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Аннотация. 

В статье рассматриваются возможности использования технологии виртуальной реальности в 

сфере образования. Особое внимание уделяется проблеме использования средств виртуальной и допол-

ненной реальности в процессе обучения информатике. Приведен анализ функциональных возможностей 

сервисов виртуальной реальности для образовательного применения.  

Abstract. 

The article discusses the possibilities of using virtual reality technology in education. Particular attention is 

paid to the problem of using virtual and augmented reality tools in the process of teaching computer science. An 

analysis of the functional capabilities of virtual reality services for educational use is presented. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная реальность, шлем виртуальной реаль-

ности, иммерсивные технологии, дополненная реальность, дистанционное образование.  

Keywords: information technology, virtual reality, virtual reality helmet, immersive technologies, augmented 

reality, distance education. 

 

В процессе образовательной деятельности ча-

сто присутствует проблема качественной нагляд-

ной визуализации различных объектов и процессов, 

интерактивности учебного материала, удержания и 

концентрации внимания обучающихся. Различные 

исследования показывают, что применение вебина-

ров и видеокурсов в том виде, в котором они тради-

ционно организуются, становится малоэффектив-

ным. Таким образом, от длительного нахождения за 

компьютером или смартфоном происходит потеря 

концентрации внимания и наступает утомление [1]. 

Информация, полученная таким образом, не всегда 

успешно и достаточно эффективно усваивается. 

Отсюда возникает потребность во внедрении новых 

технологий в сферу образования с целью поиска 

эффективных и доступных средств обучения. 

В настоящий момент существует множество 

новых технологий, которые призваны изменить и 

качественно улучшить образовательный процесс 

[6]. Технология виртуальной реальности является 

одним из таких решений, предлагающих широкие 

возможности применения в школе. 

Рассмотрим основополагающие понятия дан-

ной технологии [5]. 

Дополненная реальность (AR, Augmented Real-

ity) предполагает наложение цифрового контента 

на реальные пользовательские среды физического 

пространства. В такой системе информация может 

быть представлена в виде текста, изображения, ви-

део, звука или трехмерной модели. 

Аппаратное обеспечение (например, гарни-

тура) смешанной реальности (MR, Mixed Reality) 

сканирует объекты окружающего мира, распознает 

параметры объектов и строит их трехмерные мо-

дели, позволяя взаимодействовать с реальным ми-

ром через виртуальный. Ярким примером является 

использование QR-кодов. 

Полной противоположностью является полное 

погружение в виртуальную реальность (VR, Virtual 

Reality). Она представляет собой интерактивную 

среду с полным погружением пользователя в вир-

туальный мир. 

Данная технология в образовании способ-

ствует повышению эффективности учебного про-

цесса. Полное погружение с применением вирту-

альных технологий в образовательном процессе 

предполагает несколько назначений: 

1. Формирование навыков в сферах деятель-

ности, где присутствует повышенный риск здоро-

вью человека. 

2. Работа со сложными механизмами и хими-

ческими веществами, обладающими высокой стои-

мостью. 
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3. Выработка алгоритма действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Отработка социальных навыков и снятие 

психологических барьеров. 

5. Детальное рассмотрение объектов и явле-

ний, недоступных в обычных условиях. 

6. Проведение презентаций, семинаров и кон-

ференций в режиме реального времени. 

Примером успешного внедрения технологии 

дополненной реальности является AR- проект Си-

бирского федерального университета «СФУ 

SCIENCE», реализованный в 2019 году. Он пред-

ставлял собой работу с мобильным приложением 

по дисциплине «Вирусология» с демонстрацией 

3D-моделей на основе дополненной реальности. Ре-

зультаты социологического исследования пока-

зали, что преподавательский состав относится ис-

ключительно положительно возможности примене-

ния AR-приложения, и участники проекта 

выразили готовность и в дальнейшем использовать 

данные системы VR/AR/MR в образовательном 

процессе [7]. 

Таким образом, данная технология имеет сле-

дующие преимущества [4]: 

1. Способствует погружению процесс освое-

ния учебного материала 

Все внимание направлено на визуализируемый 

объект, что также повышает качество усвоения обу-

чающимися учебного материала. 

2. Обеспечивает интерактивность обучения 

Информация, полученная во время урока, бу-

дет восприниматься через личный опыт обучаю-

щихся. Программные продукты предлагают множе-

ство способов взаимодействия с объектами в вирту-

альной реальности. 

3. Обеспечивает вовлеченность в процесс 

обучения 

Как правило, отмечается высокий уровень ак-

тивности и заинтересованности обучающихся в 

применении виртуальной реальности. 

4. Способствует безопасности образователь-

ного процесса  

В виртуальной среде может происходить взаи-

модействие с химическими реактивами и различ-

ным оборудованием без угрозы здоровью обучаю-

щихся. 

5. Возможно использовать при дистанцион-

ном обучении  

Обучающиеся могут получить доступ к вирту-

альному классу, проделать необходимые лабора-

торные работы и удаленно освоить сложный мате-

риал урока. 

Успешное построение образовательного про-

цесса зависит от эффективности взаимосвязанной и 

взаимообусловленной деятельности педагога и 

обучающегося. Использование технологии вирту-

альной реальности дает возможность организовать 

образовательное сотрудничество на уроке и спо-

собствуют осуществлению учебно-познавательной 

деятельности обучающегося [2].  

К 2020 году на рынке VR появилось множество 

технических решений для промышленности, обра-

зования и личного пользования. Как правило, это 

симуляторы, направленные на передачу эффекта 

перемещения в виртуальной среде (VR Кокпит, Mo-

tion Simulator, Cybershoes) и тактильных ощущений 

(VR-перчатки Dexmo). Сейчас ожидается создание 

новых продуктов благодаря активным инвестициям 

в данную технологию, а также появление доступ-

ных по стоимости технических решений и вирту-

альных систем. 

Существует множество решений с примене-

нием технологий виртуальной реальности и для об-

разовательных учреждений [3]. В процессе обуче-

ния рекомендуется использовать автономные гар-

нитуры с централизованным управлением, системы 

хранения и эксплуатации, а также соответствующее 

программное обеспечение с библиотеками образо-

вательного контента.  

Рекомендуемая VR- комплектация для образо-

вательного учреждения: 

1. Гарнитура виртуальной реальности 

Существуют стационарные и мобильные вари-

анты. Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Стационарные шлемы являются более 

производительными, но требуют подключение к 

компьютеру. Мобильные варианты, как правило, 

дешевле, но обладают меньшим качеством симуля-

ции. Также существуют гарнитуры, поддерживаю-

щие исключительно один из видов VR, AR или MR. 

2. Камера для панорамной съемки 

Используется для съемки с углом обзора в 360 

градусов. 

3. Куб смешанной реальности 

Куб с нанесенными QR-кодами, помогает про-

сматривать различные 3D модели и взаимодейство-

вать с ними. 

4. Защитные одноразовые накладки  

От гигиены используемых устройств зависит 

комфорт и здоровье обучающихся. 

Рассмотрим решения для виртуальной реаль-

ности доступные для применения в образователь-

ном процессе. 

1. Modum Education 

Данный проект предлагает готовые цифровые 

решения для обучения. Среди них можно выделить 

виртуальную лабораторию по физике, виртуальные 

экскурсии с инфографикой, интерактивные модели 

сложных процессов, а также материалы для подго-

товки к государственному итоговому экзамену. 

2. VRobot: Robotics in VR 

Продукт предлагает овладеть навыками про-

граммирования, проектирования роботов и визуа-

лизации работы механизмов для выполнения по-

ставленных задач на примере образовательного 

набора LEGO EV3 в очках виртуальной реальности.  

3. Short Circuit VR  

Представляет собой симулятор инженерной 

лаборатории в виртуальной реальности. Программа 

позволяет создавать собственные электронные 

схемы с предлагаемыми компонентами на базе Ar-

duino. 

4. VR Chemistry LAB 

Виртуальная химическая лаборатория осно-

вана на реальных физико-химических процессах и 

явлениях, результаты которых визуализируются в 
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режиме реального времени. При этом существует 

возможность фиксации, записи результатов и от-

правки их на проверку. 

5. Visual Science 

Направлен на визуализацию биологических 

объектов. Преимуществами данной системы явля-

ется возможность доступа к серии образовательных 

плакатов, анимация сложных процессов и научная 

точность образовательного контента. 

6. Atlas VR 

Данный российский проект работает на основе 

результатов космической съемки, полученных в ре-

жиме реального времени. Он позволяет создавать 

инфраструктурные «двойники» географических, 

исторических и культурных объектов с возможно-

стью взаимодействия с ними. 

7. Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 

Продукт компании Rubius используется для 

имитационного выполнения лабораторных работ 

по безопасности жизнедеятельности и охране 

труда. 

8. Gravity Sketch VR 

Повторяя естественный опыт создания модели 

виртуальной кистью, выражает творческие идеи 

обучающихся в режиме реального времени - от пер-

воначальной концепции до эскиза трехмерной мо-

дели. 

Существуют также и негативные стороны 

внедрения технологии виртуальной реальности в 

образовательный процесс. 

1. Высокая стоимость устройств 

Современные гарнитуры с высокой произво-

дительностью все еще остаются недоступными к 

покупке для большинства образовательных учре-

ждений. Тем не менее, существуют и бюджетные 

варианты. Например, сборка шлема виртуальной 

реальности Google Cardboard и другие готовые ре-

шения крупных производителей. 

2. Нехватка Образовательного контента 

В настоящее время наблюдается острая не-

хватка качественного русскоязычного образова-

тельного контента для виртуальной реальности. Су-

ществующие решения, как правило, узконаправ-

лены и обладают высокой стоимостью разработки. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что использование технологии 

виртуальной реальности в сфере образования 

предоставляет широкие возможности обучения раз-

личным учебным предметам: информатика, фи-

зика, химия, биология и другие. Применение по-

добных технологий позволяет эффективно вовле-

кать обучающихся в образовательный процесс, 

продолжительное время сохранять их мотивацию, 

безопасно проводить сложные лабораторные ра-

боты и сохранять необходимый качественный уро-

вень усвоения знаний в указанных областях. 
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Для выявления потенциально опасных, психи-

чески нестабильных, угрожающих безопасности 

работников и прогнозирования их действий в стрес-

совых ситуациях, необходимо составить типоло-

гию их поведения. Выделяют четыре основных 

психотипа, которые представляют опасность для 

рабочего процесса и предприятия в целом в случае 

возникновения стрессовых или внештатных ситуа-

ций [1]: 

1)Напряжённый тип 

2)Трусливый тип 

3)Тормозной тип 

4)Агрессивно-бесконтрольный тип 

Разберём каждый психотип подробнее. 

Напряжённый тип: Для этого типа характерна 

судорожность выполнения действий, черезмерная 

сосредоточенность на процессе, резкое, импульсив-

ное реагирование на наличие раздражающих фак-

торов. Признаками такого типа являются покусыва-

ние губ, потливость, резки движения, рваный ритм 

выполнения работы [2]. Данный тип является од-

ним из самых опасных, и выявление людей, принад-

лежащих к нему, является одной из главных задач, 

для обеспечения безопасности на рабочих местах. 

Трусливый тип: Под влиянием эмоциональ-

ного напряжения, личности данного типа стара-

ются дистанцироваться от выполнения работы. В 

случае возникновения внештатных, аварийных или 

же просто стрессовых ситуаций, для людей, при-

надлежащих к этому типу, их рабочее место – это 

источник стресса. Они могут пытаться минимизи-

ровать своё вовлечение в ход текущих событий, пе-

реложить свои обязанности на другого, а в особо тя-

жёлых случаях у этих личностей запускается меха-

низм спасения, у них начинает преобладать такая 

эмоция как страх, может наступить ступор, оцепе-

нение. 

Тормозной тип- характеризуется крайней за-

торможенностью действий при возникновении ка-

ких-либо ситуаций, выбивающихся из привычного 

порядка дел. Агрессивно-бесконтрольный тип – 

наиболее опасный из всех типов. Обладающие им 

люди склонны к аффективным срывам, в процессе 

которых они будут совершать агрессивны некон-

тролируемые действия, что влечёт за собой возник-

новение опасных ситуаций и трудности в их устра-

нении.  

Прогрессивный тип – один из наиболее жела-

тельных типов поведения. Его особенностью явля-

ется то, что при должном уровне мотивации на вы-

полнение работы, у этого человека проявляется за-

дор, энтузиазм на выполнение поставленных задач 

и затраты на выполнение минимальны [3]. 

Напряжённый тип поведения может быть ис-

правлен повышением уровня квалификации работ-

ника, проведения с ним специальных занятий, 

направленных на формирование у него стабильных 

навыков выполнение его задач [4]. Трусливый тип 

также поддаётся обработке, но уже путём воздей-

ствия на его психику, главной целью будет являться 

преодоления страхов и формирование уверенности. 

Прогрессивный тип – это наиболее желательный 

тип для работника. Что касается тормозного и 
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агрессивно-бесконтрольного типа, то устоявшихся, 

проверенных способов их исправления ещё не 

найдено, поэтому оптимальным вариантом будет 

тщательный отбор кандидатов и недопущение в 

кадры людей с подобными психотипами [5]. 
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В действиях человека психологами принято 

выделять три главные структуры: мотивацию, ори-

ентацию и исполнение. 

Нарушение действий в любой их эти структур 

влечёт за собой нарушение процесса в целом. Ра-

ботник либо не хочет выполнять работу, либо не 

знает как её выполнять, либо нарушает правила. 

Следовательно, при выявлении психологиче-

ских причин, создающих опасные ситуации следует 

выделить три основных пункта [1]: 

1) Нарушения в области мотивации. Они могут 

носить как постоянный, так и временный характер. 

К постоянным нарушениям можно отнести отсут-

ствие у работника видения для чего он выполняет 

работу, безопасность труда не поощряется со сто-

роны руководства, регламент безопасности чётко 

не ясен. Ко временным нарушениям относятся ис-

ключительно ситуативные случаи, такие как работ-

ник находится в состоянии алкогольного опьяне-

ния, повышенного утомления и тому подобное. 

2) Нарушение ориентировочной части. Работ-

ник не знает правила безопасной эксплуатации вве-

ренного ему оборудования и норм безопасности 

труда. 

3) Нарушения в области исполнения. Это нару-

шения, связанные с нарушением работником норм 

безопасности труда ввиду его недисциплинирован-

ности, либо психологических и физических особен-

ностей (несоответствие физических параметров га-

баритам обслуживаемого рабочего инструмента). 

Также, как и в случае с мотивационными наруше-

ниями, имеют место быть ситуационные случаи 

(алкогольное опьянение, сонливость, утомление). 

Классифицируя причины подобным образом 

можно составить набор профилактических мер по 

предотвращению опасных аварийных ситуаций, це-

лесообразно каждой из групп [2]. Мотивационные 

нарушения: пропаганда, индивидуальная работа с 

каждым сотрудником, сплочение коллектива и под-

нятие духа. Нарушения ориентировочной части: 

обучение работников, оттачивание навыков ра-
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боты. Исполнительные нарушения: профессио-

нальный отбор, медицинские обследования, введе-

ние дисциплинарных поощрений и взысканий. 
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Важнейшей задачей PR-служб при взаимодей-

ствии с органами власти является донесение по-

вестки дня от государства. Благодаря развитой циф-

ровой индустрии, государственная власть обладает 

возможностью иметь прямой диалог с населением 

по различным вопросам. При плохой работе свое-

временного информирования и закрытой политике 

органов власти, между государственной властью и 

обществом появляется недоверие к различным ре-

шениям государства. [1].  

Массовые мероприятия – это важный атрибут 

диалога между всеми слоями общества. Необхо-

димо понимать, чтоб такой диалог всегда проходил 

в мирном русле без нарушений общественного по-

рядка[5]. 

 Человеческая жизнь многогранна. Некоторые 

грани обыденны и не приметны, другие выделя-

ются своей сущностью. Факторы, влияющие на по-

ведение человека, могут быть как личного, так и об-

щественного, массового характера. 

Люди – восприимчивые существа, поэтому 

даже без какого-либо давления извне, достаточно 

находиться в определенной обстановке, чтоб 

начала происходить адаптация к поведению окру-

жающих. Любые действия, которые вызывают у че-

ловека дискомфорт, объясняются им самим как раз-

личного рода принятие порядков, к которым надо 

привыкнуть, иначе начнется ущемление чувства 

собственного достоинства.  

Мнение человека о толпе субъективно. Кто-то 

оказывался в толпе лично, кто-то наблюдал за дей-

ствиями толпы извне. Иногда достаточно баналь-

ного человеческого любопытства, чтоб приоб-

щиться к группе людей. Чем больше людей стано-

вится в группе, тем больше вероятность 

превращение этой группы в толпу.  

 Необходимо контролировать большие скопле-

ния людей, дабы избежать последствий, присущих 

последствиям от толпы.  

Термин «толпа» приобрел свой смысл в период 

волнений народа конца ХІХ - начала ХХ века [2]. 

Толпе не присущи структурная составляющая и по-

нимание общей цели, однако объекты внимания и 

похожее эмоциональное состояние являются харак-

терными чертами толпы. Также в толпе можно вы-

делить группы зачинщиков и участников. Зачин-

щики являются координаторами и ответственными 

за выполнение определенных целей, а участники 

реализуют действия зачинщиков. Но и участники 

могут быть как активными, так и пассивными, ко-

торые находятся как бы в стороне, но все равно со-

здают массовость. Особую опасность представляют 

люди, для которых нахождение в толпе предостав-

ляет возможность безнаказанно проявлять агрес-

сию.  

Толпа бывает нескольких видов: [5] стихий-

ная, когда формирование не связано с видом орга-

низации и управления; ведомая, когда вид толпы 
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изначально сформирован и имеет лидера; организо-

ванная, характеризуется планированием организа-

торами объединения людей, которые могут быть 

незнакомы друг с другом, но действующие вместе 

по заранее утвержденному плану.  

Также в теории существуют другие виды 

толпы [3]: окказиональная, которая связана с любо-

пытством к внезапному происшествию; конвенцио-

нальная, которая не носит внезапный характер и 

формируется исходя из интереса к определенному 

виду массового мероприятия; экспрессивная, кото-

рая образуется на основе интереса к заранее извест-

ному массовому мероприятию; действующая, кото-

рая формируется на основе эмоциональной общно-

сти, готовая к действиям или уже производящая их. 

 Разберем действующий вид толпы. Он подраз-

деляется на такие подвиды как: агрессивная, пани-

ческая, стяжательная и повстанческая. Владеть осо-

быми чертами, нюансами и тонкостями манипуля-

ций управления толпы необходимо, чтоб избежать 

негативных последствий. Всеми этими качествами 

должны обладать органы государственной власти. 

 Целью коммуникационной повестки является 

не сколько донесение повестки через информаци-

онные каналы, сколько наличие обратной связи, что 

позволит услышать запросы всех слоев общества, а 

также позволит корректировать государственную 

политику. 
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Аннотация. 

в данной статье раскрывается сущность и эф-

фективность дистанционной формы обучения в 

высших учебных заведениях, как способ обеспече-

ния для любого студента свободного доступа к по-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12143


12 SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(75),2020 

лучению образования. А также рассмотрены воз-

можные преимущества и недостатки перехода на 

электронный способ обучения.  

Ключевые слова: дистанционная форма обуче-

ния, Новейшие технологии являются главным по-

мощников в усовершенствовании и изменении си-

стемы высшего образования. Благодаря интернет-

ресурсам у студентов есть доступ к любой инфор-

мации для выполнения различного рода научных 

работ. Также дистанционная связь между всеми 

участниками учебного процесса значительно об-

легчает обучение. Теперь студент может из дома 

отправить свою работу на проверку преподава-

телю, в случае необходимости подкорректировать 

и при очной встрече сразу сдать работу.  

Данный формат онлайн-общения предоставил 

возможность студентам обучаться дома, появляясь 

в вузе только на экзаменационных сессиях. Такое 

обучение называют дистанционным. Нужно по-

нять, возможно ли университетам выпускать высо-

коквалифицированных специалистов, которые по-

лучают знания на расстоянии в формате онлайн. 

Рассмотрим положительные и отрицательные сто-

роны дистанционного обучения [1]. Перечислим 

основные преимущества дистанционного обуче-

ния: 

1. Отсутствует территориальная привязан-

ность при выборе ВУЗа. Любой желающий может 

получать и получить высшее образование. К тому 

же, свободный формат обучения позволяет совме-

щать учебу с работой или отдыхом. 

2. Доступность. В основном это востребовано 

для тех людей, которые по состоянию здоровья не 

могут обучаться очно, а желание получить образо-

вание есть. Так же сюда можно отнести тех студен-

тов, которые проживают в одном городе, а выбран-

ная специальность есть только в вузе другого го-

рода. Так же многие желающие получать высшее 

образование живут в деревнях, посёлках и малень-

ких городах, где собственно вообще нет высших 

учебных заведений.  

3. Уменьшение денежных затрат. Отсут-

ствуют расходы на проезд, питание, печать доку-

ментов, канцелярские принадлежности и тому по-

добное. Студентам из других городов не нужно 

снимать жилье на постоянной основе. 

4.  Самообучение. Студенты получает знания 

самостоятельно, изучая материалы из различных 

источников в зависимости от своих предпочтений. 

Обучение становится более осознанным. Роль пре-

подавателя становится более сопровождающей, 

нежели обучающей. [2, 3].  

Недостатками дистанционной формы обуче-

ния являются: 

1. Отсутствие контроля над студентами. Во 

время семестра трудно определить действительно 

ли студент сам выполняет задания.  

2. На начальном этапе перехода на полноцен-

ное дистанционное обучение достаточно трудно и 

дорого для вузов составить план обучения и обес-

печить студентов качественной базой информации. 

3. Нагрузка на преподавателей. Помимо вни-

мания к учебному процессу на очной форме обуче-

ния, нужно уделять внимание студентам дистанци-

онной формы обучения: консультировать по раз-

личным средствам связи, проверять задания, вести 

лекции и другое.  

4. Отсутствие полноценной коммуникацион-

ной связи. Недостает личного общения преподава-

теля со студентом; отсутствие у преподавателей 

навыков владения компьютерными программами 

для составления учебного; обстоятельства, ограни-

чивающие доступ в интернет; отсутствие опыта ра-

боты в коллективе и т.д. [1].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что к дистанционному обучению будут пере-

ходить все больше вузов. Минусы нивелируются 

получением опыта в данной области. Особая акту-

альность дистанционного обучения будет у желаю-

щих получить второе высшее образование, а также 

у людей, не имеющих возможность получать обра-

зование в очной форме обучения по состоянию здо-

ровья. 
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Оздоровительная тренировка для женщин в 

постродовом периоде должна быть направлена на 

сохранение и повышение уровня здоровья и физи-

ческой дееспособности, так как от правильности 

выбора физической нагрузки напрямую зависит 

скорость восстановительных процессов и функцио-

нальное состояние женского организма. Поэтому 

одной из задач нашего исследования была разра-

ботка оптимального тренировочного режима, кото-

рый способствовал более эффективному восстанов-

лению женщин после родов. 

Анализ литературных источников по данному 

вопросу выявил ряд методических рекомендаций 

по организации занятий оздоровительной физиче-

ской культурой (ОФК), обеспечивающих положи-

тельный эффект от физических упражнений на ор-

ганизм занимающихся. 

1. Постепенность наращивания интенсивно-

сти и длительности нагрузки. Исходя из того, что в 

послеродовой период уровень физических возмож-

ностей организма женщин низкий, то добавление 

физической нагрузки должны составлять не более 

5% в день. При этом, увеличение нагрузки можно 

осуществлять несколькими способами: увеличение 

количества, продолжительности и плотности заня-

тий (от 45-50% на первых занятиях, до 70-75% по-

сле адаптации к нагрузке); увеличение интенсивно-

сти занятий; постепенное расширение средств, ис-

пользуемых на занятиях; увеличение сложности и 

амплитуды движений [5, с. 447]. 

2. Вариативность применяемых средств. Для 

качественного разнообразия средств достаточно 7-

12 упражнений, которые способствуют развитию 

всех физических качеств и восстанавливают рабо-

тоспособность большого количества мышц. 

3. Систематичность занятий. Преимуще-

ственное большинство авторов, занимающихся 

данным вопросом, предлагают 3-5 занятий в не-

делю.  

Правильно подобранная физическая нагрузка 

совершенствует адаптационные механизмы жен-

ского организма и способствует развитию следую-

щих положительных эффектов: экономизирующий, 

антигипоксический, антистрессовый, генорегуля-

торный, психоэнергетизирующий. Этот комплекс 

эффектов повышает устойчивость организма и спо-

собствует восстановлению после родов.  
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Как известно, в развитии адаптационных реак-

ций человека на внешнее воздействие прослежива-

ется два этапа: 

- начальный этап – краткосрочные изменения 

состояния функций организма, наступающие непо-

средственно после начала действия раздражителя и 

реализующиеся на основе готовых, ранее сформи-

рованных физиологических механизмов. Они про-

являются в повышении уровня физической и ум-

ственной работоспособности; 

- адаптационный этап – долгосрочные измене-

ния в организме занимающихся, возникающие по-

сле выполнения какой-либо деятельности и обеспе-

чивающие формирование новых физиологических 

адаптивных механизмов. 

Следовательно, комплекс упражнений должен 

строиться так, чтобы обеспечить активизацию пер-

вого этапа врабатывания организма женщин. Это в 

свою очередь зависит от взаимодействия пяти ос-

новных переменных: силы возмущающего воздей-

ствия и ее систематичность, направленности воз-

действия, силы ответной реакции, определяемой 

адаптированностью человека, места приложения 

воздействия, задачи применения возмущающего 

воздействия.  

Как показывает анализ теории и практики фи-

зического воспитания, активизирующее воздей-

ствие применяемых физических упражнений могут 

быть выражены количественными показателями 

объема и интенсивности. При этом, объем опреде-

ляется по количественным показателям внешнего 

воздействия (плотность занятия, число повторений 

каждого упражнения, темпом, ритмом, амплитудой 

движений в суставах, чередование упражнений 

(напряжение, расслабление, дыхательные упражне-

ния), положением тела, степень трудности упраж-

нения, время работы и отдыха), а интенсивность – 

в основном по количественным показателям изме-

нений ответной реакции функций организма (ЧСС, 

артериальное давление, дыхательный объем, тем-

пература тела и т.д.).  

Контроль за интенсивностью нагрузки во 

время занятий можно осуществлять несколькими 

способами, одним из которых является показатель 

рабочей частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Для ее определения необходимо знать нижнюю и 

верхнюю границы пульса, а также оптимальную ве-

личину колебания ЧСС [5, с. 440]. 

Нижняя граница пульса определяется по фор-

муле:  

220 - возраст (в годах) • 0,6.  

Верхняя граница пульса определяется по фор-

муле  

220 - возраст (в годах) • 0,7. 

Показатели ЧСС индивидуальны, но, как пока-

зывает практика деятельности на занятиях с оздо-

ровительной направленностью, можно считать, что 

ЧСС от 120 до 130 уд/мин - это тренировочный пре-

дел для начинающих. У лиц с ослабленным здоро-

вьем, имеющих отклонения в состоянии сердечно-

сосудистой системы, пульс во время занятий не 

должен превышать 110-120 уд/мин. 

При этом, решающим условием обеспечения 

оптимального оздоровительного эффекта при ис-

пользовании физических упражнений является со-

ответствие величины нагрузок функциональным 

возможностям организма. 

Анализ теории и практики физического воспи-

тания выявил существование несколько способов 

регламентации нагрузок: 

1. По относительной мощности (в % к МПК, в 

% к PWCmax). В оздоровительной тренировке диа-

пазон рекомендуемой мощности колеблется в до-

вольно широких пределах, составляя 40-90% МПК. 

Наиболее рациональной является интенсивность 

60-70% МПК [5, с. 442]. 

2. По абсолютным и относительным значениям 

числа повторений упражнений (количество повто-

рений, % к максимальному числу повторений) [4, с. 

123]. 

3. По величине физиологических параметров 

(ЧСС, энергетические затраты) [5, с. 443].  

4. По числу повторений физических упраж-

нений. Число повторений одних и тех же упражне-

ний колеблется в диапазоне 6-20. Способ дозирова-

ния упражнений предусматривает учет максималь-

ного числа повторений в течение определенного 

промежутка времени (15-30 с). В оздоровительной 

тренировке дозировка нагрузки находится в диапа-

зоне [2, с. 38]: 

 
Проведенный анализ литературных источни-

ков позволяет сделать вывод о том, что физическая 

нагрузка на занятиях оздоровительной физической 

культурой с женщинами в послеродовом периоде 

должна иметь аэробную направленность. Она мо-

жет варьироваться объемом и интенсивностью вы-

полненной работы. Наиболее информативным и 

простым в исследовании показателем ответной ре-

акции организма на выполнение физических 

упражнений является ЧСС. Его показатели у жен-

щин данной группы не должны превышать следую-

щие цифры: ЧСС во время занятий - 110-130 

уд/мин, ЧССмах 140-160 уд/мин. При этом главным 

критерием соответствия физической нагрузки явля-

ются показатели функциональных возможностей 

организма занимающихся. 
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Introduction. Currently, investment plays an in-

creasing role in the modern economy. The nature of in-

vestment shows not only the level of economic devel-

opment in different countries, but also determines the 

financial stability of individual enterprises. For further 

development, telecommunications companies need to 

invest in creating a digital environment. 

The relevance of the research is related to the ac-

tive process of capital accumulation at the level of in-

dividual firms that depend on the financial resources in-

vested in various investment projects that help to in-

crease the value of the firm itself. 

Research methods: logic, modeling, system anal-

ysis, statistical analysis. 

The purpose of this work is to evaluate the effec-

tiveness of the investment project to create a digital en-

vironment in MegaFon by launching a digital B2C 

streaming platform, including a mobile app, for online 

video game broadcasts to increase the LTV (lifetime 

value) indicator. 

The research aims to find the advantages of creat-

ing a digital ecosystem through the implementation of 

a streaming service based on the example of MegaFon, 

as well as the possibilities of leveling possible risks due 

to the use of this system. 

According to TMT Consalting the volume of the 

telecommunications market in 2019 reached 1.73 tril-

lion rubles The revenue growth rate was 2.1%, which 

is lower than the previous two years [2]. The decline in 

dynamics is primarily due to a slowdown in the mobile 

market. Other negative factors were a slowdown in the 

still fast-growing pay-TV market, as well as a steadily 

high rate of revenue decline in the fixed-line telephone 

and inter-operator services markets. Subscribers con-

tinue to refuse home telephones, and also optimize the 

cost of telephone communication in enterprises and or-

ganizations. The inter-operator market is shrinking due 

to market consolidation and falling revenue in a number 

of international destinations. Despite the active devel-

opment of innovative services, traditional telecommu-

nications services remain the main source of revenue 

for Russian Telecom companies. However, companies 

are now focused on creating and developing new ser-

vices, forming a digital ecosystem. 

Currently, an increasing number of subscribers are 

moving to the online environment, which is why the 

leading players in the telecommunications market have 

to adapt their business model to the current needs of 

users. To do this, MegaFon needs to create a digital 

ecosystem of services provided to subscribers. To solve 

this problem, it is necessary to invest in a project to 

launch a digital streaming B2C platform, which will in-

crease LTV by 6% and reduce the outflow of users. 

Here are the results of an analysis of the activities 

of the Russian telecommunications company PJSC 

MegaFon, which confirm the need to launch an eSports 

service to create a digital environment. MegaFon is the 

largest mobile operator of digital capabilities, occupy-

ing a leading position in the Russian telecommunica-

tions market. The company provides subscribers with 

voice and data services over mobile and fixed networks, 

as well as a wide range of additional services for retail, 

corporate and government clients. PJSC MegaFon pays 

priority attention to the development of services fo-

cused on the needs of the digital client as part of the 

business transformation [1]. At the same time, the com-

pany currently has prerequisites for creating a digital 

environment, which is represented by products such as 

MegaFon.TV, MegaFon.Money, Megaphone. Map. To 

secure a leading position as a driver of advanced tech-

nologies, the operator needs to create a complete digital 

ecosystem by implementing a streaming platform. 

It should be understood that investing financial re-

sources in a project should be more profitable than plac-

ing the same funds in risk-free securities or at a certain 

percentage in banks. When making a decision to imple-

ment an investment project, it is necessary not only to 

evaluate the economic effect of various methods, such 

as dynamic and static methods of assessment, but also 

to analyze and evaluate the expected cash flows, as well 

as to assess the risk of the project [4]. The results of 

construction and analysis of the investment attractive-

ness of the project to launch a digital service showed 

that the cumulative FCF from the implementation of 

this project will be 264,704 million rubles with an ini-

tial investment of 249 million rubles. The construction 

of cash flow is discussed in Table 1. 
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Table 1 

Cash flow generation 

 2019 2020 2021 2022 

Revenue 139.704.990 rub. 450.780.785 rub. 832.214.701 rub. 900.669.467 rub. 

Cost of sales 184.019.685 rub. 256.767.504 rub. 469.422.174 rub. 301.856.789 rub. 

Gross profit -44.314.695 rub. 194.013.281 rub. 362.792.527 rub. 598.812.677 rub. 

Revenue 

expenditure 
4.600.000 rub. 14.200.000 rub. 23.600.000 rub. 25.850.000 rub. 

Marketing 12.221.482 rub. 64.624.471 rub. 74.669.062 rub. 16.159.230 rub. 

OPEX 60.464.000 rub. 100.934.197 rub. 179.745.362 rub. 361.706.784 rub. 

Depreciation 2.926.000 rub. 2.926.000 rub. 2.926.000 rub. 2.926.000 rub. 

EBIT -121.600.177 rub. 14.254.612 rub. 84.778.102 rub. 195.096.663 rub. 

Tax -36.480.053 rub. 4.276.383 rub. 25.433.430 rub. 58.528.998 rub. 

Net profit -85.120.124 rub. 9.978.228 rub. 59.344.671 rub. 136.567.644 rub. 

Free Cash Flow -101.852.695 rub. 31.380.612 rub. 111.304.102 rub. 223.872.663 rub. 

Using the example of PJSC MegaFon and the in-

troduction of a streaming service, a telecommunica-

tions company can reduce the outflow of users by at-

tracting the audience's attention to the modern capabil-

ities of the gaming industry, which will increase the 

amount of money that one user brings on average over 

the entire time of using the service by 6%. Through the 

creation of a digital platform, traffic consumption 

through video viewing and broadcasting will be stimu-

lated. in General, traffic growth will be 62%, which will 

affect the expected "yield" from each client - by the end 

of 2020, LTV will amount to 7975 rubles. At the same 

time, the net present value of the project (NPV) will be 

150.867.649 rubles, which is more than zero, therefore, 

it can be concluded that the launch of the digital plat-

form will bring profit, as well as increase the market 

value of MegaFon. The amount of discounted cash 

flows will exceed the initial investment of 249.005.167 

in 2.5 years (the amount by the end of 2021 will be 

equal to 309.089.554 rubles), therefore, DPP = 2.5 

years. 

The guarantee of successful digitalization of Meg-

aFon's business is a competent marketing strategy as a 

way to increase the popularity of the new service, con-

tinuous diagnostics of the service and monitoring of 

user ratings from using The platform to increase the 

quality of products and services provided and reduce 

customer dissatisfaction. 

Conclusion. The launch of a streaming service to 

create a digital ecosystem will increase satisfaction 

with the quality of services provided, stimulate traffic 

consumption among digital customers, which will lead 

to an increase in LTV by 6%, while the FCF will 

amount to 264,704 million rubles with an initial invest-

ment of 249 million rubles. During the analysis of pos-

sible risks, it was revealed that the basis for their diver-

sification is a competent promotion strategy with an 

emotional component and thorough diagnostics of the 

service. 
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В статье исследуется использование цифровых технологий в деятельности службы приема и разме-

щения санатория. В статье использованы методы экспертного опроса, наблюдения, анализ эмпирических 

данных и нормативно-правовых документов объекта исследования и SWOT-анализ. В результате выде-

лены проблемы в деятельности службы приема и размещения санатория, возможности и угрозы, пред-

ложены решения. Также в статье рассматривается возможность использование терминалов самооб-

служивания, и мобильное приложение «Виртуальный администратор». 

Abstract. 

The article researches the use of digital technologies in the activities of the reception and accommodation 

service of the sanatorium. The article uses the methods of expert survey, observation, analysis of empirical data 

and regulatory documents of the research object and SWOT analysis. As a result, the problems in the activities of 

the reception and accommodation service of the sanatorium, opportunities and threats are identified, solutions 

are proposed. The article also discusses the possibility of using self-service terminals and the "Virtual Adminis-

trator" mobile application.  
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The development and modernization of the pro-

cesses of activity of accommodation facilities always 

remains an urgent issue, since the competition in this 

area is constantly growing, technologies and tools are 

changing. 

In modern research, this direction is very relevant. 

Researchers study the implementation of client policy 

in health care organizations [1], conduct research on 

factors that affect the satisfaction and loyalty of con-

sumers of sanatorium and resort services [2]. 

To determine digital technologies in the activities 

of the reception and accommodation service of the san-

atorium, research was carried out. 

The methods of expert survey, observation, analy-

sis of empirical data and regulatory documents of the 

object of research and SWOT analysis were used. 

The reception service is part of the quality of ser-

vice of the entire sanatorium. And as the analysis 

showed, there are some problems: 

- duration of service; 

- a large number of documents upon check-in; 

- lack of attention from reception staff; 

- not always friendly staff. 

Also in the department of the sanatorium there is: 

a large amount of manual labor, the need to enter data; 

a large number of reports; existing software 

"Zdravnitsa" is not synchronized with sales and data; 

there is no synchronization with the FMS for registra-

tion of citizens, and the procedure is duplicated in SKB 

Kontur. 

The most time-consuming procedures are: 

- fill out an application for parking a car in the ac-

commodation department, make a payment according 

to the current price list, get an appropriate pass for en-

tering and parking a car on the territory of the institu-

tion. 

- conclude an agreement for the provision of a 

complex of spa services at the reception counter in the 

Sochi or Primorsky buildings, 

- consent to the processing of personal data of a 

citizen; 

- consent to comply with the sanatorium regime. 

Processing a large number of documents: 

- identity document, 

- spa card, documents confirming the right to re-

ceive a voucher (exchange voucher, voucher or power 

of attorney), 

- copies of payment orders with a bank mark (for 

cashless payments). 

- in case of cash settlement, payment must be 

made on the day of arrival. 

- for children from 5 to 14 years old - a birth cer-

tificate, 

- a health resort card, a certificate of the epidemi-

ological environment, a certificate from a pediatrician 

or epidemiologist about the absence of contact with in-

fected patients at the place of residence, in a kindergar-

ten or school. 
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When leaving the sanatorium, the "Guest" must 

inform the reception desk administrator about the pro-

vision of the necessary accounting documents 2-3 days 

before departure, and inform the departure time. 

For an employee of the accommodation depart-

ment of the sanatorium, statistical information is the re-

ports: 

- report on arrivals / departures for each day; 

- report on worked / days for each month / year; 

- report on tours; 

- final statistical reporting. 

As a result, 67% of the administrator's labor time 

is spent on these procedures. The procedure for settling 

one family lasts from 10 to 30 minutes. Also, contact 

information, reviews, organization of feedback from 

the client most often occurs in paper form, with manual 

processing. 

Using the results obtained, will further conduct a 

strategic analysis and propose directions for solving the 

identified problems. The results of the SWOT analysis 

allow for a full-scale and, which is very important, 

fairly objective assessment of the organization's com-

petitive position in the industry. 

Table 1 presents a matrix of SWOT analysis, the 

development of directions for increasing the efficiency 

of the reception service. 

From the table, it can be seen that overall strengths 

are based on experience in the design and comfort of 

the reception area, as well as experienced staff. Weak-

nesses focus on the lack of general current tasks in this 

area, and insufficiently effective use of modern infor-

mation technologies. Strengths are the basis for certain 

capabilities, and weaknesses are the basis for threats.  

Table. 1 

SWOT-analysis development of directions for increasing the efficiency of the reception service of the sana-

torium 

Strengths Weaknesses 

1. Experienced staff 

2. Comfortable premises 

3. Status and design of the Sanatorium 

4. Convenience of the reception and accommo-

dation hall 

5. Wide range of services 

6. Positive attitude of guests and employees to 

their work. 

7. Kudos to work in this sanatorium; 

8. Motivation of employees; 

1. Duration of service; 

2. A large number of documents upon check-in; 

3. Lack of attention from reception and accommodation 

staff; 

4. Not always friendly staff. 

5. A large amount of manual labor, the need to enter data; 

6. A large number of reports; 

7. Available software is not synchronized with sales and 

data. 

8. There is no synchronization with the FMS for registration 

of citizens, and the procedure is duplicated in SKB Kontur. 

Opportunities Threats 

1. Increased availability of information technol-

ogies for the population; 

2. Reducing the burden on administrators; 

3. Improving the efficiency and speed of regis-

tration and service; 

4. Possibility of self-registration and filling out 

the necessary documents. 

5. Opportunity to devote administrative atten-

tion to a wider range of issues and problems; 

6. Possibility of labor automation. 

1. Increased staff turnover; 

2. Decreased income; 

3. Changes in legislation; 

4. Lack of management support; 

5. Lack of management resources. 

 

For the reception and accommodation service of 

the sanatorium, taking into account the strengths and 

weaknesses, as well as threats and opportunities, we 

will offer: 

- Increase the automation of activities and proce-

dures; 

- Reduce the amount of time that guests spend 

when checking in from the road; 

- Increase the amount of time spent by guests by 

the reception service for answering questions, courtesy, 

etc. 

Taking into account the results of research and the 

use of digital technologies in the service sector [4, 5], 

the use of digital economy products will not only im-

prove the quality of services, but also reduce the costs. 

To implement the selected strategies, the following dig-

ital technologies are required: 

1. Self-service terminal; 

2. Clock PMS Suite software; 

3. Mobile application "Virtual Administrator" for 

communicating with guests. 

The Clock self-service terminal is part of the guest 

interaction program. Today's travelers prefer a service 

that combines the best of hospitality traditions and dig-

ital benefits. 

Terminal capabilities: guest identification, room 

upgrades / specials, e-check-in cards, policies and sig-

natures, credit card handling and billing, magnetic card 

retrieval, early check-in, room allocation. 

The "Virtual Administrator" mobile application is 

a self-service application for hotels. 

Reception alone is no longer enough to engage 

with guests who see digital as the modern standard of 

travel experience. Often the reception of guests through 

the front desk is connected with formalities and goes 

much slower than the visitors would like. 

The benefits of developing a reception and accom-

modation service from the point of view of employees 
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indicate that these processes will significantly improve 

the quality of services, the level of service and the pro-

cess of interaction with customers.  
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Abstract. 
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Во многих странах мира, в том числе и в Рес-

публике Казахстан, право на здоровье прописано в 

конституциях, а также в международных и регио-

нальных договорах в сфере защиты прав человека. 

Право на здоровье достигается, в том числе и за 

счет лекарственных средств, так как они являются 

одними из важнейших факторов успеха медицин-

ского вмешательства в современном мире. 

Важной социальной задачей государства, явля-

ется обеспечение граждан эффективными и недоро-

гими лекарствами, поэтому государство ставит 

важную цель в лекарственной политике, сделать ле-

карственную помощь доступной для всего населе-

ния. Главным фактором физической и экономиче-

ской доступности лекарственных средств, является 

сбалансированная ценовая политика в фармацевти-

ческой отрасли. Как показывает практика контроль 

цен на отдельные препараты и общий уровень цен 

на лекарственные средства оказываются эффектив-

ным, если соблюдаются следующие меры. 

Во-первых, регулирование цен на медика-

менты должно сочетаться с фармацевтическим ме-

неджментом, обеспечивающим рациональное по-

требление лекарственных средств. Опыт ряда стран 

показывает, что экономия от ценового регулирова-

ния на лекарственные средства может перекры-

ваться дополнительными затратами, связанные с 

неэффективной практикой назначения лекарств, их 

потреблением в связи с отсутствием финансовых 

ограничителей. 

Во-вторых, прежде чем вводит ценовое регу-

лирование необходимо провести экономический 

анализ и оценить реакцию производителей, постав-

щиков и потребителей лекарственных препаратов. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12144
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В-третьих, ценовое регулирование особенно 

эффективно в том случае, когда орган, осуществля-

ющий регулирование, одновременно является и их 

закупщиком [1]. 

В настоящее время возможны четыре варианта 

политики ценообразования на лекарственные сред-

ства: 

1) Предоставление прозрачной информации 

всем субъектам рынка, для формирования честной 

конкуренции; 

2) Введение системы ценового регулирования 

и установление цен на лекарственные средства, или 

установление опорных цен на группы лекарствен-

ных препаратов со сходным терапевтическим эф-

фектом; 

3) Построение единой структуры закупок ле-

карственных препаратов и функционирование эф-

фективной тендерной системы; 

4) Стимулирование дистрибьюторов реализо-

вывать менее дорогие лекарственные средства 

(дженерики)[2]. 

Необходимо учитывать, что лекарственные 

средства являются особым социальным товаром и 

поэтому мера регулирование цен со стороны госу-

дарства оправданна. Однако стоит понимать что у 

лекарств, при обращении на рынке, возникают ана-

логичные затраты что и у других категорий това-

ров, например такие как закуп, логистика, хране-

ние, обучение кадров и т.д., и любое вмешательство 

со стороны государства в рыночные механизмы мо-

гут не приносить положительных эффектов [3]. 

Установление цен производителями лекарствен-

ных средств основываются на затратном методе. На 

стоимость продукции влияет много факторов, в том 

числе стоимость ингредиентов, расходы на произ-

водство и контроль качества, на рекламную и науч-

ную информацию, на упаковку, кредитование, а 

также прибыль, которая необходима для дальней-

шего развития предприятия и т.д. (Рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1  

Факторы, влияющие на цены лекарственных препаратов 
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дохода значительно выше, чем в южной или во-

сточной Европе. Так в Германии и Великобритании 

цены на отдельные лекарственные средства не кон-

тролируются напрямую, эти страны имеют боль-

шие рынки и их часто используют в качестве стран 

маяков [6]. Швейцария имеет гибкую систему цено-

образования для производителей и поэтому часто 

является страной первого запуска лекарственных 

средств [7]. Швеция является ярким примером, ко-

гда фармацевтические компании охотнее запус-

кают новые лекарственные средства в более при-

влекательных странах. Именно в Швеции, «дочка» 

«Johnson & Johnson», компания «Janssen Biotech» 

впервые устанавливала цены на лекарственный 

препарат «Zytiga». Данное лекарственное средство 

предназначено для лечения рака предстательной 

железы. Шведские экономисты Ульф Перссон и 

Бенгт Йонссон в своем исследование описали пере-

говорный процесс между компанией, Шведским 

правительством и советами графств, который про-

ходил с 2011 по 2013 год. В результате переговоров 

в 2013 году «Janssen Biotech» подписал соглашение 

с советами, в котором компания согласился «пла-

тить за результаты» и предлагать правительству 

скидки, если лечение не было эффективным, в об-

мен на предложенную цену на лекарственный пре-

парат. 

Фармацевтические компании признают, что 

для них приоритетными рынками являются страны 

с высоким уровнем дохода и большими рынками. 

Поэтому, когда новое лекарство выходит на рынок, 

оно сначала появляется в странах с высокими дохо-

дами, а затем через какое то время в странах с низ-

кими доходами [8]. Исходя из этого, возникают 

проблемы инвестиций и инноваций в фармацевти-

ческой сфере, например, если страна имеет высо-

кий доход, высокие цены на лекарственные сред-

ства и большой рынок, то это делает ее более при-

влекательной с точки зрения инвестиций и 

инноваций. Фармацевтические компании быстрее 

предоставляют богатым странам новые инноваци-

онные лекарственные препараты. Если в стране 

слабое экономическое развитие и низкие цены на 

лекарственные средства, то в данной стране воз-

можна проблема с задержкой выхода новых инно-

вационных препаратов. Как показала практика, за-

держки могут достигать несколько лет. Таким об-

разом, в странах с низким уровнем дохода и в 

странах с небольшими рынками есть проблема 

ограниченного и отсроченного доступа к новым ин-

новационным методам лечения [9]. 

Фармацевтические компании могут уйти из 

рынка и не продавать свою продукцию, если цены 

сильно занижены государственным регулятором 

[10]. Так в Болгарии около 200 продуктов были изъ-

яты с рынка в 2012 году из-за очень низких цен. Та-

кая же картина наблюдалась в разное время в Испа-

нии, Италии, Эстонии, Румынии, Словакии и 

Польше. Изъятие продуктов происходило, когда 

производители не желали снижать цены на лекар-

ственные средства и в тех случаях, когда на рынке 

присутствовали разумные терапевтические альтер-

нативы. Даже в тех случаях, когда пациенты готовы 

были платить за лекарственные средства из соб-

ственного кармана, фармацевтическая продукция 

не продавалась на рынке [11]. 

Таким образом, можно отметить, что государ-

ству необходимо соблюдать гибкость при осу-

ществлении политики регулирования цен на лекар-

ственные средства. Необходимо поощрять отече-

ственных предпринимателей к производству 

современных лекарственных препаратов, в том 

числе и фармацевтических субстанций. При по-

мощи льготного налогообложения и кредитования, 

субсидирования и дотирования из государствен-

ного бюджета, осуществлять косвенное регулиро-

вание цен. Стимулирование отечественных фарма-

цевтических компаний должно стать важной мерой 

стратегического характера для государства. Напри-

мер, можно использовать зарубежный опыт прак-

тики заключения соглашения государства с пред-

ставителями фармацевтических компаний, по сни-

жению цен на лекарственные средства в обмен на 

государственные закупки. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан розви-

тку суспільства, який характеризується кризовими 

явищами в економіці, соціальними суперечнос-

тями, вимагає пильної уваги до формування й ефе-

ктивного використання трудового потенціалу, осо-

бливо у сільському господарстві. Фермерські гос-

подарства у нашій країні є одним із видів 

сільськогосподарських підприємств, важливим ви-

робником аграрної продукції і помітним роботода-

вцем на сільському ринку праці.  

На формування трудового потенціалу фермер-

ських господарств істотно впливає демографічна 

ситуація (загальна чисельність населення, його 

структура, тривалість життя, рівень народжувано-

сті та смертності) у сільській місцевості. Демогра-

фічні чинники впливають передусім на кількісну 

складову трудового потенціалу фермерських госпо-

дарств. Проте їх вплив не зводиться до суто кількі-

сних тенденцій, оскільки виявляється у формуванні 

демографічної якості населення через його гено-

фонд, стан здоров’я, тривалість активного періоду 

життєдіяльності. Крім того, кількість та якість тру-

дового потенціалу фермерських господарств зале-

жать від загальних тенденцій їх розвитку, можливо-

стей забезпечити своїм працівникам необхідний рі-

вень грошових доходів та інших видів 

матеріального і нематеріального стимулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам розвитку фермерських господарств 

присвячені праці вітчизняних економістів-аграрни-

ків, зокрема Л. Гнатишин [11], Ю. Кирилова [10], 

А. Максименка [12], М Маліка [13], Н. Непочатенко 

[16], В. Липчука [11], Л. Мельника [14; 15], 

С. Скрипник [18], М. Шульського [24], Т. Яворської 

[25], І. Яціва [26] та інших. Формування і викорис-

тання трудового потенціалу підприємств, у тому 

числі сільськогосподарських, є предметом науко-

вих досліджень О. Величко [7], І. Гончарук [3], 

Д. Доманчук [6], Г. Калетніка [8], С. Кафлевської 

https://doi.org/10.3402/jmahp.v3.27675
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[9], У. Стефанюк [19-21], А. Череп [23] та інших. 

Попри це, незважаючи на значну кількість дослі-

джень, є підстави вважати, що залишаються недо-

статньо опрацьованими особливості формування 

трудового потенціалу фермерських господарств у 

регіональному розрізі з урахуванням важливої уча-

сті у цьому процесі сучасних демографічних зру-

шень. 

Формування цілей дослідження. Метою 

статті є аналіз сучасних тенденцій формування тру-

дового потенціалу фермерських господарств Він-

ницького регіону в контексті демографічних аспек-

тів розвитку, визначення напрямів подолання нега-

тивних явищ у цій сфері та розробка пропозицій 

щодо вдосконалення ефективного використання 

праці, що є необхідним завданням для розвитку фе-

рмерських господарств. 

Виклад основного матеріалу. Фермерські го-

сподарства наразі не стали основною організа-

ційно-правовою формою підприємств як у Вінни-

цькій області, так і в інших регіонах нашої країни. 

Зрушень, які б дали змогу вести мову про перехід 

фермерства на якісно новий етап свого розвитку, не 

спостерігається. 

Протягом 2005–2018 рр. кількість фермерсь-

ких господарств у Вінницькій області зросла з 1322 

до 2198, тобто на 66,3% (табл. 1). Дещо вищими те-

мпами збільшувалася площа закріплених за ними 

сільськогосподарських угідь. Впродовж 2005-

2018 рр. дещо зріс показник рівня розораності сіль-

ськогосподарських угідь, з 97,6% у 2005 р. до 98,5% 

у 2018 р. Збільшився за цей період і середній розмір 

фермерського господарства області за площею ви-

користовуваних сільськогосподарських угідь – з 

92,4 до 115,3 га, або на 24,8%.  

Найменшою упродовж 2005-2018 рр. кількість 

зареєстрованих господарств була у 2005 р. Оскі-

льки в 2018 р. кількість зареєстрованих господарств 

збільшилася до 2198, або на 166,3%, то можна вести 

мову про прискорення зростання фермерського 

руху в регіоні. 

Таблиця 1 

Кількість та ресурсне забезпечення фермерських господарств Вінницькій області, 2005-2018 рр. 

Показник 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2005, % 

Кількість фермерських господарств, од. 1322 1635 2021 2095 2173 2198 166,3 

Площа закріплених с.-г., тис. га 122,2 215,9 251,3 239,1 246,3 253,4 207,4 

у тому числі ріллі 119,3 211,5 246,1 234,6 241,1 249,7 209,3 

Рівень розораності с.-г., % 97,6 98,0 97,9 98,1 97,9 98,5 х 

Кількість працівників у фермерських го-

сподарствах, осіб 
3702 4087 4850 5028 5433 5495 148,4 

Припадає на одне фермерське господар-

ство: 

с.-г., га 

92,4 132,0 124,3 114,1 113,3 115,3 124,8 

працівників 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 89,3 

Джерело: складено за [4] 

 

Кількість працівників у фермерських госпо-

дарствах протягом 2005–2018 рр. зросла з 3702 до 

5495 осіб, тобто на 48,4%, а в середньому на одне 

господарство зменшилася з 2,8 до 2,5 особи.  

Використовуючи у 2016-2018 рр. значно бі-

льші за обсягом земельні й трудові ресурси, порів-

няно з 2005 р., фермерські господарства Вінницької 

області зуміли суттєво збільшити обсяги виробни-

цтва валової продукції в постійних цінах 2010 р. – з 

1768,3 до 2036 млн. грн., або на 151% (табл. 2). 

При цьому обсяги виробництва продукції рос-

линництва впродовж 2016-2018 рр. зросли на 

15,5%, а продукції тваринництва – на 6,6%. Таке 

збільшення обсягів виробництва продукції приз-

вело до того, що питома вага фермерських госпо-

дарств у загальному обсязі сільськогосподарського 

виробництва Вінницької області протягом 2016–

2018 рр. зросла з 8,3 до 9,0%.  

Утім ці зміни не можна вважати кардиналь-

ними, адже, як і раніше, роль фермерських госпо-

дарств у підтриманні продовольчої безпеки Вінни-

цької області залишається незначною (на відміну 

від європейських країн, входження до союзу яких є 

ключовим національним пріоритетом). 
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Таблиця 2 

Валова продукція сільського господарства у фермерських господарствах Вінницької області (у пос-

тійних цінах 2010 р.), 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018/2016 

+/- % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 1768,3 1662,6 2036,0 267,7 15,1 

у т. ч. продукція рослинництва 1694,3 1586,5 1957,1 262,8 15,5 

продукція тваринництва 74,0 76,1 78,9 4,9 6,6 

Структура валової продукції фермерських господарств, % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 100,0 100,0 100,0 х х 

у т. ч. продукція рослинництва 95,8 95,4 96,1 0,3 х 

продукція тваринництва 4,2 4,6 3,9 -0,3 х 

До загального обсягу сільськогосподарського виробництва усіма категоріями господарств області, % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 8,3 8,1 9,0 0,7 8,4 

у т. ч. продукція рослинництва 11,7 11,6 12,6 0,9 7,8 

продукція тваринництва 1,1 1,1 1,1 - - 

Припадає валової продукції, тис. грн.:  

на одне господарство 
844,0 765,1 926,3 82,3 9,7 

на одного працівника 351,7 306,0 374,7 23,0 6,5 

на 1 га с.–г. 7,4 6,8 8,0 0,6 8,1 

Джерело: складено за [4] 

 

Протягом 2016–2018 рр. середній показник об-

сягу виробленої валової продукції в розрахунку на 

одне фермерське господарство у Вінницькій обла-

сті зріс з 844,0 тис. грн. до 926,3 тис. грн., тобто на 

9,7%, а на 1 га сільськогосподарських угідь – з 7,4 

тис. грн. до 8,0 тис. грн. – на 8,1%. 

На рис. 1 наведено обсяг виробництва основ-

них видів сільськогосподарських культур в фермер-

ських господарствах Вінницької області в 2018 р. 

На рис. 2 наведено кількість поголів’я сільсь-

когосподарських тварин в фермерських господарс-

твах Вінницької області в 2018 р. 
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Рис. 1. Обсяг виробництва основних видів сільськогосподарських культур у фермерських господарствах 

Вінницької області, 2018 р., тис. т 

Джерело: складено за [4] 
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Рис. 2. Кількість поголів’я сільськогосподарських тварин в фермерських господарствах Вінницької обла-

сті, 2018 р., тис. голів 

Джерело: складено за [4] 

 

Обсяг виробництва продукції тваринництва у 

фермерських господарствах Вінницької області на-

ведено на рис. 3. 

Переважно невеликі фермерські господарства 

поступаються за показниками рентабельності та-

ким категоріям аграрних підприємств Вінницької 

як господарські товариства і приватні підприємс-

тва. 
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Рис. 3.  

Обсяг виробництва продукції тваринництва у фермерських господарствах Вінницької області, 2018 р. 

Джерело: складено за [4] 

 

Оскільки фермерські господарства Вінницької 

області, суттєво не змінюючи обсяг задіяних земе-

льних ресурсів і працівників, зуміли помітно збіль-

шити обсяги виробництва продукції та поліпшити 

результати фінансово-господарської діяльності, до-

ходимо висновку, що вони розвиваються на інтен-

сивній основі. Забезпечує цей процес зміцнення їх 

матеріально-технічної бази.  

Попри поліпшення ситуації рівень забезпе-

чення фермерських господарств технічними засо-

бами залишається доволі низьким. На 2198 фермер-

ських господарств у 2018 р. припадало 2724 трак-

тори, 622 зернозбиральних комбайнів, 1537 машин 

посівних та для садіння, 512 машини для захисту 

сільськогосподарських тощо.  

Підвищення рівня механізації праці дає змогу 

вивільнити певну кількість робітників, а з іншого – 

нестача сільськогосподарської техніки негативно 

позначається на продуктивності праці персоналу 

фермерських господарств. Позитивну роль у поліп-

шенні технічного забезпечення фермерських госпо-

дарств відіграє посилення їх державної підтримки. 

Простежується тенденція до підвищення про-

дуктивності праці працівників зайнятих у фермер-

ських господарствах. Вона значною мірою зумов-

лена зміцненням протягом останніх років матеріа-

льно-технічної бази фермерських господарств. 

Спостерігається зростання рівня рентабельності їх 



28 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(75),2020 

сільськогосподарської діяльності.  

Фермерські господарства розвиваються в пев-

ному соціальному, економічному, природному, клі-

матичному, політичному, правовому середовищі. 

Демографічним середовищем, основою форму-

вання трудового потенціалу фермерських госпо-

дарств є сільське населення. Статистичні дані Він-

ницької області свідчать, що останнім часом кризо-

вий стан у демографічній ситуації сільських тери-

торій лише посилюється. Протягом 2016-2018 рр. 

чисельність наявного сільського населення у Він-

ницькій області скоротилася з 780,3 до 758,7 тис. 

осіб, тобто на 2,8% (табл. 3). 

Таблиця 3 

Чисельність сільського населення Вінницької області, 2016-2016 рр., тис. осіб 

Показник 2016 2017 2018 
Відхилення 2018/2016 

+/- % 

Наявне населення 1590,4 1575,8 1560,4 -30,0 -1,9 

у тому числі сільське 780,3 769,5 758,7 -21,6 -2,8 

Питома вага сільського населення, % 49,06 48,83 48,62 -0,44 х 

Постійне населення 1583,3 1568,7 1553,3 -30,0 -1,9 

у тому числі сільське 779,3 771,4 760,6 -18,7 -2,5 

Питома вага сільського населення, % 49,2 49,2 49,0 -0,2 х 

Населення у віці 15–64 роки 1063,2 1048,9 1037,4 -25,8 -2,5 

Сільське населення у віці 15–64 роки 500,8 493,7 489,7 -11,1 -2,3 

Питома вага сільського населення  

у віці 15–64 роки, % 
47,1 47,0 47,2 - - 

Джерело: складено за [2] 

 

Питома вага наявного сільського населення в 

загальній кількості наявного населення Вінницької 

області знизилася зі 49,6% у 2016 р. до 48,62% у 

2018 р. На відміну від інших областей України у 

Вінницькій області відносно нижчий рівень урбані-

зації, що накладає певний відбиток на демографічні 

процеси та ринок праці. 

Чисельність сільського населення у працездат-

ному віці (15–64 роки) протягом досліджуваного 

періоду зменшилася з 500,8 до 489,7 тис. осіб, або 

на 2,3%. Питома вага сільських жителів працездат-

ного віку зросла з 47,1% до 47,2%. Це стало резуль-

татом нерівномірності зміни показників народжу-

ваності протягом останніх 50 років. 

Характерною рисою для сільських населених 

пунктів Вінницької області впродовж досліджува-

ного періоду стало погіршення показників природ-

ного руху населення (рис. 4). Йдеться про зрос-

тання природного скорочення, оскільки відповідні 

показники є від’ємними. Хоча поступово основним 

чинником скорочення чисельності сільського насе-

лення у Вінницькій області стає не природне скоро-

чення, а міграція у міста та за кордон. 
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Рис. 4. Природний рух населення в сільській місцевості Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Джерело: складено за [2] 

 

Демографічна ситуація в сільській місцевості 

Вінницької області, характеризується негативними 

показниками (скороченням населення), проте ви-

глядає не такою песимістичною, як у багатьох ін-

ших регіонах України. 

Зростання природного скорочення сільського 

населення у Вінницькій області спричинило зрос-

тання середнього його віку. Протягом 2016-2018 рр. 

він зріс з 42,8 до 43,1 року, у тому числі чоловіків – 

з 39,4 до 39,7 року, а жінок – з 45,8 до 46,1 року 

(табл. 4). Цей показник тісно пов’язаний з показни-

ком середньої тривалості життя і вказує на певне 

покращання у сфері здоров’я населення, незважа-

ючи на значне скорочення мережі сільських закла-

дів системи охорони здоров’я. Зазначимо, що збіль-

шення середнього віку сільського населення, без 
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сумніву, є позитивним процесом. Однак він ство-

рює додаткові проблеми з кількістю зайнятих осіб 

та ускладнює процес соціального забезпечення най-

більш уразливих верств сільського населення. 

Таблиця 4 

Середній вік населення в сільській місцевості Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Категорія населення 2016 2017 2018 

Обидві статі 42,8 43,0 43,1 

Чоловіки 39,4 39,5 39,7 

Жінки 45,8 46,0 46,1 

Джерело: складено за [2] 

 

Незважаючи на зростання середнього віку 

сільського населення у Вінницькій області, демо-

графічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки 

протягом 2016-2018 рр. знижувалося – з 754 до 742 

осіб із розрахунку на тисячу осіб названого віку 

(табл. 5). При цьому показник навантаження стосо-

вно дітей віком від 0 до 14 років знизився з 283 до 

279, а стосовно населення у віці 60 років і старшому 

– з 467 до 463 осіб. Це позитивна тенденція, яка по-

казує покращання у сфері утримання осіб непраце-

здатного віку. 

Таблиця 5 

Демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки в сільській місцевості 

Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Категорія населення 2016 2017 2018 

Усього 745 741 742 

У тому числі у віці: 0–14 років 283 280 279 

65 років і старшому 467 461 463 

Джерело: складено за [2] 

 

Демографічна ситуація в сільській місцевості є 

доволі складною. Продовжується скорочення кіль-

кості сільського населення. Призупинення цього 

процесу залежатиме від соціально-економічного 

розвитку сільських територій, перспективи якого 

пов’язуються з розвитком малого аграрного підп-

риємництва, основною складовою якого є фермер-

ські господарства. 

Вітчизняна статистика, на жаль, не збирає дос-

татньою мірою відомості про кількість трудових 

ресурсів фермерських господарств, про затрати їх-

ньої праці та її оплату тощо. У зв’язку з цим немо-

жливим є розрахунок багатьох показників, які хара-

ктеризують їх використання. 

У процесі аналізу використання трудових ре-

сурсів фермерських господарств слід виходити з 

тих тенденцій, які відбуваються у сфері зайнятості 

населення досліджуваного регіону загалом. Кіль-

кість зайнятих органи державної статистики визна-

чають на основі матеріалів спеціально організова-

ного вибіркового обстеження. Зайнятими вважають 

осіб у віці 15–70 років, які працювали хоча б одну 

годину протягом обстежуваного тижня за наймом й 

отримали за свою працю грошову чи натуральну 

винагороду, а також ті, хто працював у власному 

підприємстві, у власній справі безкоштовно. До 

працівників відносять тих зайнятих на підприємст-

вах, в установах та організаціях, які працюють на 

підставі постійного або тимчасового письмового 

трудового договору (контракту, договору цивільно-

правового характеру). Інформацію про них узагаль-

нюють на основі статистичної звітності підпри-

ємств, установ, організацій. 

Протягом 2016-2018 рр. загальна чисельність 

зайнятого населення у Вінницькій області скороти-

лася з 672,6 до 652,7 тис. осіб (табл. 6). 

Таблиця 6 

Чисельність зайнятого населення у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 

2016 2017 2018 

усього 
у т.ч. наймані 

працівники 
усього 

у т.ч. наймані 

працівники 
усього 

у т.ч. наймані 

працівники 

Усього зайнято, тис. осіб 672,6 351,6 663,8 343,9 652,7 333,3 

Сільське господарство, лі-

сове господарство і рибне 

господарство тис. осіб 

254,2 43,8 230,3 41,3 215,0 37,6 

Питома вага сільського го-

сподарства, лісового гос-

подарства і рибного госпо-

дарства, % 

37,8 12,4 34,7 12,0 32,9 11,3 

Джерело: складено за [2] 
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Чисельність зайнятих у сільському господарс-

тві, лісовому господарстві та рибному господарстві 

скоротилася з 254,2 до 215,0 тис. осіб, або на 18,2%. 

Із-поміж них у 2018 р. найманими працівниками 

були лише 37,6 тис. осіб. Інші 295,7 тис. осіб – це 

переважно особи, зайняті лише в особистих селян-

ських господарствах. Якщо питома вага зайнятих у 

зазначених у табл. 6 галузях у 2018 р. складала 

32,9% від загальної кількості зайнятих в економіці 

Вінницької області, то серед найманих працівників 

їх питома вага складала лише 11,3%. 

Середньооблікова чисельність штатних праці-

вників на підприємствах у сільському, лісовому та 

рибному господарстві протягом 2016-2018 рр. ско-

ротилася з 273,5 тис. осіб до 265,5 тис. осіб, тобто 

на 12,9% (табл. 7).  

Таблиця 7 

Середньооблікова чисельність штатних працівників у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 2018/ 2016, % 

Усього зайнято, тис. осіб 273,5 269,0 265,5 97,1 

Сільське господарство, лісове господарство і рибне господар-

ство, тис. осіб 
34,1 32,4 31,7 93,0 

Сільське господарство, тис. осіб 31,2 30,3 29,1 93,3 

Питома вага сільського господарства, лісового господарства і 

рибного господарства, % 
12,5 12,0 11,9 х 

Питома вага сільського господарства, % 11,4 11,3 11,0 х 

Джерело: складено за [2] 

 

Їхня питома вага в загальній чисельності пра-

цівників на підприємствах, установах та організа-

ціях Вінницької області за цей час скоротилася з 

12,5% до 11,9%. Слід зазначити, що серед трьох га-

лузей виду економічної діяльності «сільське госпо-

дарство, лісове господарство та рибне господарс-

тво» (їх у публікаціях органів Державної служби 

статистики України виділяють в одну окрему кате-

горію) найбільшою чисельністю працівників від-

значається саме сільське господарство. Тенденції в 

чисельності працівників цієї галузі цілком збіга-

ються з тенденціями за всією сукупністю підпри-

ємств цього виду економічної діяльності. Більше 

того, вони визначають їх, адже чисельність праців-

ників у лісовому та рибному господарстві незрів-

нянно менша від чисельності працівників у сільсь-

кому господарстві. 

Аналогічними є тенденції в чисельності праці-

вників фермерських господарств. 

Загалом слід відзначити чітко виражену тенде-

нцію до зростання рівня концентрації розвитку фе-

рмерських господарств Вінницької області в урба-

нізованих районах. Цей висновок узгоджується з 

висновками австрійського економіста Тюнена, 

який аналогічні закономірності встановив понад 

півтора століття тому. Для розвитку фермерських 

господарств, які у більшості своїй є невеликими за 

розмірами, наявність розміщених поруч ринків 

збуту продукції важливіша, ніж для великих підп-

риємств, наприклад, господарських товариств. 

Це пов’язане з їх значно гіршим забезпеченням 

тими видами ресурсів, які відіграють важливу роль 

у системі маркетингу. На нашу думку, аналогічні 

тенденції спостерігатимуться і в майбутньому, осо-

бливо зважаючи на величезні відмінності в розви-

тку транспортної інфраструктури у приміських, 

віддалених і так званих проміжних районах Вінни-

цької області.  

У 2018 р. із 5495 працівників фермерських го-

сподарств Вінницької області 4148 осіб складали 

чоловіки і 1347 – жінки. Питома вага чоловіків ста-

новила 78,0%, тобто фермерство можна вважати 

сферою переважно чоловічої зайнятості (табл. 8). 

Якщо ж розглянути сукупність працівників з 

погляду використання праці їх власників та найма-

них працівників, то питома вага перших у 2018 р. 

складала лише 26,5 %, а других – 73,5%. Це свід-

чить про наявність значних відмінностей в органі-

зації використання трудових ресурсів фермерських 

господарств розвинутих європейських країн і нашої 

країни, оскільки фермерські господарства у країнах 

Заходу базуються на використанні насамперед 

праці їх власників і членів родин. 

Слід зазначити, що переважна більшість най-

маних працівників працюють на постійній основі – 

86,9%. Сезонні ж працівники, як правило, працю-

ють без укладання трудового договору, підтвер-

дженням чого є дуже високий відсоток постійних 

працівників. Їхня заробітна плата виплачується пе-

реважно «в конвертах», що не тільки призводить до 

«тінізації» цієї сфери діяльності і зменшення надхо-

джень коштів до місцевих бюджетів, а й є фактом 

дискримінації тимчасових найманих працівників, 

адже вони втрачають право на так званий соціаль-

ний пакет. 
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Таблиця 8 

Склад працівників у фермерських господарствах Вінницької області, 2018 р. 

Показник Усього 

У тому числі 

чоловіки 
жі-

нки 

Чисельність працівників, усього 5495 4148 1347 

У тому числі: членів фермерських господарств 1456 1136 320 

найманих працівників 4039 3012 1027 

із них постійних 3513 2710 803 

Питома вага членів фермерських господарств у загальній кількості працю-

ючих, % 
26,5 27,4 23,7 

Припадає на одного члена фермерського господарства найманих праців-

ників 
2,8 2,6 3,2 

Питома вага чоловіків і жінок серед членів фермерських господарств, % 100,0 78,0 22,0 

найманих працівників 100,0 74,6 25,4 

із них постійних 100,0 77,1 22,9 

Джерело: складено за [4] 

 

У 2198 фермерських господарствах Вінниць-

кої області у 2018 р. працювали лише 1347 жінки.  

Праця жінок використовується лише прибли-

зно в половині з наявних фермерських господарств 

Вінницької області і далеко не в кожному. Питома 

вага жінок – членів цих господарств у загальній кі-

лькості зайнятих у них жінок у 2018 р. складала 

24,5%, що є дещо нижчим від відповідного показ-

ника стосовно чоловіків. 

Слід зазначити, що протягом 2016-2018 рр. у 

співвідношенні чоловіків і жінок у фермерських го-

сподарствах Вінницької області мали місце певні 

зміни (табл. 9). Протягом 2016-2018 рр. загальна 

чисельність працівників фермерських господарств 

помітно збільшилася, причому темпи зростання чи-

сельності жінок помітно перевищували темпи зрос-

тання чисельності чоловіків.  

Таблиця 9 

Статевий склад працівників у фермерських господарствах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Чисельність працівників, усього 5028 5433 5495 

з них чоловіки 3846 4178 4148 

жінки 1182 1255 1347 

Питома вага чоловіків у загальній кількості працівників, % 76,5 76,9 75,4 

Джерело: складено за [4] 

 

У 2018 р. у Вінницькій області питома вага жі-

нок у загальній чисельності працівників фермерсь-

ких господарств становила 24,6%. Для порівняння, 

в середньому в Україні вона була в 2018 р. прибли-

зно такою самою – 25,1%. 

У табл. 10 показано динаміку продуктивності 

праці у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті (вартість виробленої валової продукції сільсь-

кого господарства в постійних цінах 2010 р. з роз-

рахунку на одного працівника). Цей показник про-

тягом 2016-2018 рр. зріс у на 6,5%. 

Таблиця 10 

Продуктивність праці у фермерських господарствах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 
Відхилення 2018/2016 

+/- % 

Припадає валової продукції, тис. грн.:  

на одне господарство 
844,0 765,1 926,3 82,3 9,7 

на одного працівника 351,7 306,0 374,7 23,0 6,5 

на 1 га с.–г. 7,4 6,8 8,0 0,6 8,1 

Джерело: складено за [4] 

 

До показників продуктивності праці у фермер-

ських господарствах, крім основних, можна відне-

сти й такі, як площа сільськогосподарських угідь та 

поголів’я тварин із розрахунку на одного праців-

ника. 

З даних табл. 11 видно, що протягом 2016-

2018 рр. площа сільськогосподарських угідь на од-

ного працівника у фермерських господарствах Він-

ницької області скоротилася з 47,6 до 46,1 га. 
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Таблиця 11 

Площа сільськогосподарських угідь на одного працівника у фермерських господарствах в адмініс-

тративних районах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Кількість працівників, осіб 5028 5433 5495 

Площа с.-г. угідь, тис. га 239,1 246,3 253,4 

Припадає с.-г. угідь на 1 працівника, га 47,6 45,3 46,1 

Джерело: складено за [4] 

 

Упродовж десятиліть Вінницька область від-

значалася високим рівнем розвитку скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах та господар-

ствах населення. Однак фермерські господарства 

поки що не стали активними щодо нарощування по-

голів’я великої рогатої худоби (табл. 12). 

Таблиця 12 

Поголів’я великої рогатої худоби на одного працівника фермерських господарств  

Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Кількість працівників, осіб 5028 5433 5495 

Поголів’я ВРХ, тис. голів 7,5 7,6 7,8 

Припадає поголів’я на одного працівника 1,5 1,4 1,4 

Джерело: складено за [4] 

 

Показник поголів’я великої рогатої худоби з 

розрахунку на одного працівника протягом 2016-

2018 рр. скоротився з 1,5 до 1,4 голови. Його рівень 

свідчить про надзвичайно низький розвиток скота-

рства у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті. 

Очевидно, що розвиток тваринництва є одним 

із найважливіших резервів підвищення ефективно-

сті використання трудових ресурсів фермерських 

господарств. При цьому вирішувалося б питання 

покращання забезпечення міських та сільських жи-

телів молоко- та м’ясопродуктами, це сприяло б 

удосконаленню галузевої структури виробництва і 

структури посівних площ у рослинництві через під-

вищення питомої ваги кормових культур. 

Серед найважливіших чинників підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів у фе-

рмерських господарствах слід назвати рівень заро-

бітної плати.  

Протягом 2016-2018 рр. загалом у всіх галузях 

економіки Вінницької області її середньомісячний 

розмір у номінальному вираженні зріс з 4189 до 

7801 грн., тобто на 86,2% (табл. 13). 

Таблиця 13 

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 

у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018/2016 

грн. % 

Усього в економіці області, грн. 4189 6121 7801 3612 86,2 

Сільське господарство, лісове господарство і рибне господар-

ство, грн. 
4290 6499 8317 4027 93,9 

в т.ч. сільське господарство, грн. 4101 6201 8039 3938 96,0 

Рівень заробітної плати в сільському господарстві, лісовому 

господарстві і рибному господарстві до середнього в області, 

% 

102,4 106,2 106,6 4,2 х 

в т.ч. сільське господарство, % 97,9 101,3 103,1 5,2 х 

Джерело: складено за [2] 

 

У сільському, лісовому та рибному господарс-

тві заробітна плата зростала вищими темпами. Її рі-

вень у 2018 р. складав 106,6% середнього області. 

Хоча це на 4,2% більше, ніж у 2016 р., рівень соці-

ального захисту працівників сільськогосподарсь-

ких підприємств залишається доволі низьким. 

Підвищення продуктивності праці та її оплати 

знаходить своє комплексне відображення в показ-

никах питомої ваги витрат на оплату праці у струк-

турі витрат на виробництво продукції. У 2018 р. за-

галом у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті вона складала 3,6% (табл. 14). 
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Таблиця 14 

Частка основних видів витрат у структурі витрат на виробництво продукції у фермерських госпо-

дарствах Вінницької області, 2016-2018 рр., % 

Показник 2016 2017 2018 

Витрати на оплату праці 3,3 3,5 3,6 

Відрахування на соціальні заходи 1,1 1,2 1,3 

Матеріальні затрати, всього 83,8 84,6 85,4 

Джерело: складено за [2] 

 

У зарубіжних країнах питома вага витрат на 

оплату праці є вищою в кілька разів [17]. Це також 

свідчить про дискримінаційні умови відтворення 

трудового потенціалу у фермерських господарст-

вах. Цілком очевидно, що рівень заробітної плати у 

країні слід значно підвищити вже у найближчій пе-

рспективі. 

Спостерігається певна залежність викорис-

тання трудових ресурсів фермерських господарств 

від рівня урбанізованості адміністративних районів 

області, в яких вони знаходяться. У приміських 

районах темпи скорочення кількості працівників 

цих господарств нижчі. Однак менші розміри зем-

лекористування фермерських господарств у цих 

районах негативно позначаються на продуктивно-

сті праці їх працівників.  

Висновки. Демографічна ситуація в сільській 

місцевості, де здійснюють свою діяльність фермер-

ські господарства, є доволі складною. Продовжу-

ється скорочення кількості сільського населення. 

Призупинення цього процесу залежить від соціа-

льно-економічного розвитку сільських територій, 

перспективи якого пов’язуються з розвитком ма-

лого аграрного підприємництва, основною складо-

вою якого є фермерські господарства. 

Покращання демографічної ситуації в сільсь-

кій місцевості передбачає підвищення рівня наро-

джуваності серед сільських жителів, зниження рі-

вня міграції зі сіл у міста та за кордон найбільш 

продуктивної частини сільського трудового потен-

ціалу, повернення в сільську місцевість висококва-

ліфікованих працівників після їхньої підготовки у 

вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.  

Успішний розвиток фермерських господарств 

можливий за умови формування в них трудового 

потенціалу, характерними рисами якого є висока 

працездатність та відповідна фахова підготовка. 

Лише в такому разі створюються передумови для 

підвищення продуктивності праці. 

Значного поштовху процесу формування тру-

дового потенціалу фермерських господарств по-

винна надати розпочата в країні децентралізація 

влади, суть якої зводиться до передачі частини вла-

дних повноважень від органів центральної влади 

органам місцевого самоврядування. У разі успіш-

ного проведення адміністративно-територіальної 

реформи сільські територіальні громади будуть за-

цікавлені в розвитку на їхній території підприємств, 

спроможних наповнювати місцеві бюджети. Особ-

лива увага сільських територіальних громад зако-

номірно приділятиметься розвитку фермерських 

господарств, що матиме безпосередній вплив на 

формування і використання їх трудового потенці-

алу. 
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AUTHOR'S THEORY OF MARKET IDENTIFICATION 

 

Анотація. 
Концепт ринку може бути систематизованим через своєрідний фундамент економічної теорії і 

практики, адже цивілізація може бути інтерпретована саме через детермінантну роль інституту ри-

нку. У статті розглянута ситуація, коли фокусується увага на тих напрямках наукових досліджень, які 

можна відокремити як складові згаданої раніше загальної теорії ринку.  

Методологія авторських досліджень передбачає використання універсальної моделі пізнання, озна-

ченої, як раціональний критицизм, на противагу класичній. Авторська методологія будувалася на резуль-

татах аналізування відомих і достатньо поширених у світовому інформаційному полі методологічних 

підходів. 

Запропонована авторська теорія побудована на синтезі або змістовному композиціюванні – певної 

множини базових та умовних знань, і таке узгодження передбачало формування певного ряду базових та, 

відповідно, доповнюючих теорій, які стосувалися ринку та супутніх інститутів, а також стадійної тра-

нсформації суспільства. На цій основі було сформульовано власний алгоритм формування та реалізації 

авторської методології досліджень.  

http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/subsydiyi_fermer%20am.pdf
http://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/piblications/subsydiyi_fermer%20am.pdf
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Інтерпретація авторської теорії може бути також представлена у вигляді відповідної низки теорій 

(на основі змістовного та ретроспективно-хронологічного аналізу такої групи теорій), виокремлення та 

функціональної інтерпретації парадигмальних і пояснювальних теорій у низці теорій, а також побудови 

ланцюга доказово обґрунтованих висловлювань теорії «універсальної моделі ринку». 

Авторська теорія – теорія ідентифікації ринків – представляє собою синтез двох теоретичних кон-

цептів: «універсальної моделі ринків» та «теорії постіндустріального ринку». Обидва мають власне змі-

стовне поле, проте складають водночас синтезований концепт, який є логічно узгодженим за принципо-

вими положеннями.  

В результаті дослідження встановлено, що управління ринком – здійснення цільового впливу на цей 

інститут – є водночас простою і виключно складною операцією. Складність обумовлена, перш за все, 

необхідністю дотримання обмежень і цілей управління (впливу), що унеможливлює залучення інших мо-

тивів – політичних, особистісних, кон’юнктурних, корупційних і таке інше. Відповідно менеджери ринку 

повинні належати до еліти управлінців, а теоретична база їхньої діяльності – до концепту універсальної 

моделі ринку. 

Abstract. 
The concept of the market can be systematized through a kind of foundation of economic theory and practice, 

because civilization can be interpreted precisely through the determinant role of the market institution. The article 

considers the situation when the focus is on those areas of research that can be distinguished as components of 

the previously mentioned general market theory. 

The methodology of author's research involves the use of a universal model of cognition, defined as rational 

criticism, as opposed to the classical one. The author's methodology was based on the results of the analysis of 

methodological approaches known and quite widespread in the world information field. 

The proposed author's theory is based on the synthesis or meaningful composition - a set of basic and condi-

tional knowledge, and such coordination involved the formation of a number of basic and, consequently, comple-

mentary theories relating to the market and related institutions, as well as the gradual transformation of society. 

On this basis, we formulated our own algorithm for the formation and implementation of the author's research 

methodology. 

Interpretation of the author's theory can also be presented in the form of a series of theories (based on sub-

stantive and retrospective-chronological analysis of this group of theories), isolation and functional interpretation 

of paradigmatic and explanatory theories in a number of theories, and building a chain of evidence-based». 

The author's theory – the theory of market identification – is a synthesis of two theoretical concepts: 

«universal market model» and «post-industrial market theory». Both have their own substantive field, but at the 

same time constitute a synthesized concept that is logically consistent in principle. 

The study found that market management – the implementation of targeted influence on this institution – is 

both a simple and extremely complex operation. The complexity is due primarily to the need to comply with the 

restrictions and objectives of management (influence), which makes it impossible to involve other motives – polit-

ical, personal, opportunistic, corrupt and so on. Accordingly, market managers should belong to the elite of man-

agers, and the theoretical basis of their activities - to the concept of a universal market model. 

 

Ключові слова: методологія, ринок, модель, категорія, принцип, закон, факт, ідея, положення. 

Keywords: methodology, market, model, category, principle, law, fact, idea, position. 

 

Постановка проблеми. Сучасна економічна 

система побудована на засадах ринку, і роль цього 

інституту в сучасному суспільстві важко переоці-

нити. Історично впродовж останнього тисячоліття 

відбувається процес формування системи глобаль-

ного і національних ринків та уточнення ключових 

положень різних теорій ринку. Дослідження клю-

чових дискусійних питань ринку та механізму його 

функціонування в сучасних умовах глобалізацій-

них трансформаційних змін економіки, характери-

зується недостатнім вивченням, у тому числі мето-

дологічним обґрунтуванням, насамперед дослі-

дженням динаміки ринку, окремих його типів, 

моделей та ринкових структур. Зазначене визначає 

необхідність структурної модернізації парадигми 

ринку та відповідного наукового і методологічного 

обґрунтування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у формування і розвиток методології 

дослідження ринку висвітлили у своїх наукових 

працях такі світові відомі вчені як М. Алле, Л. Валь-

рас, Ж.-Б. Сей, Д. Кейнс, І. Лакатос, Л. Мізес, Д. Ро-

бінсон, А. Сміт, Е. Чемберлін, Ф. Хайек, М. Фрід-

мен, та ін. На пострадянському просторі питанням 

формування і розвитку економічної теорії і методо-

логії дослідження ринку вивчалися В. Базилевичем, 

І. Блаубергом, А. Гальчинським, П. Єщенком, О. 

Морозом, І. Петриченком, І. Радіоновою, А. Чух-

ном, Д. Шияном та ін. У свою чергу, теоретичні та 

прикладні методологічні аспекти дослідження ри-

нку та ринкових структур потребують подальшого 

розгляду та удосконалення, що і обумовило вибір 

теми даної статті. 

Метою статті є розробка авторської теорії іде-

нтифікації ринків. 

Виклад основних результатів дослідження. 
Будь-яка економічна теорія може бути оці-

нена за прикладним значенням, тобто здатністю 

надавати конкретизовані пропозиції щодо вдос-

коналення чи видозміни системи управління ро-

звитком ринку[1, с. 38].  
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Історично мало місце формування як окремого 

інституційного підходу до визначення сутності ри-

нку як окремого соціального інституту, тобто суку-

пності норм, правил (формальних і неформальних), 

звичок, що були сформовані у суспільстві впро-

довж дуже тривалого періоду. Найбільш економіч-

ними у цьому сенсі стали роботи У. Мітчелла [2]. 

Проте ця – безумовно оригінальна методологія 

щодо логіки пізнання процесу – навряд чи принци-

пово змінила уявлення про закони ринку.  

Концепт ринку може бути систематизованим 

через своєрідний фундамент економічної теорії і 

практики, адже цивілізація може бути інтерпрето-

вана саме через детермінантну роль інституту ри-

нку. Натомість, не зважаючи на тривалу економі-

чну історію питання, і досі не існує прийнятного ал-

горитму побудови регулятивної політики стосовно 

будь-якого ієрархічного рівня ринків.  

Насамперед хотіли б підкреслити проблеми 

досліджень методологічного рівня, які вбачалися 

нами як принципові і необхідні до вирішення. Роз-

глянемо ситуацію, фокусуючи увагу на тих напря-

мках наукових досліджень, які можна відокремити 

як складові згаданої раніше загальної теорії ринку.  

Загалом же методологія авторських дослі-

джень передбачає використання універсальної мо-

делі пізнання, означеної, як раціональний крити-

цизм, на противагу класичній.  

Така модель характеризується фокусуванням 

уваги до [3, с. 178]:  

1) формулювання нової теорії за критеріями 

нових пізнавальних якостей, додаткового емпірич-

ного змісту, переінтерпретації змістовно-понятій-

ного апарату такої теорії з метою усунення супере-

чностей;  

2) співставлення нової теорії у низці послідов-

них теорій, де для технічного уточнення суті про-

цесу наукового пізнання слід виділяти базову тео-

рію та інтерпретаційні теорії і оцінювати насліду-

ваність змісту новостворюваної теорії;  

3) здатності нової теорії прогнозувати раніше 

невідомі факти і нові пояснювальні теорії за раху-

нок побудови ланцюга доказово обґрунтованих ви-

словлювань.  

Водночас при формуванні авторської теорії як 

складової пізнавального процесу на основі вказаної 

методології було прийнято як апріорні твердження, 

викладені у роботі І. Лакатоса [4, с. 79–153]:  

1. Будь-яка теорія – вже відома чи нова – пот-

ребує аналізування за ознакою змістовності та рет-

роспективності по відношенню до інших за анало-

гічним предметом дослідження. 

2. Будь-яка теорія формується на співвідно-

шенні теорій різного рівня, які несуть різне за зміс-

товним значенням наповнення. 

3. Значення (роль, доказовість) нової теорії по-

винно визначатися у ряду теорій за аналогічним 

предметом дослідження за критерієм наявності но-

вого, пізнавального та прикладного значення.  

4. Будь-яку (економічну) теорію, у т. ч. нову чи 

уточнену, відрізняє: обмежена доведеність (коли 

така визнається прихильниками теорії та спросто-

вується опонентами); суперечливість емпіричного 

підтвердження (наявність одночасно фактів, що 

підтверджують та спростовують теорію водночас); 

потенціал (підтверджений на даний час чи ні) всіх 

теорій даного напряму досліджень.  

Вважаємо за необхідне підкреслити, що поді-

ляємо точку зору І. Лакатоса про універсальність 

вказаних постулатів., які можуть бути інтерпрето-

ваними до будь-якої теорії як предмета суспільно 

вважливої проблеми (що і буде показано далі на 

прикладі авторської теорії «універсальна модель 

ринку»).  

Cлід зазначити, що авторська методологія бу-

дувалася на результатах аналізування відомих і до-

статньо поширених у світовому інформаційному 

полі методологічних підходів. Такі сформувалися, 

очевидно, впродовж останніх 3 тис. років із часів 

створення давньогрецьких філософських шкіл, де 

водночас виникли поле дискусій між різними під-

ходами та критерії таких дискусій. Аналітичною 

базою для подібної диференціації слугували роботи 

І Лакатоса [4], Т. Куна [5], Р. Карнапа [6], М. Полані 

[7], К. Поппера [8], Ф. Енгельса [9], В. Ульянова-

Леніна [10] та ін. 

Узагальнення процесу еволюції теорій ринку, 

що мали відношення до проблематики ринку, алго-

ритму формування визначальних їхніх ідей дозво-

ляє стверджувати про можливість визначення осо-

бливої методологічно еволюції загальної теорії ри-

нку. Авторське бачення цього представлено у ряді 

наукових статей [1, 3, 11, 12, 13, 14]. 

Авторська теорія була побудована на синтезі 

або змістовному композиціюванні – певної мно-

жини базових та умовних знань, і таке узгодження 

передбачало формування певного ряду базових та, 

відповідно, доповнюючих теорій, які стосувалися 

ринку та супутніх інститутів, а також стадійної тра-

нсформації суспільства.  

Таким чином, на цій основі було сформульо-

вано власний алгоритм формування та реалізації ав-

торської методології досліджень (на прикладі фор-

мування та розвитку постіндустріального ринку 

овочевої продукції). При описі методологічного ал-

горитму досліджень було зафіксовано, як вже зга-

дувалося, наявність і допустимість, одночасність 

абсолютного і умовного значення знань у теорії ри-

нку, а також поступовість і змістовну ієрархію пі-

знання сутності інституту ринку на основі певного 

накопиченого знання, що постійно уточнювалося.  

В свою чергу, була уточнена авторська позиція 

щодо сутності ринку на теоретичному рівні дослі-

дження, результатом чого стало формування автор-

ської теорії – універсальної моделі ринку та її варі-

ації в умовах постіндустріального суспільства – як 

найбільш високої форми наукового знання, уза-

гальнення і систематизації знань. Інтерпретація ав-

торської теорії може бути також представлена у ви-

гляді відповідної низки теорій (на основі змістов-

ного та ретроспективно-хронологічного аналізу 

такої групи теорій), виокремлення та функціональ-

ної інтерпретації парадигмальних і пояснювальних 

теорій у низці теорій, а також побудови ланцюга до-

казово обґрунтованих висловлювань теорії «універ-

сальної моделі ринку». 
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В свою чергу, повинен бути визначеним і лан-

цюг постулатів в рамках «моделі універсального 

ринку» на основі відповідної низки таких базових 

теорій ринку. В авторських дослідженнях серед ін-

ших були виділені такі теорії ринку: класична, кей-

нсіанська, інституційна та ін. В такому разі, на від-

міну від ланцюга парадигмальних теорій, алгоритм 

авторських доказово обґрунтованих висловлювань 

мав більш деталізовану форму і відображав як пос-

лідовність ідей та гіпотез, що генерувалися свого 

часу, так і загальний алгоритм всього процесу ана-

лізування. 

Слід звернути увагу безпосередньо на логіку 

процесу формування авторської теорії «універса-

льна модель ринку» (постіндустріального ринку 

овочевої продукції). Цей процес відштовхується від 

певних концептуальних підходів щодо походження 

ринку до трактування інституту ринку. При цьому 

хотіли б звернути увагу на те, що викладення мате-

ріалу відбиває логіку авторської методології. 

Автором наведено алгоритм досліджень ав-

тора на теоретичному рівні. Слід звернути увагу 

безпосередньо на логіку процесу визначення (фор-

мування) авторської теорії – «універсальна модель 

ринку» [3, c. 147]. Так, цей процес відштовхується 

від певних базових концептуальних підходів теорії 

ринку, де, в свою чергу були означені вихідні теорії 

(або метатеорії), а також вплив доповнюючих (мо-

жливим є також використання синоніму – уточню-

ючих, за І. Лакатосом [4] – «оболонкових») теорій 

ринку. Доповнення у даному випадку слід розгля-

дати як новий зміст, який за відомими до цього часу 

теоріями був відсутнім, тоді коли уточнення – це 

корегування якихось традиційних положень вже ві-

домих теорій з огляду на нові обставини чи тлума-

чення. 

Означимо суть проблеми, спробувавши визна-

чити зміст загальної теорії «універсальна модель 

ринку». Такий приклад було обрано з огляду на ви-

значальну, як вважаємо, роль категорії «універса-

льна модель ринку» в економічних дослідженнях. 

За логікою змісту такої теорії, остання повинна до-

статньо чітко описувати причинно-наслідкові 

зв’язки, що формують ринок та визначають його 

стан природу проблем, а також перспективи їх ви-

рішення. Іншими словами, позитивне значення по-

дібної теорії логічно обумовлене можливістю чіт-

кого опису того, від чого залежить розуміння уні-

версального ринку, і що є новим поглядом до 

сутності сучасного ринку; все це у сукупності скла-

дає науковий, інтелектуальний базис всього про-

цесу пізнання стосовно цієї конкретної проблеми 

[12, c. 37].  

Так, згідно зі схемою, сутність ринку, насампе-

ред, повинна тлумачитися з позицій метатеорій, до 

яких були віднесені дві: 

1) економічної людини, яка за умов ринкового 

обміну завжди намагається покращити свій стан у 

конкурентному полі альтернатив;  

2) колективної узгодженості дій економічної 

людини-егоїста, яка вимушена обмежувати егоїзм 

задля співпраці із іншими економічними агентами, 

де все так чи інакше відбувається за сценаріями те-

орії ігор.  

Таким чином, саме з позицій цих вихідних те-

орій можна в решті-решт пояснити все що стосу-

ється функціонування ринку апріорі, тоді як всі 

інші окремі варіації ринків є лише відображенням 

комбінування ролі детермінантних факторів, що пе-

редбачені метатеоріями. Зрозуміло, що такі метате-

орії не мають авторства та інтелектуальної форма-

лізації, а є скоріше загальновідомими парадигмами. 

В свою чергу, інтерпретацію метатеорій вба-

чали у вигляді сукупності трьох базових теорій, які 

вже мають біль-менш чітку інтерпретацію у часі по-

яви та авторства: 

1) економічного лібералізму класичної політ-

економії А. Сміта, Ж.-Б. Сея, Д. Рікардо та ін.;  

2) сукупності теоретичного підходу про приро-

дну недосконалість ринку та потребу його регулю-

вання (це асоційовано перш за все із кейнсіанством 

та супутніми до цієї течії теоріями);  

3) постіндустріального суспільства в баченні 

Д. Белла, Д. Тоффлера, Р. Арона, Дж. Гелбрейта та 

ін.  

Тим не менше, і метатеорії, і базові теорії не в 

змозі, як вважаємо, надати повний опис моделі су-

часного ринку. Змістовним наповненням такого 

опису має бути зміст таких теорій як вже згадані те-

орії недосконалої та монополістичної конкуренції, 

кейнсіанська теорія (у т. ч. нео- та посткейнсіанс-

тва), теорія катастроф (або загальна кібернетична 

модель, що може описати динаміку ринку як сис-

теми), теорія ігор, інституціоналізму, конфліктів 

тощо.  

Авторська методологія була реалізованою в 

авторських дослідженнях при обґрунтуванні місця 

і ролі теорії «універсальної моделі ринку» (рис. 1–

7). 

Виходячи із традиційного явлення про зміст 

будь-якої репрезентативної теорії (рис. 1), зміст 

концепту теорії «універсальної моделі ринку» в 

умовах постіндустріального суспільства передба-

чав опис таких елементів теорії, а саме:  

1) факти (ефекти), які стали основою для пос-

тановки питання про необхідність перегляду тради-

ційних поглядів на закономірності і природу теорії 

ринку (на прикладі ринку овочевої продукції Укра-

їни);  

2) ідеї та гіпотези, що було сформульовано на 

початкових етапах досліджень;  

3) закони, що розглядалися як вихідний базис 

аналізування та концептуалізації досліджень;  

4) постулати і принципи, що були виділені при 

окресленні оригінального змісту запропонованої 

теорії;  

5) нові категорії, які було сформульовано і ро-

зглядалися як ключові;  

6) перелік і зміст положень, які було винесено 

як основні в межах представленої теорії і які, як 

вважається, відбивають її сукупність доказово об-

ґрунтованих висловлювань.  
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Рис. 1. Опис змісту репрезентативної теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Так, фактами розглядали емпірично підтвер-

джені свідчення недосконалості ринку овочевої 

продукції в Україні, що виражено у незадовільних 

соціально-економічних та інших показниках (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Опис фактів, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

При побудові загальної гіпотези досліджень 

було сформульовано ідеї, які будувалися на 

об’єктивності особливого, постіндустріального 

типу ринку, характеристики якого поширюються і 

на ринок овочевої продукції в Україні (рис. 3). 

Звідси регуляції і управління по відношенню до ри-

нку повинні мати іншу ідеологію та прикладний 

зміст. При чому цілі та принципові обмеження та-

кої управлінської задачі полягають у наявності 

стану нееквівалентного обміну в межах існуючої 

світової економічної системи (ринку), до якої лише 

якоюсь мірою інтегрований і продовжує інтегрува-

тися вітчизняний ринок. Ще однією із таких ідей 

була теза про те, що зміни ринку овочевої продукції 

в Україні можуть бути описана інтегративною 

(комплексною) моделлю економічної, соціальної та 

екологічної результативності та функціональності, 

де тривалі динаміки – революційності та/чи еволю-

ційності – можуть бути описані прогнозованими кі-

бернетичними залежностями. 
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Рис. 3. Ідеї, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Авторська теорія спиралася на певну сукуп-

ність апріорних (як було визначено) знань, що роз-

глядалися як беззаперечні знання. Законами, що ви-

значають особливість причинно-наслідкових зако-

номірностей в межах інтелектуального базису 

авторської теорії, були визначені наступні: 1) про 

природність інституту ринкового обміну та універ-

сальність і видозміну його механізмів; 2) про зако-

номірності природи функціонування ринків, їх-

нього потенціалу та обмежень; 3) про об’єктивність 

соціально-економічного зростання суспільства за 

умови реалізації капіталістичної моделі розвитку; 

4) про стадійність еволюції суспільного розвитку у 

довготривалій перспективі та синергетичний ефект 

конкурентоспроможності постіндустріальної еко-

номічної системи [15]; 4) про кібернетичну природу 

динаміки ринків (рис. 4). 
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Рис. 4 .Закони, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Як і будь-яка теорія, авторський аналог спирався на певну сукупність оригінальних та уточнених ка-

тегорій, перелік та зміст яких відображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Категорії, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Тлумачення даних категорій спирається на вже 

згадану тезу про об’єктивність законів результати-

вності та функціональності ринків, у т. ч. – іденти-

фікації ринку постіндустріального типу за сукупні-

стю певних критеріїв і показників, де останні скла-

дають авторську модель оцінювання. 

Окрім цього, частину запропонованих катего-

рій було сформульовано в процесі аналітичних до-

сліджень на методологічному і теоретичному рів-

нях, коли виявилося, що в процесі опису традицій-

них положень необхідні нові тлумачення ефектів 

(наприклад, про діалектичність, ієрархічність, бага-

токритеріальність ринків, неспостережуваний рин-

ковий сектор, проторинки тощо). Слід також наго-

лосити на важливості використання таких категорій 

як «детермінантні групи агентів ринку» (тобто 

тих, що визначають його існування); «реципієнтні 

до ринку групи агентів» (тобто тих, що залежать від 

ринку) та «бенефеціарні до ринку групи агентів 

(тобто ті, що отримують вигоду від даного ринку); 

у кожному разі між цими групами є істотні відмін-

ності.  

Водночас хотіли б підкреслити пріоритетність 

серед згаданих категорій такої як «ефективний – до-

сконалий ринок» в її авторському тлумаченні. Оче-

видно, зміст цієї категорії є певним концептуаль-
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ним підсумком досліджень. Адже під такими розу-

міємо 1) ідеальний стан ринку, що заданий параме-

трами запропонованої системи критеріїв та показ-

ників; 2) можливість оцінити реальний ринок у по-

рівнянні із потенціалом можливого досягнення 

кращого стану; 3) визначення змісту управлінської 

задачі із такої модернізації [13, с. 6].  

В рамках авторської теорії було сформульо-

вано наступні принципи, що вписуються у зміст за-

гальної теорії трансформації суспільства з перехід-

ною економічною системою може базуватися на ос-

нові ідеї про об’єктивність процесу модернізації ри-

нку (ринкових відносин) до постіндустріального 

стану .  

Змістовно такі положення являли собою пода-

льшу логічну інтерпретацію визначених принципів 

авторської теорії (рис. 6). Виходили із того, що по-

ложення складають основне змістовне значення 

будь-якої теорії, будучи концентрованим узагаль-

ненням всіх інших складових теорії.  

 
Рис. 6. Принципи, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 
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По суті положення теорії являють собою дове-

дені в межах певної теорії множини доказово підт-

верджених висловлювань, а з іншого – надають 

поле прикладного застосування теоретичних знань. 

Окрім цього, саме на основі положень може бути 

сформульована управлінська задача прикладного 

рівня із метою досягти кращого стану системи.  

Інтерпретація вищезазначених елементів ав-

торської теорії, на нашу думку, може бути предста-

влено у низці наступних положень методологіч-

ного, методичного, регулятивно-управлінського рі-

внів (рис. 7). 

 
Рис. 7. Положення, що слугували основою побудови авторської теорії 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Таким чином, підсумовуючи все вище зазна-

чене, вважаємо, що авторська теорія – теорія іден-

тифікації ринків – представляє собою синтез двох 

теоретичних концептів: «універсальної моделі рин-

ків» та «теорії постіндустріального ринку». Обидва 

мають власне змістовне поле, проте складають вод-

ночас синтезований концепт, який є логічно узго-

дженим за принциповими положеннями. 

В свою чергу, авторська теорія передбачає кон-

цептуальний вираз окремого варіанту моделі розви-

тку репрезентативного ринку із запропонованої за-

гальної (див. рис. 8) у контексті теорії «екстрактив-

них» (таких що зумовлюють вигоду від ринку для 

еліти країни) та «інклюзивних» (таких що дозволя-

ють отримувати вигоду від функціонування ринку 

якомога більшій кількості агентів) інститутів Д. 

Аджемоглу та Д. Робінсона [16]. Принциповим за 

такого підходу представляється те, що розвиток ри-

нку оцінюється за роллю згаданих інститутів як ди-

наміко-утворюючих факторів, де перспективи роз-

витку пов’язуються із максимізацією участі різних 

груп агентів у функціонуванні ринку та отриманні 

можливої вигоди як ідеології розвитку (рис. 8).  
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Темпи зростання 

Високі 

ІІ 

«Екстративне  

зростання» 

IV 

«Інклюзивне зростання» 

Низькі 

І 

«Стагнаційний  

ринок» 

ІІІ 

«Обмежене інклюзивне зростання» 

 Незначні  Істотні 

Якісні зміни 

Рис. 8. Класифікація типів розвитку ринків у матриці «динаміка – якість» згідно теорії співвідношення 

екстрактивних та інклюзивних інститутів 

Джерело: авторські дослідження на основі роботи Д. Аджемоглу та Д. Робінсона [16]. 

 

 

Звідси постіндустріальні пріоритети вітчизня-

ного ринку овочевої продукції безумовно асоцію-

ються нами із моделлю інклюзивного зростання (IV 

зона матриці рис. 8), коли високі темпи зростання 

узгоджуватимуться із істотними якісними змінами 

ринку в руслі реалізації впливу інклюзивних інсти-

туційних норм (максимізації кількості учасників 

ринкових відносин та отримувачів вигоди при 

цьому). З цього приводу слід окремо підкреслити, 

що досліджуваний ринок – із небагатьох галузевих 

в Україні – представляє собою приклад саме інклю-

зивного типу (ІІІ зона матриці на рис. 8) де відсутні 

олігархізація, захоплення ринку політичною елі-

тою, натомість – виключно високий рівень соціалі-

зації ринкових відносин у широкому тлумаченні 

цього терміну; проблемою цього типу є незначні те-

мпи розвитку ринку, а, звідси, обмеження щодо ма-

ксимізації Паретто-ефекту (максимальної вигоди 

для максимально можливої кількості учасників ри-

нку). 

Викласти коротко зміст авторської теорії мо-

жна у такому вигляді: 

1. Існує чітко визначена еволюція ринку як уні-

версального цивілізаційного інституту економіч-

них та соціальних відносин у напрямку формування 

більш ефективних/досконалих форм. Кожна істори-

чна епоха характеризується власним станом і особ-

ливостями ринку, де різними будуть не тільки фо-

рми і види такого, але й критерії результативності 

ринкового обміну. 

2. За всієї унікальності ринків (ринкових обмі-

нів) у множині колишніх та сучасних економічних 

систем, а також в межах національних варіацій, ме-

тодично можливе і корисне їхнє оцінювання за за-

гальною системою критеріїв та показників, що яв-

ляє собою аргументацію щодо бачення потенціалу 

їхньої модернізації.  

3. Аналітична модель репрезентативного ри-

нку («універсальна модель ринку») придатна для 

оцінювання будь-яких ринків через опис причинно-

наслідкових закономірностей їхнього функціону-

вання (це пояснює авторська теорія «універсальної 

моделі ринків»). 

4. Множинність стану ринків (їхня діалектич-

ність, багатокритеріальність тощо) визначає їхні 

типи. Такі типи мають ієрархію за ретроспективою 

їхнього розвитку (динаміки), де найбільш істори-

чно досконалим аналогом є постіндустріальний тип 

(зазначене описує авторська теорія постіндустріа-

льного ринку). Будь-яка ринкова система являє со-

бою комбінацію різних ринків (у т. ч. не спостере-

жуваний), причому ієрархія таких має безпосере-

дню логіку. 

5. Перспективи розвитку будь-якого ринку по-

лягають у реалізації моделі інклюзивного зрос-

тання, яка може розглядатися як основа постіндус-

тріальних модернізацій. Зміст такої складає пріори-

тет досягнення стану, коли кількість реципієнтів і 

бенефеціаріїв, а також рівень вигідності їхнього за-

лучення до ринку досягатиме максимуму з можли-

вих альтернатив.  

6. З врахуванням вище відзначеного розвиток 

ринку (вітчизняного ринку овочевої продукції) по-

требує особливого управління та регуляцій у коор-

динатах визначених критеріїв та показників, а та-

кож інтерпретації досягнення їхніх найкращих зна-

чень. 

Звідси вбачаємо те, що управління ринком – 

здійснення цільового впливу на цей інститут – є во-

дночас простою і виключно складною операцією. 

Складність обумовлена, перш за все, необхідністю 

дотримання обмежень і цілей управління (впливу), 

що унеможливлює залучення інших мотивів – полі-

тичних, особистісних, кон’юнктурних, корупцій-

них і т. ін. Відповідно менеджери ринку повинні на-

лежати до еліти управлінців, а теоретична база їх-

ньої діяльності – до концепту універсальної моделі 

ринку [14, c. 164]. 

Авторський підхід до опису суті інженерної за-

дачі із управління розвитком репрезентативного 

ринку відображено на рис. 9. Як можна зазначити, 

алгоритм такого управлінського процесу передба-

чає окремі рівні: аналітичний (І), ідеологічний (ІІ), 

безпосередньо управлінський (ІІІ) та результуючий 

(ІV).  

Тобто, передує процес створення адекватної 

системи аналізування стану, дисфункцій та перспе-

ктив на ринку; надалі постає питання формування 

ідеології змін у короткостроковому та довгостроко-

вому періодах, які б були схвалені суспільством; 

надалі формується безпосередньо система управ-

ління, яка включає в себе традиційний перелік еле-

ментів (постановка мети, завдань, суб’єктів, 

об’єктів впливу, інструментарію, системи моніто-

рингу змін, корегування відхилень і т. д.).  
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Заключним рівнем є результуючий, який пе-

редбачає по суті аналітичне дослідження результа-

тів, при чому в їхньому комплексному відобра-

женні, визначенні причин відхилень і нових дисфу-

нкцій, природи та потужності бажаних і негативних 

ефектів, а також визначення можливостей їхнього 

усунення чи корегування. 

Цей етап знову ж таки представлений завдан-

ням підвищеного аналітичного змісту, за результа-

тами якого формується перелік нових чи уточнюю-

чих завдань управління. Основними суб’єктами 

змін розглядається бізнес, держава (державна еко-

номічна політика), суспільство. Щодо кожного із 

зазначених констатовано роль безпосереднього 

учасника модернізацій, без яких таке здійснено не 

може бути. 

Таким чином, вище викладене описує зміст ав-

торської теорії в ракурсі наукових досліджень, що 

завершено у вигляді нової постановки управлінсь-

кої задачі. 

Висновки. За допомогою ретроспективи ана-

лізу досліджено і запропоновано власне тракту-

вання понятійно-категоріального апарату теорії ри-

нку, що дозволило надати оригінальний опис при-

чинно-наслідкових зв’язків між результатами 

діяльності суб’єктів ринку умовами, що склада-

ються в певний період часу та комплексом соціа-

льно-економічних показників, що характеризують 

ступінь ефективності ринків. Так, поняття ринок в 

постіндустріальній моделі розглядається як специ-

фічна сфера обміну товарами і послугами, де вини-

кають і реалізуються відносини, що пов’язані із 

процесом купівлі-продажу товарів, їх просування 

від виробника до споживача, де стан «ефектив-

ного/досконалого» ринку передбачає максимізацію 

вигоди для всіх учасників ринку на фоні суспільно 

прийнятних соціально-економічних обмежень.  
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Интеграция виртуальных элементов в повсе-

дневную жизнь человека позволяет видоизменять 
окружающий мир вокруг, тем самым создавая иде-
альную среду для развития туристской отрасли в 
VR и AR формате. В сфере путешествий и органи-
зации отдыха повсеместно используется техноло-
гия дополненной реальности, где каждый турист, 
вне зависимости от возраста, социального статуса, 
бюджета, наличия ограничений по здоровью может 
побывать в любой точке мира, при этом не выходя 
из дома.  

Виртуальный туризм подразумевает под собой 
путешествие, но не в реальном мире, а в виртуаль-
ном и для этого не нужно оформлять большой пакет 
документов, визу и прочее, достаточно просто 
иметь при себе ноутбук, компьютер или даже теле-
фон. Благодаря такой технологии снижаются риски 
при путешествии, так как турист находится в соб-
ственном доме, а значит вероятность разбиться при 
падении самолета, попасть в автокатастрофу, забо-
леть снижается до минимальных значений [1, 
с.132]. 

Российская компания «ScanSpace», которая 
одна из первых в России начала использовать тех-
нологии виртуальной реальности для туристского 
бизнеса, привлечения клиентом, ввела понятие VR-

тур. «VR-тур — интерактивный тур в виртуальной 
реальности по объекту бизнеса или инфраструк-
туры, дающий представление обо всех особенно-
стях объекта, на которых пожелал сделать акцент 
автор» - сообщается на официальном сайте компа-
нии [2]. 

До начала 2020 года лишь часть компаний в ту-
ристском бизнесе применяли технологию VR, тогда 
как другая часть компаний не были готовы пере-
нять опыт своих коллег в использовании современ-
ных технологий, объясняя это с точки зрения эко-
номической нецелесообразности, так как при по-
купке VR-тура турист не станет покупать билеты, 
бронировать номер в отеле, приобретать сувениры 
на память, что значительно снизит прибыль турист-
ских компаний. 

В настоящее время, как известно, в мире не-
благоприятная эпидемиологическая обстановка в 
связи с распространением коронавирусной инфек-
ции Covid-19, начало которой зарегистрировано в 
Китае 8 декабря 2019 года и продолжается до сих 
пор. Россию вирус затронул в марте 2020 года, ко-
гда было решено ввести режим самоизоляции на 
всей территории страны, закрыть границы для пе-
редвижения как в другие страны, так и между горо-
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дами и населенными пунктами, закрыть ряд пред-
приятий разных сфер деятельности, в том числе и 
туристские фирмы, гостиницы, предприятия обще-
ственного питания перешли на бесконтактную до-
ставку. Всё это нанесло сильный ущерб турист-
скому бизнесу, многие компании разорились, мно-
гие люди лишились рабочих мест. «Пандемия 
затронула до 67% малых, средних и крупных пред-
приятий, а также ИП в России» - следует из доклада 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова [3]. 

«Пандемия коронавируса обошлась мировой 
туристической индустрии в 320 миллиардов долла-
ров потерянных доходов в период с января по май 
2020 года» - сообщает российская газета «RG.RU» 
[4]. 

Большинство людей во время пандемии были 
вынуждены находиться в своих домах и квартирах, 
из которых выходить было разрешено только в бли-
жайшие продуктовые магазины, поэтому многие 
компании открыли доступ к бесплатными платным 
VR-турам, экскурсиям, которые помогли бы в орга-
низации досуга в домашних условиях, да и в целом 
был создан небольшой перечень сервисов, благо-
даря которым можно было бы посмотреть панораму 
города, осмотреть достопримечательности, узнать 
много интересной информации о странах и даже 
попробовать приготовить национальную кухню. 

На основе данных из открытых источников 
был составлен список некоммерческих сервисов, 
которые позволят отправиться в виртуальное путе-
шествие в любую точку мира [5]: 

1) Офис по туризму Швейцарии предлагает 
каждому желающему «отправиться в путешествие» 
по известному железнодорожному маршруту 
страны: Grand Train Tour из Монтрё в Церматт; 

2) На сайте офиса по туризму в Японии можно 
найти различные виртуальные туры в панорамном 
формате: от прогулки по бамбуковым лесам до цве-
тения сакуры; 

3) Собственные VR-туры есть и у самой юж-
ной в мире обсерватории — European Southern 
Observatory (ESO). Она расположена в чилийской 
пустыне Атакама и считается одним из лучших 
мест для наблюдения за звездами. 

4) На сайте Kayak.com собран ряд маршрутов, 
которые заинтересуют любителей необычных ту-
ров. Смысл этих виртуальных туров заключается в 
времяпрепровождении в одном городе, задействуя 
при этом разнообразие интерактивных возможно-
стей: прослушивание национальной музыки, верто-
летный тур над Амстердамом, рецепты националь-
ных блюд, которые пользователь попробует приго-
товить самостоятельно и многое другое. Такие 
виртуальные туры есть по Лондону, Парижу, Сид-
нею, Мехико и Рио-де-Жанейро.  

5) Отдельно стоит выделить сразу несколько 
сервисов от «Google», например, «Google Earth». 
Этот сервис позволяет рассмотреть достопримеча-
тельности, включенные в список наследия 
ЮНЕСКО. В Google Maps можно пройти трек во-
круг Эвереста. А сервис Arts&Culture от того же 
Google, помимо посещения известных музеев, дает 
возможность также прогуляться по пещерам Карл-
сбад в США или пещере Шове во Франции, извест-
ной доисторическими наскальными рисунками. 

6) Существуют и приложения для телефонов, 
позволяющие посмотреть экскурсии, осмотреть до-
стопримечательности и многое другое. Социальная 
сеть «ВКонтакте» выпустила собственное прило-
жение с 3D-экскурсиями по Санкт-Петербургу. 
Приложение Ascape VR предлагает VR-туры по 
всему миру: прогулка по рождественскому Нью-
Йорку, дайвинг у Каймановых островов и т.д. В 
приложении телеканала «Моя Планета» можно бес-
платно смотреть все выпуски телевизионных пере-
дач.  

7) «Уральские авиалинии» доставляют на дом 
набор бортового питания: для бизнеса или эконома. 
Услуга действует только в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Екатеринбурге. 

Стоит отметить, что такие сервисы никогда не 
смогут полностью заменить поездки в другие го-
рода и страны, походы по музеям и выставкам, да и 
вся отрасль не перейдет в «онлайн», но необходимо 
подстраиваться под окружающие события и искать 
выход даже если туристская отрасль несет колос-
сальные убытки. VR-туры не смогут принести той 
прибыли, которую приносят обычные туры, но вы-
вод некоторой части деятельности компании на та-
кой формат путешествий сможет оказать малую 
поддержку туристского бизнеса в сложные для эко-
номики и сферы времена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что VR-
туризм во время кризиса и пандемии 2020 года стал 
развиваться, люди чаще стали использовать сер-
висы для виртуальных путешествий, чтобы разно-
образить свою жизнь при нахождении дома продол-
жительное время из-за неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации. В будущем у виртуального 
туризма имеются большие перспективы на разви-
тие, так как количество туристских компаний, ко-
торые внедрят данную технологию в область своей 
деятельности, может увеличиться из-за страха того, 
что такой кризис может повториться и компаниям 
будет сложно выжить в таких условиях. 
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В настоящее время большое значение имеет 

проведение процедуры банкротства в соответствии 

с нормами действующего законодательства. Итак, 

определяя основы правовой регламентации проце-

дуры банкротства юридического лица, следует об-

ратиться к нормам ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [1] (далее – Закон о банкротстве, № 127-

ФЗ). Соответственно, несостоятельность и банкрот-

ство выступают в качестве синонимичных терми-

нов [3, с. 86]. 

Представляется, что следует выделить как об-

щие нормы, регламентирующие процедуру банк-

ротства, так и специальные нормы, определяющие 

процедуру банкротства определенных групп и кате-

горий юридических лиц (более подробно данный 

вопрос регламентируется главой IX № 127-ФЗ 

«Особенности банкротства отдельных категорий 

должников - юридических лиц»). 

Очевидно, что о необходимости введения про-

цедуры банкротства свидетельствует ситуация, ко-

гда состояние финансового положения и имуще-

ства коммерческих организаций, достоверно под-

тверждают недостаточность средств для 

удовлетворения требований кредиторов (граждан-

ско-правовые обязательства, обязательные пла-

тежи, оплата труда и пр.), которые были предъяв-

лены.  

Следует согласиться с Ю. А. Гартиной, в том, 

что правом на обращение в арбитражный суд с за-

явлением о признании должника банкротом обла-

дает определенный круг лиц [4, с. 337]. Сюда сле-

дует отнести конкурсного кредитора, должника, 

уполномоченные на то органы, что следует из ст. 7 

Закона о банкротстве. Как правило, момент обра-

щения с заявлением в арбитражный суд совпадает 

со вступлением в законную силу решения суда в ча-

сти денежных обязательств. 

В юридической литературе неоднократно вы-

сказывалось мнение о том, что в процессе осу-

ществления банкротства организации выделяются 

стадии [5]. С таким подходом следует согласиться, 

при этом необходимо учитывать тот факт, что ко-

личество стадий зависит от конкретных обстоя-

тельств дела и определяется арбитражным судом. 

Соответственно, происходит определение конкрет-

ных мер, которые будут далее применяться, исходя 

из возможности восстановить платежеспособность 

и других обстоятельств. 

Исходя из норм Закона о банкротстве, можно 

выделить ряд применимых процедур: 

- наблюдение (гл. IV); 

- финансовое оздоровление (гл. V); 

- внешнее управление (гл. VI); 

- конкурсное производство (гл. VII); 

- мировое соглашение (гл. VIII). 

Как правило, указанные процедуры в делах о 

банкротстве, которые применяются к застройщику, 

зависят от тех целей и задач, которые реализуются 

в рамках тех или иных стадий процедуры банкрот-

ства, имеют место и особенности в части сроков ис-

полнения тех или иных процедур, назначенных су-

дом в рамках дела о банкротстве. Как правило, 

большинство процедур, обозначенных выше, ис-

ключение представляет мировое соглашение (гл. 

VIII Закона о банкротстве), предполагают проведе-

ние всестороннего анализа финансового состояния 

https://www.muiv.ru/
https://www.muiv.ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12146
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коммерческой организации. Обязательным элемен-

том выступает создание реестра требований креди-

торов, кроме того, предусмотрено создание отчетов 

для предоставления собранию кредиторов и арбит-

ражному суду. 

В рамках процедуры банкротства происходит 

реализация следующих важных задач: 

- обеспечение сохранности имущества соот-

ветствующего юридического лица; 

- оценка финансового состояния коммерческой 

организации; 

- составление реестра требований кредиторов; 

- проведение первого собрания кредиторов.  

Процедура наблюдения вводится с момента 

рассмотрения требований кредитора, заявленных в 

арбитражный суд. Подразумевается, что в проце-

дуре наблюдения (длится до семи месяцев) прини-

мает участие временный управляющий, в число 

полномочий которого входит проведение кон-

трольных мероприятий и выдача согласий на опре-

деленные сделки. Как правило, основная цель за-

ключается в сохранении имущества должника-ком-

мерческого юридического лица.  

В это время руководство юридического лица 

реализует деятельность в обычном режиме, с опре-

деленными ограничениями. По окончании кото-

рого, выносится определение о введении финансо-

вого оздоровления или внешнего управления. Соот-

ветственно, исходя из этого, юридическое лицо 

может признаваться банкротом, открывается кон-

курсное производство (при этом банкротство на 

данном этапе может не состояться, может осу-

ществляться прекращение процедуры). 

В том случае, если применяется процедура фи-

нансового оздоровления (реализуется в рамках со-

ставления графиков), основной целью становится 

восстановление платежеспособности должника и 

погашение текущей задолженности, процедура за-

нимает до двух лет. В период финансового оздоров-

ления производятся следующие действия со сто-

роны должника: расчеты с кредиторами, включен-

ные в реестр требований кредиторов в соответствии 

с графиком погашения задолженности (в нем опре-

деляется очередность погашения требований кре-

диторов). На этапе финансового оздоровления, 

равно как и на этапе наблюдения, органы юридиче-

ского лица могут сохраняться в прежнем составе. 

Этап финансового оздоровления связан с деятель-

ностью административного управляющего.  

Если имеют место основания предполагать, 

что присутствует возможность восстановить поло-

жение юридического лица (п. 6 ст. 88 Закона о банк-

ротстве), вводится процедура внешнего управле-

ния. В этом случае руководство юридического 

лица, его управляющие органы действие прекра-

щают, вся деятельность осуществляется под руко-

водством внешнего управляющего. Как правило, 

внешнее управление вводится не более установлен-

ного в законе временного периода (18 месяцев, с 

возможностью продления на срок, не превышаю-

щий 6 месяцев, допускается и сокращение изна-

чального срока в связи с подачей соответствую-

щего ходатайства со стороны собрания кредиторов 

или внешнего управляющего). Необходимо отме-

тить, заключение мирового соглашения допуска-

ется на любой стадии процедуры банкротства. 

Следует отметить, что весомую роль в проце-

дуре банкротства играет участие внешнего управ-

ляющего. Как правило, в период внешнего управле-

ния отмечается приостановление процесса удовле-

творения требований кредиторов, реализуются 

мероприятия, имеющие основной целью повысить 

уровень финансового состояния должника на осно-

вании плана временного управления, которому 

необходимо строго следовать, на основании чего 

формируется отчет о проделанной работе для со-

брания кредиторов. 

Заслуживает внимания тот факт, что креди-

торы вправе осуществить обращение в арбитраж-

ный суд с ходатайством о продлении внешнего 

управления (равно как и о его прекращении, или за-

ключении мирового соглашения, а также с заявле-

нием о признании должника банкротом и об откры-

тии конкурсного производства перед арбитражным 

судом). 

Относительно возможностей рассмотрения 

другим арбитражным судом указано в Обзоре прак-

тики Верховного Суда от 2019 г. Так, при наличии 

недобросовестных действий должника (относи-

тельно смены регистрационного учета носящей 

формальный характер), что фактически затрудняет 

реализацию прав кредиторов, допускается подача 

ходатайства о судебном рассмотрении дела по ме-

сту, где должник находится постоянно либо пре-

имущественно [2]. 

Завершающей стадией в процедуре банкрот-

ства становится конкурсное производство (длится 

не более года, с возможностью продления до шести 

месяцев), с последующим прекращением деятель-

ности юридического лица. Удовлетворение требо-

ваний кредиторов осуществляется на основании 

правил, установленных законом. Погашение суще-

ствующих требований кредиторов реализуется за 

счет денежных средств и имущества, которое нахо-

дится во владении соответствующей коммерческой 

организации. Наиболее важные полномочия на 

этапе конкурсного производства отводятся кон-

курсному управляющему. 

Подводя итоги, следует отметить, что проце-

дура несостоятельности (банкротства) – это сово-

купность процессуальных и не процессуальных 

действий, находящих отражение в определенных 

стадиях (этапах). К перспективам развития проце-

дур банкротства необходимо отнести повышение 

качества правового регулирования тех процедур, 

которые направлены на реабилитацию юридиче-

ских лиц. Повышенное внимание следует уделить 

вопросам правового регулирования реабилитаци-

онных процедур применимых к юридическому 

лицу, а также усилить меры ответственности кон-

курсного управляющего, равно как и на законода-

тельном уровне более детально закрепить особен-

ности его правового статуса. 
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В последние десятилетия все большее значе-

ние приобретают вопросы правозащитной деятель-

ности, являющейся наиболее важным институтом 

защиты прав и свобод человека. Содержание право-

защитной деятельности включает в себя много ас-

пектов, в числе которых можно назвать борьбу за 

следование основополагающим ценностям, защиту 

прав и свобод жертв в конкретных ситуациях, изме-

нение ситуации посредством законотворческой де-

ятельности в сфере прав и свобод человека и т.д. 

Исходя из этого, можно заключить, что правоза-

щитная деятельность осуществляется в таких фор-

мах, как оказание правовой помощи в сфере за-

щиты прав и свобод человека, мониторинг ситуа-

ции с соблюдением прав и свобод человека, 

просветительская работа в сфере защиты прав и 

свобод человека и т.д. Иными словами, правоза-

щитная деятельность имеет своей целью положи-

тельную трансформацию ситуации в сфере соблю-

дения прав и свобод человека и приведение ее в со-

стояние, максимально приближенное к идеалу. 

Особое значение правозащитная деятельность 

имеет в федеративных государствах, где могут 

иметь место такие проблемы, как нарушение прав и 

свобод национальных меньшинств, различия феде-

рального и регионального законодательства и т.д. С 

этой точки зрения достаточно яркими примерами 

федеративных государств, где возможны такие про-

блемы, являются США и Россия, в которых, однако, 

ситуация с правозащитной деятельностью является 

кардинально различной. Принято считать, что в 

американском государстве правозащитная деятель-

ность является максимально развитой и эффектив-

ной, в то время как в российском государстве суще-

ствует кардинально иная ситуация в данной сфере. 

Однако указанное утверждение можно опроверг-
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нуть, проанализировав, например, правовое регули-

рование и деятельность в обоих государствах упол-

номоченного по правам человека или положение 

правозащитных организаций. Данный анализ поз-

воляет выявить ряд проблем, присущих как россий-

скому, так и американскому государству, а сравни-

тельно-правовой аспект – наметить пути решения 

указанных проблем. 

Одним из ключевых институтов государства и 

одновременно гражданского общества, связанных с 

осуществлением правозащитной деятельности, и в 

американском, и в российском государстве явля-

ется институт уполномоченного по правам чело-

века.  

Рассматривая правовое регулирование указан-

ного института в США, следует согласиться с В.В. 

Чуксиной в том, что американский законодатель в 

условиях федеративного государства предпочитает 

позволять штатам экспериментировать с различ-

ными средствами. Поэтому американской практике 

присуще учреждение правозащитных органов на 

уровне штатов, городов и т.д., причем данные ор-

ганы могут в зависимости от штата, города и т.д. 

включать в себя омбудсменов общей и специальной 

компетенции, различные комиссии по правам чело-

века и другие органы [6, с.177]. На федеральном 

уровне, как отмечают Н.И. Артеев и Д.П. Слясский, 

институт омбудсмена в США отсутствует, по-

скольку отсутствует парламентский контроль за ис-

полнительной властью [1, с.11]. Тем не менее, 

омбудсмены, осуществляющие деятельность на 

уровне штатов, городов и т.д., обладают достаточно 

широкими полномочиями, включающими в себя 

рассмотрение жалоб граждан на действия долж-

ностных лиц, а зачастую и рассмотрение ситуации, 

в которой имело место нарушение прав и свобод 

граждан, по собственной инициативе. Соответ-

ственно, учитывая широту полномочий американ-

ских омбудсменов, можно заключить, что их дея-

тельность достаточно эффективна. 

В России институт омбудсмена существует как 

на федеральном, так и на региональном уровне, 

причем между федеральным омбудсменом и регио-

нальными омбудсменами имеется определенная 

подчиненность, своего рода вертикаль власти. Од-

нако полномочия, которыми наделяет омбудсмена 

российский законодатель, в целом являются схо-

жими с полномочиями американских омбудсменов. 

Омбудсмен, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федераль-

ного конституционного закона от 26.02.1997 № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», в своей деятельности пре-

следует цель обеспечения гарантий государствен-

ной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения 

и уважения государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными ли-

цами. Указанная деятельность, в соответствии со 

ст. 16 отмеченного нормативного правового акта, 

осуществляется им посредством рассмотрения и 

разрешения жалоб граждан [5]. Такими же полно-

мочиями обладают и региональные омбудсмены, 

осуществляющие деятельность по защите прав и 

свобод граждан в конкретном субъекте федерации.  

Общей проблемой правового регулирования 

института омбудсмена в США и России является 

отсутствие у данного должностного лица права за-

конодательной инициативы (российский 

омбудсмен вправе только обращаться с соответ-

ствующими предложениями к субъектам права за-

конодательной инициативы). На наш взгляд, наде-

ление омбудсмена правом законодательной иници-

ативы является важным фактором повышения 

эффективности его деятельности. Кроме того, по 

нашему мнению, в соответствующей федератив-

ному устройству российской системе правозащит-

ной деятельности, осуществляемой омбудсменами, 

следует устранить иерархию внутри данного инсти-

тута, поскольку ее существование нецелесооб-

разно, не соответствует духу правозащитной дея-

тельности. В свою очередь, американской системе 

правозащитной деятельности, осуществляемой 

омбудсменами, безусловно, требуется создание 

должности федерального омбудсмена, что позво-

лит в определенной степени унифицировать осу-

ществляемую данными должностными лицами пра-

возащитную деятельность.  

Помимо института омбудсмена, значительную 

роль в осуществлении правозащитной деятельно-

сти играют общественные организации. В США 

правозащитная деятельность осуществляется, в 

частности, следующими организациями:  

1. «Национальная стрелковая ассоциация», 

созданная в 1871 г. в целях защиты права на владе-

ние оружием, а также в целях организации стрелко-

вой подготовки полицейских, курсов самообороны, 

повышения безопасности огнестрельного оружия и 

т.д., деятельность которой в настоящее время 

направлена на сокращение ограничений для вла-

дельцев оружия; 

2. «Центр Брейди по предотвращению наси-

лия» с применением оружия, деятельность кото-

рого направлена на разработку, принятие и реали-

зацию федерального законодательства и законода-

тельства штатов, которое обеспечило бы более 

жесткий контроль за применением оружия и в не-

которой степени ограничило права владельцев ору-

жия, и предполагает соответствующую пропаган-

дистскую работу;  

3. «Американский союз гражданских сво-

бод», деятельность которого направлена на защиту 

и сохранение прав и свобод личности, предусмот-

ренных американским законодательством, и пред-

полагает работу в судах, законодательных органах, 

а также работу с населением;  

4. «Фридом Хаус», деятельность которой 

направлена на проведение исследований состояния 

политических и гражданских свобод как в США, 

так и в других государствах и в целом в мире и ко-

торая на 80% финансируется американским прави-

тельством, что предполагает некоторую ангажиро-

ванность;  

5. «Хьюман Райтс Вотч», деятельность кото-

рой направлена на предотвращение дискримина-

ции, отстаивание политических прав и свобод, рас-

следование военных преступлений, помощь без-

домным и т.д. и которая принципиально не 
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принимает финансовой помощи от правительствен-

ных структур, существуя за счет частных пожерт-

вований; 

6. «Гринпис», деятельность которого направ-

лена на защиту окружающей среды, экологическое 

просвещение, пропаганду экологичного образа 

жизни и т.д.  

Вполне очевидно, что нами приведен далеко не 

полный перечень правозащитных организаций, 

действующих в США. Однако даже этот краткий 

перечень позволяет сделать вывод о том, что право-

защитные организации действуют в весьма широ-

кой сфере, формируя тем самым основы граждан-

ского общества.  

Организации, осуществляющие контроль над 

действиями властей, в своей деятельности исходят 

из того, что такой контроль представляет собой 

«…осуществляемый гражданами, институтами 

гражданского общества – средствами массовой ин-

формации, политическими партиями, обществен-

ными объединениями, профсоюзами комплекс раз-

личных мер по наблюдению и проверке деятельно-

сти органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в целях принуждения 

власти к обеспечению соблюдению закона, ответ-

ственному и, как следствие, компетентному испол-

нению своих обязанностей»[4, с.53]. Так, например, 

деятельность правозащитной организации «Вотч» 

направлена на повышение эффективности и опера-

тивности судебной системы в случаях проявления 

насилия в отношении женщин и детей. Не вызывает 

сомнения тот факт, что деятельность неправитель-

ственных (некоммерческих) организаций, действу-

ющих в США и осуществляющих контроль над 

действиями властей, также имеет правозащитную 

направленность, а ее основы заложены в конститу-

ционных положениях, гарантирующих, например, 

открытость судов перед общественностью и т.д.  

В России же правозащитная деятельность осу-

ществляется, в частности, следующими организа-

циями: 

1. «За права человека», деятельность которой 

заключается в объединении и некоторой унифика-

ции деятельности других правозащитных организа-

ций; 

2. «Гражданское содействие», деятельность 

которой направлена на оказание помощи беженцам 

и вынужденным переселенцам; 

3. «За гражданские права», осуществляющая 

деятельность в сфере мониторинга соблюдения 

прав человека, в том числе в местах заключения и 

предварительного содержания; 

4. «Комитет против пыток», задачей которой 

является осуществление общественного контроля 

за ситуацией, связанной с проблемой распростране-

ния практики применения пыток и жестокого обра-

щения; 

5. «Мемориал», деятельность которого 

направлена сохранение памяти о политических ре-

прессиях в недавнем прошлом нашей страны, и т.д. 

Соответственно, наблюдается некоторая огра-

ниченность сфер деятельности российских правоза-

щитных организаций, не уделяющих достаточное 

внимание, например, защите экологических прав и 

свобод граждан. Наблюдается также и очевидный 

перекос в сторону обеспечения прав и свобод граж-

дан, находящихся в местах лишения свободы, что, 

безусловно, актуально, однако ограничивать право-

защитную деятельность только указанной сферой 

не вполне верно. Поэтому, на наш взгляд, россий-

скому гражданскому обществу следует сориенти-

роваться на американский пример, демонстрирую-

щий истинное многообразие правозащитных орга-

низаций.  

Вообще же, говоря о правозащитной деятель-

ности в России, стоит заметить, что такого рода ин-

ституты, как Общественная палата РФ, Уполномо-

ченный по правам человека РФ и т.д., по справед-

ливому замечанию Т.В. Растимешиной и Ф.С. 

Антонова, формально и в функциональном отноше-

нии от государства отделены, представляя собой 

посредника, осуществляющего обсуждение и раз-

решение общественных проблем и запросов граж-

дан, донесение их до сведения органов государ-

ственной власти. Однако данные институты все же 

вовлечены не столько в общественную жизнь, 

сколько в административные отношения и, кроме 

того, не могут рассматриваться в качестве резуль-

татов самоорганизации гражданского общества [3, 

с.173]. Тот факт, что институтами гражданского об-

щества в российском государстве считаются оче-

видно провластные, созданные по инициативе гос-

ударства и формируемые государством организа-

ции, на наш взгляд, свидетельствует о низком 

уровне развития гражданского общества или, если 

быть более точными, о низкой уровне гражданской 

инициативы. Кроме того, подобная ситуация нега-

тивно сказывается на восприятии реальных инсти-

тутов гражданского общества гражданами.  

Таким образом, сравнительный анализ про-

блем правозащитной деятельности в США и Рос-

сии, прежде всего, демонстрирует наличие опреде-

ленных проблем, связанных с правовым регулиро-

ванием института омбудсменов, решение которых 

возможно на основании использования зарубеж-

ного опыта (отсутствие у омбудсменов права зако-

нодательной инициативы, властная вертикаль в си-

стеме омбудсменов в России и отсутствие 

омбудсмена на федеральном уровне в США). По-

мимо этого, российскому гражданскому обществу 

не присуще такое многообразие правозащитных ор-

ганизаций, как в американском, что, на наш взгляд, 

является существенной проблемой, также требую-

щей решения.  
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