бы
быть в случае с людьми, между которыми действительно близкие отношения, невидно также действительного проявления искреннего интереса к делам
родных людей. То есть был установлен контакт на
короткий период общения, только и всего.
Ситуация: К Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран.
(6). - Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила
несколько, -соврала она. - Очень красивые. С птичками. Не купить тебе?
- Нет, спасибо. Уменя один есть, и он мне совершенно не нужен, слава Богу. - В её голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными эксурсиями.
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- Как Ирочка? - спросила Ася о внучке. (Л.
Улицкая "Бедные родственики").
Комментарий: к Анне в гости пришла родственница. Между ними хорошие отношения. Фатическое общение проявляется здесь в вопросе Аси
"Как Ирочка? ". Ася спросила весело, проявляя
тёплое отношение и любовь к родственнице. Русским привычно задавать вопросы о семье, если общение происходит между хорошо знакомыми
людьми.
Мы делаем вывод, что представители разные
культур имеют различие в менталитете, во мнении,
в привычках, обычаях, правилах поведения, правилах этикета и вежливости. Это видно из примеров,
представленных выше, в которых обсуждалось фатическое общение у русских и у индонезийцев. По
мнению Прохорова, в коммуникативном поведении
есть компонент национальной культуры, обусловленный националым менталитетом, звфиксированный в национальых коммуникативных нормах и
правилах (Прохоров, 2007: 35 - 41).
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ABSTRACT
The concept of a resource-based approach includes personality-oriented and humanistic foundations. They
meet the needs of the educational process in the face of modern challenges, the global crisis, uncertainty and
competition. The Resource approach, in modern pedagogical psychology, serves as a methodological basis for the
study of individual personality traits that underlie basic, rather than situational behavior. Resource theories convince of the existence of a structure of personal resources, the main or key resource of which determines the
external or internal orientation of the person. The external orientation of personal resources is associated with the
orientation of the individual to social processes (external motivation, motivation of social approval), this orientation can be identified with environmental resources (Yu. L. Alexandrovsky). The internal orientation of personal
resources integrates the qualities that ensure the stability and security of the individual, which can not be associated
with the external aspects of life, as extremely dynamic processes. The concepts available in Russian psychology
suggest that the structure of a personal resource consists of: motivational, emotional and behavioral components,
the content content of which is associated with key personal resources that are manifested in basic, not situational
behavior. In order to study personal resources, methods were selected that correspond to the structure of the psychological phenomenon, psychodiagnostics were performed, and data were obtained indicating that the resources
of female teachers are related to older girls. The results of the study can be used in psychological support of
educational subjects, in order to increase the stability of the effect of the psychological and pedagogical impact.
Relying on the basic resources of the individual will create the necessary external and internal conditions for
personal development.
Keywords: resource approach, subjects of education, motivational resource, emotional resource, behavioral
resource.
Problem statement and relevance. The study of
resource problems in psychology involves knowledge
of the structure of various types of resources, the characteristics of individual resources, understanding the
process of spending and restoring resources, and the
technology of updating resources. The ongoing research on the problem of resources is not sufficient to
provide an exhaustive answer to most of the questions
raised. All this indicates the need for further research in
the field of resources.
The purpose of the study is to identify the psychological resources of subjects of the educational process, based on basic personal resources, due to external
or internal resource orientation necessary to improve
the effectiveness of interaction, which have a General
and specific orientation.
Analysis of research and publications on this
topic shows that such a concept as "resource" is implemented in various scientific fields of Humanities, and
its content is multidisciplinary. The origins of the re-

source approach to problem solving in practical psychology are laid in the fundamental works of Russian
psychologists B. G. Ananyev and S. L. Rubinstein [13,
22]. The concept of the resource approach in practical
psychology has become widespread only in recent
years, recognizing it as an alternative to personality-oriented and personalized approaches [1, 7, 19, 23, 8]. The
multidisciplinary resource approach makes it possible
to focus on the process of allocating resources available
to each individual, which allows us to determine the
psychological properties of the individual that allow a
person to either show their potential and successfully
cope with the tasks set, or not [10, 11, 12]. The resource
approach determines that each human body has a certain power resource, which is limited by nature, subject
to fluctuations and can be distributed, but there are also
certain complexes of key resources that manage and direct the total resource Fund. Thus, a key resource is the
main tool that controls and allows you to organize the
effective use of available resources [6, 14].
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Theoretical analysis of available research on the
resource approach allows us to identify external and internal factors that affect the behavior of the subject. So
internal factors include stress and resilience, entity, and
external to the situation itself, the quality stressors, support of others etc.
Alexandrovsky Yu. a. refers to external resources
as environmental resources, namely the availability of
instrumental, moral and emotional assistance from the
social environment [21]. In Russian practical psychology, a number of studies have appeared on the influence of social entropy on the manifestation of destructive behaviors [2, 5, 15, 16, 24]. The scientific literature
also notes the emergence of ideas for developing recommendations for organizing a system of special
events to increase the degree of social adaptability of
subjects [17, 18, 20], etc.
Thus, social support, according to many researchers, is one of the important resources of the environment, and the choice of social support for educational
subjects is an important scientific and practical direction. The problem of resource differentiation reveals
the need for systematic study of the relationship of coping strategies with individual typological characteristics of the individual, i.e. personal resources, the understanding of which becomes important in the process of
overcoming difficult life situations [3, 9, 25]. B. G.
drew attention to the availability of individual resources. Ananyev in the allocation of the concept of viability (energy potential). S. muddy, as one of the leading personal resources that influence the use of coping
strategies, suggests the construct (hardiness)" resilience". M. Seligman considers optimism as the main resource in coping with stress. Most often, the self-efficacy construct developed by A. Bandura is considered
by modern researchers as an important resource that affects coping behavior [4].
Materials and methods. It is necessary to pay attention to the allocation of psychological resources for
subjects of education that have mutual influence, such
as teachers and students.
The hypothesis of our research is that "teacher-student" communication has a complex character, as it
combines the features of personal and business communication, business ethics and signs of personal communication, which is characterized by more emotional
manifestations.
The above-described analysis of the problem was
the basis for an empirical study, which was attended by
teachers and high school students, in the number of 375
people.
According to the available ideas about the resource approach, the psychodiagnostic tools were divided into the following blocks: motivational resource
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– the Method "motivation for success" (author
Mehrabian); emotional resource - the Method "Value
orientations" (author M. Rokich); "level of personal
claims" (author V. K. Gerbachevsky); behavioral resource - "Test of resilience" (adaptation of D. A. Leontiev's Hardiness Survey questionnaire developed by the
American psychologist Salvatore Maddi); 16 ketell's
factor personality questionnaire.
Mathematical and statistical processing of the obtained data was performed using the statistical package
SPSS 19.0 forWindows. In order to identify differences, we used an integrated system for complex statistical analysis and data processing in the STATISTICA
environment. To assess the significance of differences,
we used nonparametric Mann – Whitney (U) criteria.
Quantitative analysis included the KolmogorovSmirnov statistical normality criterion and the t-student
parametric criterion for independent samples.
Conclusions. It can be concluded that the concept
of psychological support of educational subjects based
on the resource approach reveals the basic psychological resources of the subjects of the educational process
(teacher and student), which are a set of individual psychological and personal characteristics that form motivational, emotional and behavioral components that
perform differentiating, adapting and developing functions, affecting the effectiveness of interaction.
Motivation, values, and the level of communication abilities are the leading individual psychological
and personal characteristics that affect the effectiveness
of teacher-student interaction and represent both units
of analysis of psychological resources and formation.
The resource approach to psychological support
allows us to consider the psychological resources of educational subjects as internal grounds for improving the
effectiveness of interaction, which have a General and
specific orientation. The General resource focus is the
motivation to achieve success and the value of relationships, while specific for the teacher-stress resistance,
for the student – the level of communication abilities.
The personal resources of girls of high school age are
similar to those of women teachers, which proves that
there is a gender specificity that requires further study.
Psychological support of subjects of the educational process should be differentiated and based on
basic personal resources due to external or internal resource orientation.
Results and discussion. High values in the analysis of the "Emotional block of resources" were obtained
in the terminal values of girls and teachers, and almost
all the instrumental values of high school girls and their
teachers coincided (pic. 1).
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Pic. 1

Comparative analysis of the emotional block of personal resources
Boys
Girls
Components
n = 146
n= 211
%
%
Unique resources
Health keeping
67,6
72,5
Personal attachment
53,1
61,9
Choosing friends
75,3
60,2
Successful family life
59,2
44,8
Social resources
Interesting work
40,0
30,8
Education
56,6
67,8
Intransigence
61,4
73,9
Accuracy
47,6
48,1
Education
40,0
50,7
Responsibility
39,3
49,8
Tolerance
23,6
27,0
Thus, the highest values were obtained for the
value of "health Saving" in the group of girls and teachers (72.5 % and 83.3 %), as well as on the scale of "Intransigence" (67.8% and 83.3%), which in our opinion
can relate to the resource characteristic and reflects the
gender specifics of a woman's potential. The features of
the boys ' emotional resource include the value of
"Friendship" (75.3%), for which the highest values
were obtained.

Teachers
n= 18
%
83,3
72,2
27,8
72,2
88,9
72,2
83,3
63,9
72,2
61,1
72,2

The study of the "Behavioral block" showed that
girls of high school age, like teachers, have such a resource as motivation to achieve success in complex activities and can perform tasks of increased complexity
and risk. High school boys as resources have an assessment of the level of results achieved and see patterns in
the results obtained (pic. 2).

Pic. 2
Comparative analysis of the behavioral block of personal resources
Boys
Girls
Components
n = 146
n= 211
%
%
Internal motives
60,0
64,5
Motives for avoiding
40,0
60,2
The level of difficulty of the task
11,0
40,9
Manifestation of willpower
64,5
59,3
Giving personal significance to the results of activities
53,1
73,9
Assessment of the level of results achieved
50,0
60,2
Assessment of your potential
39,3
44,8
Target level of mobilization
52,1
57,6
Regularity of results
11,0
50,7
The table (pic.2) shows that avoidance motives are
most pronounced in girls (64.5%) and women teachers
(66.7%). An important behavioral resource for all subjects of the educational process is "Giving personal significance to the results of activities", which all subjects
have a high level and demonstrates a focus on results.
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