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УДК 351:332:331.5 А. В. Трофимов

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню науково-методологічних засад застосування систем-
ного методу в дослідженні державного регулювання соціального захисту. До головних елементів структур-
них ланок системи регулювання соціального захисту населення віднесено спеціалізовані органи управління 
соціальним забезпеченням, соціальним страхуванням, соціальним обслуговуванням та соціальною допомо-
гою. Взаємодіючи з органами влади і управління інших регуляторних систем, вони утворюють єдине ціле, 
розвиток якого вже визначається зовнішніми умовами, насамперед, загальною стратегією соціальної по-
літики держави.

© А. В. Трофимов, 2016



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (33) 2016

96

Ключові слова: державне управління, соціальна сфера, системний аналіз.

Summary. The article is devoted to the justification of scientific and methodological foundations of the systematic 
method in the research of state regulation of social protection. The main elements of the structural components of the 
system of regulation of social protection are: the specialized management bodies by social security, social insurance, 
social services and social assistance. Interacting with the government and other regulatory management systems, they 
form a whole, the development of which is determined by the external conditions, especially the overall strategy of the 
social policy.

Key words: public administration, social area, theory, analysis of the systems.

ва, лля формування кластерів у соціальній сфері 
необхідна теоретико-методологічна основа, що 
потребує проведення ретельного дослідження 
економічного аналізу, оцінки ресурсного потен-
ціалу, інфраструктури та людського потенціалу 
території. Мережу соціальних об’єктів необхідно 
оцінити з точки зору їх можливостей надавати по-
слуги та задовольняти потреби населення. Необ-
хідно також оцінити соціально-демографічний 
склад населення та визначити його потреби [2, 
c. 204].

Ю. Горемикіна, аналізуючи з позицій сис-
темного підходу один із елементів соціального за-
хисту — соціальні послуги, зазначає, що процес 
оцінювання соціальних послуг передбачає наяв-
ність набору елементів: визначальної для суб’єкта 
й об’єкта оцінювання мети, методики, на основі 
якої будується алгоритм оцінювання та результа-
тів оцінювання. Відповідно методологічний під-
хід до оцінювання соціальних послуг можна на-
вести як загальну стратегію дослідження процесу 
оцінювання соціальних послуг, яка передбачає 
формулювання мети оцінювання, виокремлення 
ракурсів розгляду об’єкта та суб’єкта оцінювання, 
розробку способів формалізації даних. Далі науко-
вець зазначає, що за станом застосування підходу 
виокремлюються: підходи, що використовуються 
на практиці, та підходи, які існують у виді розро-
бок. Більшість підходів до оцінювання соціальних 
послуг належать до другого типу, оскільки їх реа-
лізація на практиці пов’язана із заходами держав-
ної соціальної політики окремо взятих країн та 
фінансуванням соціального захисту [3, с. 81].

В. Лаврухін, досліджуючи механізми соці-
ального захисту, наголошує, що їх модернізація 
може бути забезпечена: визначенням страте-
гії соціального захисту осіб і сімей в Україні; 
визнан ням сім’ї головною ланкою у сфері здій-
снення державної соціальної політики; кодифі-
кацією законодавства щодо соціального права та, 
зокрема, соціального захисту; удосконаленням 
системи соціальних міжбюджетних трансфертів 
і підвищенням ролі місцевих громад у визначен-
ні пріоритетних напрямів і фінансуванні заходів 
соціального захисту; підвищенням адресності 
надання державної соціальної допомоги (грошо-
вої та у виді послуг) з урахуванням рівня доходів 
та реальних потреб осіб і сімей; реформуванням 
системи соціальних послуг, підвищенням їх до-

Постановка проблеми. Державне регулюван-
ня соціального захисту знаходить вираз у ціле-
спрямованому управлінському впливі спеціально 
створених органів на суспільні відносини з приво-
ду реалізації соціальної функції держави. Система 
соціального захисту в основі може містити як дер-
жавні, так недержавні форми захисту. Перша при-
звана забезпечити рівнодоступність та безоплат-
ність соціальних гарантій. Вона включає: різного 
роду виплати допомоги непрацездатним особам, 
інвалідам та іншим малозабезпеченим та неза-
хищеним категоріям населення; забезпечення 
гарантій зайнятості; гарантії мінімального забез-
печення послугами охорони здоров’я та культури, 
отримання освіти, необхідної для формування ро-
бочої сили. Друга форма соціального захисту фор-
мується на основі самоорганізації працівників та 
інших категорій громадян, які здатні створити для 
себе та своєї групи систему соціального захисту в 
тій чи іншій сфері діяльності. Вона базується на 
самофінансуванні працівників та роботодавців і 
функціонує на принципах самоуправління.

Дежавне регулювання соціального захисту 
спрямовано, в основному, на досягнення соціаль-
но-економічних цілей. Разом із традиційними для 
державного управління функціями у соціальній 
сфері воно також виконує низку спеціальних за-
вдань щодо: правового забезпечення, ресурсного 
наповнення пенсій, соціальної допомоги, соціаль-
ного обслуговування, підготовки кадрів, інформа-
ційного забезпечення тощо. Ключовою особли-
вістю регулювання відносин у сфері соціального 
захисту виступає системне поєднання державного 
управління та недержавних управлінських стра-
тегій. Тому методологія дослідження державного 
регулювання соціального захисту повинна вклю-
чати системний аналіз взаємопов’язаних і взаємо-
залежних елементів — усіх органів управління, що 
виконують спеціальні функції та мають спільні цілі 
і задачі, спрямовані на підтримку та забезпечення 
нормального життєвого рівня соціально вразли-
вих верств населення. Використання системного 
підходу дає змогу аналізувати проблему чи синте-
зувати необхідний об’єкт, спрямований на досяг-
нення певної мети, у єдності всіх його складових, 
що безперервно взаємодіють як між собою, так і із 
зовнішнім середовищем [1, c. 53].

Аналіз останніх публікацій, в яких започатко-
вано вирішення проблеми. Як зазначає О. Макаро-
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ступності та наближенням до потреб споживачів; 
реалізацією активної стратегії соціального захис-
ту з метою використання потенціалу самозахисту 
особистості [4, с. 96].

Незважаючи на досить широку розповсю-
дженість досліджень, присвячених вказаній про-
блематиці, актуальним залишається питання, що 
пов’язане з теоретичними основами системного 
аналізу регуляторних механізмів соціального за-
хисту.

Метою статті є обґрунтування науково-мето-
дологічних засад застосування системного методу 
в дослідженні державного регулювання соціаль-
ного захисту.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку методології системного аналізу ще 
не розроблено усталених та універсальних катего-
рій, які могли б чітко ідентифікуватися виключ-
но із системним інструментарієм дослідження. 
Більш того, системний підхід в методології до-
слідження будь-яких явищ і процесів претендує 
на універсалізм і міждисциплінарність лише за-
вдяки запозиченню із інших галузей наук при-
кладних інструментальних методів, необхідних 
для розв’язання складних проблем управління. 
Сьогодні існує значна кількість загальноприйня-
тих визначень поняття «система» в якості окремої 
категорії системного підходу процесів пізнання та 
управління. Окремі визначення були сформовані 
разом зі становленням теоретичного базису сис-
темології, системного підходу та системного ана-
лізу, інші були побудовані завдяки поширенню і 
прикладним здобуткам, безпосередньо — систем-
ного аналізу.

І. Блауберг у рамках методології систем-
ного підходу пропонує класифікувати поняття, 
пов’язані із категорією системи, за такими група-
ми [5, с. 183]:

— поняття, що описують внутрішню будову 
системних об’єктів (зв’язок, елемент, середови-
ще, цілісність, структура тощо);

— поняття, що описують функціонування 
системних об’єктів (функція, стійкість, рівновага, 
регулювання, зворотній зв’язок, управління, са-
моорганізація тощо);

— поняття, що описують процеси розвит-
ку системних об’єктів (еволюція, становлення 
тощо).

Необхідною умовою функціонування сис-
теми є цілісність її частин чи елементів. Тому 
пі знання будь-якої системи починається з ви-
окремлення її елементів, тобто з розчленування 
системи на складові частини. Звідси слідує, що 
першою методологічною вимогою дослідження 
державного регулювання соціального захисту як 
системної цілісності є пошук більш простих еле-
ментів. Щодо цілісності системи, то їй об’єктивно 
протидіють два типи чинників: внутрішні та зо-

внішні, що необхідно враховувати в процесі піз-
нання складних об’єктів. Підтвердженням цього 
може слугувати висновок щодо наявності у будь-
якій системі двох складових цільової функції: 
«одна частина цільової функції, яка спрямована 
на реалізацію призначення об’єкта, антагоністич-
на тій частині цільової функції, яка спрямована 
на дотримання внутрішньої системної стійкості» 
[6, с. 146].

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що не 
кожна довільно виокремлена частина системи 
може класифікуватися як її елемент (елементом 
системи може вважатися лише та її частина, яка 
характеризується відносною автономністю, та 
відокремленістю, а також виконує частину за-
гальної функції). Другою методологічною ви-
могою системного аналізу державного регулю-
вання соціального захисту є розгляд елемента 
системи у відносних, а не в абсолютних коор-
динатах, оскільки він детермінований широким 
розмаїттям відносин між іншими складовими 
системи.

За відносної відокремленості кожний елемент 
(підсистема) займає визначене місце у структурі 
соціального захисту, виконує певні функції, при-
таманні цьому місцю. Пояснення соціального 
захисту як системної цілісності передбачає вста-
новлення сукупності зв’язків між підсистемами, 
тобто воно відбувається через формування ха-
рактеристик структури соціальної системи. Тому 
наступною системною вимогою аналізу системи 
соціального захисту є виявлення взаємозв’язків 
між структурними елементами. Оскільки розу-
міння структури виходить із внутрішньої форми 
системи, яка виражає порядок взаємозв’язків, то 
структурний аналіз системи соціального захисту 
повинен включати, по перше, характеристику ти-
пів зв’язків елементів системи, які забезпечують 
її цілісність та зумовлюють появу окремих нових 
властивостей; по-друге, виявлення механізмів 
взаємозв’язку елементів, що забезпечують ціліс-
ність та сталість системи.

Оскільки соціальний захист виражає управ-
лінські відносини між її суб’єктами з метою 
спрямування соціальних інвестицій у створення 
справедливих соціальних умов життєдіяльнос-
ті населення та стабілізації суспільних відносин, 
то система соціального захисту є соціальним ін-
ститутом з усіма притаманними атрибутами (ре-
гламенти, контроль, механізми розподілу і пере-
розподілу коштів), які й виступають елементами 
системи. Своєрідність структури детермінується, 
насамперед, складовими частинами, які внаслі-
док взаємного впливу обумовлюють виникнення 
нових її якостей, а тому така структура є значно 
стабільнішою, ніж система у цілому. Так, при змі-
ні окремих компонентів структури вона залиша-
ється постійною, забезпечуючи цілісність всієї 
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системи. Тобто можна стверджувати, що у разі 
відсутності стійких зв’язків між елементами, тоб-
то структури, система не може існувати в прин-
ципі.

Виходячи з наведеного, систему соціального 
захисту можна інтерпретувати з різних боків. З од-
ного боку, система соціального захисту виступає 
в якості підсистеми системи державної соціальної 
допомоги соціально вразливим верствам населен-
ня. З іншого — це державна соціальна підтримка 
прав і свобод людини і громадянина у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Тому систему со-
ціального захисту можна навести у виді вільного 
об’єднання членів суспільства, між якими фор-
муються особливі взаємозв’язки, спрямовані на 
підтримку соціального статусу, адаптації та по-
вноправної участі особи в розвитку суспільства. 
Специфічними особливостями системи соціаль-
ного захисту, які обумовлюються характеристи-
ками системного підходу, є такі: складна ієрархія; 
цілісність; соціально-економічна та політична 
відкритість; підпорядкованість загальносвітовим 
стандартам соціального захисту; різнорівневість 
управління; індивідуалізація і відносна незалеж-
ність; об’єктивність у формуванні критеріїв оцін-
ки. За такого підходу основними об’єктами соці-
ального захисту виступають: держава, професійні 
спілки, асоціації роботодавців, об’єднання грома-
дян. Головним системоутворювальним суб’єктом 
є держава, оскільки саме ця інституція законо-
давчо регламентує діяльність інших суб’єктів 
соціального захисту, а також володіє основним 
ресурсним потенціалом. Концепція введення і 
обов’язкового врахування системоутворюваль-
ного фактора є цілком прийнятною у методоло-
гії системного аналізу, однак існує проблема його 
уніфікації в процесі визначення системи. Систе-
моутворювальний фактор, за своїм змістом і при-
родою, є об’єктом дослідження не менш склад-
ним, ніж сама система. Деталізація проблемних 
аспектів та визначення ролі системоутворюваль-
ного фактора в методології системного аналізу 
вимагає дослідження та уніфікації основних по-
нять системи як наукової категорії.

В якості основних суб’єктів соціального за-
хисту можна виокремити: населення країни, окре-
мі групи (військові, лікарі, діячі культури, педаго-
ги тощо), соціально вразливі верстви (інваліди, 
пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї тощо). 
Разом із цим соціальний захист є особливим різ-
новидом управлінської діяльності, в основу якого 
покладено специфічні принципи та методи соці-
ального управління, що надають можливості для 
захисту конституційно гарантованих рівних прав і 
свобод для всіх громадян країни. Серед значимих 
принципів для формування системи соціального 
захисту, можна виокремити такі: орієнтація на за-
хист сімейних доходів та їх індексація; зміна мето-

дики нарахування податків для окремих категорій 
працівників; законодавче визначення соціальних 
зобов’язань держави; розподіл повноважень між 
рівнями державного управління, а також держа-
вою та органами місцевого самоврядування; ви-
користання потенціалу громадських організацій 
у соціальній сфері; соціальна експертиза зако-
нопроектів. Дотримання цих принципів слугує 
основою попередження соціальних ризиків, а та-
кож пом’якшення негативних наслідків їх прояву. 
Центральний принцип соціального захисту як 
особливого виду управлінської діяльності полягає 
у його всезагальності — соціальний захист надає 
гарантії всім, хто опиняється в ситуації несприят-
ливої реалізації соціального ризику.

До головних елементів структурних ланок 
системи регулювання соціального захисту на-
селення можна віднести спеціалізовані органи 
управління соціальним забезпеченням, соціаль-
ним страхуванням, соціальним обслуговуванням 
та соціальною допомогою. Взаємодіючи з ор-
ганами влади і управління інших регуляторних 
систем, вони утворюють єдине ціле, розвиток 
якого вже визначається зовнішніми умовами, 
насамперед, загальною стратегією соціальної 
політики держави. Щодо впливу зовнішнього 
середовища, то слід зазначити, що в теорії сис-
темного аналізу універсальні методи врахування 
його впливу відсутні. У такому контексті методо-
логія системного підходу та системного аналізу 
визначає рекомендації загального характеру [7, 
с. 94]:

— у процесі аналізу системи об’єктом до-
слідження має визначатися також і її зовнішнє 
середовище, причому розподіл зусиль, оцінених 
часовими, фінансовими та іншими критеріями, 
повинен здійснюватися один до одного як через 
відношення до системи, так і через відношення до 
зовнішнього середовища;

— занадто велика кількість відношень, 
зв’язків і взаємодій між системою і середовищем 
свідчить про те, що насправді досліджується не 
система, а дещо інше, наприклад її компонента 
чи декілька тісно пов’язаних систем;

— усі можливі впливи середовища на систему 
мають бути класифіковані, зведені у деяку групу 
за ознакою спільності очікуваного впливу на сис-
тему.

В якості соціального інституту соціальний 
захист знаходить прояв у сукупності правових 
норм, призначенням яких є вирішення соціаль-
но-економічних проблем на міжнародному та на-
ціональному рівнях. Ці норми стосуються окре-
мих категорій громадян, які не мають фінансових 
можливостей для задоволення своїх життєво важ-
ливих потреб та потреб своїх непрацездатних чле-
нів сім’ї. При настанні встановлених законодав-
ством несприятливих подій система соціального 
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захисту гарантує надання конкретної допомоги у 
виді компенсації у грошовій чи натуральній фор-
мі. В окремих випадках система соціального за-
хисту може реалізовувати заходи, спрямовані на 
профілактику реалізації подібних несприятливих 
подій.

У методології системного аналізу соціаль-
ного захисту винятково важливої ваги набуває 
необхідність поєднання методів кількісного і 
якісного аналізу. Головною причиною виступає 
не лише первинність якісних підходів відносно  
кількісних, але й порівняна складність нечис-
лової природи типового об’єкта системного до-
слідження, особливо соціальної системи. Однак 
широке вживання нечислових, якісних категорій 
при вирішенні складних управлінських завдань 
може призвести до втрати відтворюваності сис-
темного аналізу як обов’язкової його властивос-
ті. Адже процес наукового аналізу має бути за-
вжди відтворений і проконтрольований, навіть 
після того, як рішення прийнято і результат його 
реалізації відображений у тій чи іншій формі [8, 
с. 84]. Разом із цим соціальний захист відносить-
ся до числа таких видів діяльності, де кількісний 
підхід ускладнений через цілу низку причин. 
Одна з них полягає в тому, що соціальна діяль-
ність — явище комплексне, неможливо визначи-
ти її ефективність за допомогою одного критерію 
або навіть і групи критеріїв. Тому в якості осно-
вних напрямків оцінки соціального захисту на-
селення можна виокремити такі: оцінка процесу 
реалізації соціального захисту населення; оцін-
ка управління соціальним захистом населення; 
оцінка результатів проведення соціального за-
хисту населення; оцінка наслідків проведення 
соціального захисту населення; оцінка різних 
сторін ефективності соціального захисту насе-
лення (економічної, соціальної, екологічної).

У контексті системного аналізу ефективності 
державної регуляторної політики соціального за-
хисту населення можна запропонувати такий ал-
горитм:

— визначення ефективності реалізації дер-
жавної соціальної політики (узагальнювальним 
критерієм оцінки може виступати рівень добро-
буту населення — частка населення, чиї доходи 
вище/нижче реального прожиткового мінімуму);

— дослідження дієвості територіальних со-
ціальних служб (узагальнювальними критеріями 
оцінки виступають доступність соціальних по-
слуг, потреби в соціальних послугах, орієнтація 
інституційних структур на індивідуальні потреби 
громадян, достатність ресурсів для виконання 
професійних функцій);

— моніторинг сприйняття населенням ефек-
тивності соціального захисту (узагальнювальним 
показником виступає задоволеність користувачів 
наданими соціальними послугами, рівень лояль-

ності щодо різних закладів соціального обслуго-
вування та системи соціального захисту в цілому);

— визначення ефективності управління систе-
мою соціального захисту (узагальнювальним показ-
ником виступає зацікавленість і здатність органів 
влади та органів місцевого самоврядування вирі-
шувати відповідні завдання соціального захисту.

Визначальним напрямком аналізу ефектив-
ності соціального захисту населення є оцінка 
витрат на її проведення. Оцінка фактично ви-
трачених ресурсів на реалізацію соціального за-
хисту населення та обґрунтованість нормативів 
мінімальної бюджетної забезпеченості є важли-
вим завданням системного аналізу ефективності 
соціального захисту населення.

Специфічний зміст поняття «ефективність дер-
жавного управління соціальною сферою» можна 
визначити через модель — співвідношення «вхід-
вихід», яка характеризує діяльність політичної сис-
теми в цілому і підсистеми управління соціальною 
сферою як її частини. На «вході» системи: вимоги 
суспільства (об’єкта управління), що обумовлюють 
прийняття відповідних політичних рішень, під-
тримка керуючого суб’єкта — легітимність (довіра 
суспільства) і ресурси, якими володіє держава для 
реалізації можливих рішень. На «виході»: реальна 
зміна об’єкта як наслідок здійснених рішень і до-
сягнення цілей керуючого суб’єкта (системи). Все-
редині системної моделі «вхід — вихід» формуються 
і діють підсистеми, що дублюють системність щодо 
застосування до аналізу ефективності як внутріш-
ньої управлінської діяльності окремих органів дер-
жави стосовно інших органів, так і зовнішньої — 
стосовно суспільства або його частини [9, с. 37].

Як засвідчують результати опрацювання спе-
ціальних джерел [10; 11], застосування систем-
ного аналізу в дослідженнях може відбуватися у 
трьох напрямках:

— узагальнене вивчення системних власти-
востей процесів та об’єктів дослідження, резуль-
татом якого є опис їх загальних характеристик чи 
узагальнене подання властивостей чи структури 
об’єкта дослідження безвідносно до несуттєвих 
його властивостей (так званий індуктивний підхід 
«знизу-вгору»);

— фрагментарне вивчення властивостей про-
цесів чи об’єктів з одночасним упорядкуванням і 
подальшою обробкою даних. Дає можливість про-
вести опис окремих властивостей об’єктів та про-
цесів (дедуктивний чи «згори-вниз»), у результаті 
визначаються деталізовані чи атрибутивні власти-
вості об’єкта дослідження безвідносно до інших 
його властивостей;

— комплексне вивчення властивостей проце-
сів та об’єктів в аспекті функцій, які їм притаманні. 
Таке дослідження дозволяє побудувати функціо-
нальний опис процесів і об’єктів (абдуктивний чи 
«зустрічних потоків») — результатами такого ана-
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лізу виступає цілісне уявлення щодо об’єкта дослі-
дження, яке дозволяє висвітлити задані функції.

Цілком очевидно, що для аналізу систе-
ми соціального захисту найбільш прийнятним є 
останній підхід. Його застосування може стати 
ключем до вирішення проблеми визначення сту-
пеня регулювального впливу державних інститу-
цій щодо системи соціального захисту населення. 
Насамперед, зазначимо, що рівень участі держави 
вирішальним чином впливає на два основні по-
казники функціонування системи соціального 
захисту — ступінь охоплення населення та розмір 
цільових бюджетних видатків. У такому випадку 
соціальна політика відносно соціального захисту 
може розглядатися в якості системного процесу у 
сфері державного управління соціальним захис-
том громадян — це сукупність загальнолюдських 
цінностей та практичних рішень, що задовольня-
ють соціальні потреби людей та формують спри-
ятливий соціальний клімат і зменшують соціаль-
ну напругу у суспільстві.

Висновки. Таким чином, державне регулю-
вання соціального захисту передбачає: забезпе-
чення доступності найбільш важливих життєвих 
благ для окремих категорій населення; гаранту-
вання його мінімально необхідного рівня; фор-
мування передумов для соціальної та трудової са-
мореалізації людини. За умов структурної кризи 
в суспільстві, коли можливості саморегулювання 
системи стають досить обмеженими, роль дер-
жавних інституцій у функціонуванні соціального 
захисту значно зростає. Застосування системного 
підходу в методології дослідження державного ре-
гулювання соціального захисту дає змогу ствер-
джувати таке:

— з позиції методології дослідження — побу-
дова ефективної системи можлива лише з позиції 
теоретико-методологічного обґрунтування цілей, 
завдань, принципів і способів соціального захисту 
на основі аналізу його реального стану;

— з позиції соціальної політики — оптимізація 
механізмів управління соціальними процесами;

— з позиції соціального управління — виро-
блення комплексу технологій, спрямованих на 
інформаційну підтримку всіх рішень, які прийма-
ються у соціальній сфері.

На теоретико-методологічному рівні доціль-
но сформувати загальну концепцію соціального 
захисту населення з відображенням особливостей 
соціального захисту окремих категорій громадян. 
Концепція повинна містити цілі, задачі, функції, 
інноваційні моделі, систему взаємозв’язків (як 
внутрішніх, так і зовнішніх), а також механізми 
функціонування. Такий підхід надасть можли-
вість упорядкування нормативно-правового регу-
лювання системи соціального захисту.

Напрямком подальших наукових пошуків 
може стати дослідження впливу синергетичного 

ефекту, який виникає в системі соціального за-
хисту внаслідок взаємоузгодженого функціону-
вання значної кількості підсистем у даній системі, 
що призводить до того, що властивості цілого не 
зводяться до суми його частин (ціле володіє окре-
мими системними якостями, які відсутні у його 
складових).
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ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація. Доведена ефективність дистанційної форми навчання, визначено її основні переваги. Зазна-
чено передумови для навчання за дистанційною формою. Проаналізовано процес використання дистанційної 
системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.

Ключові слова: інтернаціоналізація освіти, мережеве навчання, дистанційна форма, освітня програма, 
підготовка фахівців.

Summary. Proven efficiency of distance learning, specifically its main advantages. The preconditions for learning 
distance learning. Analyzed the process of using a remote system based on the Moodle platform and provides the basic 
elements of this process.

Key words: internationalization of education, network education, distance form, educational program, training.
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Постановка проблеми. Глобальні тенденції, за-
грози, виклики та проблеми економічного розвитку 
на початку ХХІ ст. призвели до формування нових 
умов господарювання у світовій економіці. В якос-
ті одного з них С. Е. Сардак зазначає підвищення 
мобільності населення планети у виді активізації 
міграційних процесів (у тому числі активізація ін-
телектуальної міграції, нелегальної, трудової, збіль-
шення чисельності біженців) [7, с. 121].

Сучасний ринок праці вимагає підготовки 
компетентних висококваліфікованих фахівців, 
здатних до саморозвитку і швидкої переквалі-
фікації. Ці вимоги можливо задовольнити через 
впровадження сучасних мережевих технологій і 
компетентностного підходу в процес професій-
ної підготовки. Процес інформатизації сучасного 
суспільства істотно трансформує сферу освіти і 
веде до її інноваційного розвитку за рахунок впро-
вадження різних технологій.

Освітня інтеграція інноваційного типу на 
сучасному етапі орієнтована на використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, мере-
жевих сервісів, простору Інтернет, дистанційного 
спілкування, стирання меж між країнами, що до-
зволяє значно підвищити ефективність сучасної 
педагогіки і якість підготовки фахівців в усіх сфе-
рах освіти. Тому особливої актуальності набуває 
питання розробки дієвої системи реалізації освіт-
ніх програм за допомогою дистанційної форми 
навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 
актуальність та перспективність дистанційної 
форми навчання свідчить зростання кількос-
ті праць з приводу її дослідження. Проте термін 
«дистанційне навчання» (distance education) ще 
до кінця не устоявся в педагогічній літературі. Зу-
стрічаються такі варіанти, як «дистанційна освіта» 
(distant education), «дистанційне навчання» (distant 
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