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Шановні колеги! 

Прийміть вітання із  виходом 

матеріалів XVІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні аспекти 

модернізації науки: стан, проблеми, 

тенденції розвитку», м. Тампере 

(Фінляндія). 

На сьогодні, у матеріалах 

щомісячних конференцій надруковано 

близько 500 актуальних наукових 

публікацій. Матеріали стали для тисячі 

читачів порадником і помічником, 

об'єктивним інформатором і аналітиком, консультантом і 

посередником у вирішенні питань економічної теорії, 

державознавства, психології, педагогіки та соціально-гуманітарної 

політики. 

У редакційній колегії вдалося зібрати творчий колектив 

однодумців, професійний авторитетний авторський актив і домогтися 

професійного підходу до справи.  

На сторінках видання принципово і об’єктивно висвітлюються 

питання парламентаризму та полiтичного менеджменту, суспільно-

політичного, та соціально-економічного життя країни, публічної 

політики та інформаційно-цифрових технологій. 

Щиро вдячний Видавничій групі «Наукові перспективи» та 

організаторам Міжнародної науково-практичної конференції! 

Бажаю міцного здоров’я, щастя, оптимізму, нових творчих 

успіхів на благо розвитку науки державного управління в Україні! 

З повагою, 
Завідувач кафедри фінансів, 
банківської та страхової справи 
Міжрегіональної Академії 
управління персоналом, доктор 
економічних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти 

                           О.І. Дацій
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Шановні друзі та колеги! 

Вітаю із виходом матеріалів 

XVІ-ої Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні 

аспекти модернізації науки: стан, 

проблеми, тенденції розвитку», 

м. Тампере (Фінляндія). 

Матеріали щомісячних 

міжнародних заходів завжди були і 

продовжують залишатися настільним теоретико-практичним 

посібником для багатьох фахівців галузей державного управління, 

права, психології, економіки, педагогіки, філософії, соціології та ін.  

Приємно, що за останні роки з'явилися нові цікаві напрями 

роботи конференції, що дозволяють йти в ногу з часом, підтримувати 

інтерес читацької аудиторії.  

Бажаю вам нових творчих успіхів, процвітання,  оптимізму, 

найкращих перспектив на кожен подальший день. 

З повагою, 

Директор Видавничої групи 

«Наукові перспективи», 

кандидат наук з державного 

управління, доцент І.В. Жукова 
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СЕКЦІЯ 1. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, САМОВРЯДУВАННЯ І 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

Луцький М.Г. 

доктор технічних наук, професор, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, 

ректор, 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Романенко Є.О. 
  доктор наук з державного управління, професор, 

 Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи, 

 Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Мірошниченко О.В. 

кандидат економічних наук, Заслужений економіст України, 

виконавчий Віце-президент Конфедерації 

роботодавцівУкраїни,  президент, 

Інститут професійних кваліфікацій 

м. Київ, Україна 

Колишко Р.А. 

кандидат юридичних наук, директор, 

Інститут професійних кваліфікацій 

м. Київ, Україна 

В УКРАЇНІ ЗАПУСТЯТЬ РЕЄСТР КВАЛІФІКАЦІЙ 

3 червня 2021р Верховна рада схвалила за основу 

законопроект №4147 Про внесення змін до деяких 

https://nau.edu.ua/#hidden1
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законодавчих актів України щодо функціонування 

національної системи кваліфікацій.[1] Законопроєкт 

покликаний задовольнити потреби законодавчого визначення 

часткової кваліфікації, встановлення сучасних вимог до 

професійних знань та умінь працівників, усунення колізій між 

професійними стандартами та кваліфікаційними 

характеристиками, окремих питань розроблення, 

затвердження та введення в дію професійних стандартів, 

створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та 

кваліфікацій, діяльності Галузевих рад з розроблення 

професійних стандартів, а також врегулювання пов’язаних із 

цим окремих положень законодавства про функції 

колегіального органу у сфері кваліфікацій (Національне 

агентство кваліфікацій).  

Розроблення та затвердження професійних 

стандартів здатне забезпечити належний рівень 

підготовки спеціалістів та покращити їх 

конкурентоспроможність на ринку праці, а також швидке 

кар’єрне зростання працівників.  

Своєю чергою, встановлення верховенства професійного 

стандарту над кваліфікаційною характеристикою дозволить 

зняти існуючі протиріччя та усунути проблеми, які часто 

виникають під час перевірок уповноваженими органами 

державної влади, у ході навчання та професійної підготовки 

(перепідготовки, підвищення кваліфікації) працівників та 

присвоєння їм вищих кваліфікаційних розрядів. Поява ж 

можливості присвоювати особі часткової кваліфікації 

забезпечить кращу реалізацію такою особою права на працю та 

дозволить швидко отримати відповідні навички та можливість 

обіймати відповідну посаду. 

Необхідність передачі функції зі створення та ведення 

Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій до 

колегіального органу у сфері кваліфікацій обумовлена змістом 

завдань, які стоять перед таким органом, створеним за 
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сучасною європейською моделлю соціального партнерства, що 

виявила себе найбільш дієвою для сфери кваліфікацій країн 

Західної Європи. Тож метою уповноваження колегіального 

органу у сфері кваліфікацій є сприяння впорядкуванню 

реалізації завдань у сфері кваліфікацій, що стоять перед 

державою, та сприяння підвищенню ефективності їх 

виконання. 

Крім того, необхідним також є врегулювання 

статусу колегіального органу у сфері кваліфікацій 

шляхом приведення у відповідність до вже згаданої 

європейської моделі. Метою є досягнення високої 

ефективності у виконанні покладених на такий орган 

завдань у сфері кваліфікацій, зокрема, тих, що 

випливають з Болонської декларації (2005) та Угоди про 

асоціацію (2014), та виконання Концепції оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1013-р. 

Законопроєктом пропонується внести зміни до 

Кодексу законів про працю України, Закону України 

«Про оплату праці», Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про зайнятість населення» в частині 

визначення термінів повної та часткової професійної 

кваліфікації, встановлення пріоритетності професійних 

стандартів над кваліфікаційними характеристиками, 

окремих питань розроблення, затвердження та введення в 

дію професійних стандартів, створення та ведення 

Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, 

діяльності Галузевих рад з розроблення професійних 

стандартів, пов’язаних із цим окремих положень 

законодавства про функції колегіального органу у сфері 

кваліфікацій та інших пов’язаних питань. 

Враховуючи, що законопроект прийнятий тільки в 

першому читанні, та час необхідний для прийняття його в 
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цілому та введення в дію Кабінет Міністрів України16 

червня 2021  на своєму засіданні прийняв внесену 

Міністерством освіти і науки України постанову «Про 

затвердження     Положення    про     Реєстр     кваліфікацій»,  

розроблену Національним агентством кваліфікацій.[3] 

Створення Реєстру передбачено планом заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного 

боку, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами – з іншого боку (Угода про асоціацію). План 

заходів з виконання цієї Угоди затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 1106 зі 

змінами. 

До цього не існувало ресурсу, який би давав набір 

відомостей про освітні та професійні кваліфікації.[2] 

Фактично, Реєстр кваліфікацій стане головною 

інформаційною платформою для мережі кваліфікаційних 

центрів, які присвоюватимуть кваліфікацію на базі 

неформального навчання або самоосвіти. 

За підтримки Європейської освітньої фундації 

(European Training Foundation – ETF) розроблено і передано 

в користування Національного агентства кваліфікацій 

технічне завдання і прототип Реєстру як інформаційної 

системи. Технічне завдання передбачає сучасну структуру 

Реєстру, яка полегшить інтеграцію України у європейський 

простір. Так, структура опису кваліфікацій дозволить 

інтегруватися з Європейською класифікацію кваліфікацій, 

професій, умінь/компетентностей (ESCO). Подальше 

розроблення програмного забезпечення Реєстру 

здійснюється Національним агентством кваліфікацій. У 

Національному агентстві кваліфікацій поінформували, що в 

кінці 2020 року Реєстр кваліфікацій запустили в Beta-версії, і 

наразі він готовий для повноцінної роботи. 
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Нові терміни у цьому Положенні вживаються у такому 

значенні: 

- Реєстр кваліфікацій (далі - Реєстр) - автоматизована

система збирання, оброблення, зберігання та захисту 

інформації про кваліфікації, про присвоєні/підтверджені 

професійні кваліфікації, про кваліфікаційні центри, 

експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, іншої 

інформації, визначеної цим Положенням, для задоволення 

потреб фізичних та юридичних осіб; 

- користувач Реєстру - працівник реєстратора, якому

наказом керівника реєстратора надано право доступу до Реєстру; 

- реєстратор - юридична особа, фізична особа -

підприємець, що повинна подавати до Реєстру відомості, 

якій надано право доступу до Реєстру у порядку та обсягах, 

передбачених законодавством та цим Положенням. 

Метою обробки персональних даних, які містяться в 

Реєстрі, є реалізація державної політики у сфері 

кваліфікацій, а саме забезпечення: 

- можливості реєстрації в Реєстрі особистих

електронних кабінетів користувачів; 

- ведення державного обліку сертифікатів про

присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації та 

можливості проведення перевірки їх достовірності; 

- ведення державного обліку експертів з акредитації

кваліфікаційних центрів. 

Володільцем Реєстру та виключних майнових прав на 

програмне забезпечення Реєстру є держава. Розпорядником 

Реєстру від імені держави є Національне агентство 

кваліфікацій. Розпорядник Реєстру є володільцем 

відомостей, які містяться в Реєстрі. Адміністратором 

Реєстру є секретаріат Національного агентства кваліфікацій. 

Основними завданнями Реєстру є забезпечення: 

- доступності інформації про кваліфікації;
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- інформування фізичних та юридичних осіб про

видані документи про професійні кваліфікації; 

- проведення моніторингу розвитку Національної

системи кваліфікацій; 

- узагальнення інформації про кваліфікації, у тому

числі за рівнями Національної рамки кваліфікацій, 

найменування професій, інформації про кваліфікаційні 

центри, експертів з акредитації кваліфікаційних центрів; 

- достовірності виданих документів про професійну

кваліфікацію; 

- інших потреб у сфері кваліфікацій, визначених

законодавством. 

Функціями Реєстру є інформування про: 

- професійні та освітні кваліфікації, професійні

стандарти, кваліфікаційні центри - шляхом оприлюднення 

відомостей у відкритому доступі в межах Реєстру; 

- документи про присвоєні/підтверджені професійні

кваліфікації - шляхом надання інформації з обмеженим 

доступом реєстратору; 

- розроблення професійних стандартів.

Реєстр складається з відомостей, які вносяться до

Реєстру, а саме про: 

- кваліфікації;

- професійні стандарти;

- кваліфікаційні центри;

- експертів з акредитації кваліфікаційних центрів;

- документи про професійні кваліфікації;

- заявки на розроблення професійних стандартів;

-реєстраторів та їх відокремлені структурні підрозділи,

яким забезпечується (забезпечувався) доступ до Реєстру. 

Для структурування відомостей, внесених до Реєстру, 

застосовуються міжнародні та національні класифікатори. 

Усі відомості, що містяться в Реєстрі, крім 

персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є 
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відкритими. Безоплатний і вільний доступ до Реєстру 

здійснюється через веб-сайт розпорядника Реєстру за 

електронною адресою: https://register.nqa.gov.ua/. 

Фізична особа також має повний доступ до всієї 

інформації про себе, що міститься в Реєстрі, на веб-сайті 

Реєстру, шляхом подання через веб-сайт розпорядника 

Реєстру відповідного запиту з накладенням удосконаленого 

електронного підпису, в якому зазначаються прізвище, 

власне ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання і 

реквізити документа, що посвідчує таку фізичну особу, а 

також в інших випадках та у порядку, передбачених 

законодавством. 

Відомості, що містяться в Реєстрі, є публічними і 

відкритими для користувачів з урахуванням вимог 

законодавства про захист персональних даних.[3] 

Незважаючи на позитиви від розроблення та 

запровадження Реєстру, слід зазначити, що врегулювання 

діяльності державного Реєстру, яким є Реєстр кваліфікацій, 

має відбуватися виключено на основі спеціального закону 

(такою є практика врегулювання аналогічних реєстрів, 

зокрема, Державного реєстру інвестиційних проектів, 

Реєстру морських портів України, Єдиного державного 

демографічного реєстру). 

Реєстр кваліфікацій в обов’язковому порядку повинен 

містити єдину кодифікацію, яка б охоплювала щонайменше 

кодифікації кваліфікацій, трудових функцій і професійних 

стандартів. Зазначена кодифікація, в ідеалі, має 

узгоджуватися з кодифікацією Європейської системи 

кваліфікацій ESCO, що при подальшій гармонізації систем 

кваліфікацій суттєво полегшить цей процес та зробить 

національні кваліфікації співставленими з європейськими 

аналогами. 

Також  в  проекті  Положення  не завжди зрозуміло яка 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

21 

інформація про відповідні елементи системи кваліфікацій 

має міститися у Реєстрі. Зокрема, опис розділу Реєстру щодо 

кваліфікацій містить фрази «інформація, що міститься у 

затвердженому професійному стандарті та раніше внесена 

до Реєстру» та «інформація, що міститься у стандарті освіти, 

та/чи освітній програмі…». Зазначений опис інформації є 

некоректним  та  таким, що не відображає основні параметри 

кодифікації кваліфікацій. 

Таким чином Реєстр кваліфікацій стане головною 

інформаційною платформою для кваліфікаційних центрів. 

Кожен хто захоче підтвердити свою кваліфікацію, 

конвертувати свої вміння, навички і компетентності у 

сертифікат про присвоєння кваліфікації і мати можливість 

офіційно працевлаштуватися, зайде на сайт Реєстру, і 

отримує інформацію, де є кваліфікаційні центри, яка 

вартість присвоєння кваліфікації, що потрібно знати та вміти 

для тієї чи іншої професійної кваліфікації. 
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CULTURAL DIPLOMACY OF FINLAND AS THE 

INSTRUMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF 

FOREIGN POLICY TASKS  

(ON THE EXAMPLE OF UKRAINE) 

The important role in strengthening good neighborly 

relations and increasing the state’s attractiveness in the 

international arena carries out cultural diplomacy. For the 

purpose of implementation of foreign policy tasks, solving 

national security issues, formation of the positive international 

image, such Nordic country as Finland uses actively “soft 

impact” tools. The Government of the Republic of Finland 

supports actively the development of creative industries, 

promotion of cultural values, traditions outside the country and it 

forms the brand of its the country Suomi at the international level. 

The worth emphasizing, in 2021 Finland topped the ranking of the 

happiest countries in the World Happiness Report [8], the ranking of 

Nation Brands Index, etc. and the Finnish education system is 

recognized as one of the best according in the ranking PISA [7]. 

It’s in general attests about the effective done work in the 

direction of implementing the national brand and the skillful to 

use of elements of cultural diplomacy, including in Ukraine.     

The Ministry of Foreign Affairs of Finland is responsible 

for the implementation of foreign policy of the Republic of 

Finland, which began to study the issues of building links and 

formation of the country’s image in the 1960s. [10]. They 

disseminate   the   different  types  information  about  country, it  
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history and cultural identity. 

It’s necessary to emphasize, for the formation of the 

positive image of the Republic of Finland are responsible the 

other government agencies, such as Ministry of Education and 

Culture, which was recently transformed into the Ministry of 

Education and Ministry of Science and Culture [9], and such as 

municipalities, government agencies (Finn facts, Fin pro, Invest 

in Finland, Finnish Tourist Board, Agency for Technology and 

Innovation).  

Finnish cultural and academic institutions have the 

important role in the implementation of cultural diplomacy. They 

are non-governmental organizations. In particular, the Ukrainian 

Scandinavian Center with offices in L’viv and Kyiv – the largest 

Scandinavian community in Ukraine. These centers connect 

people with the interest in the Nordic countries: from languages 

and literature to nature and lifestyle. They often do camps, where 

Ukrainians can get acquainted with traditions of the Finns and 

learn more about Finland. There is the Scandinavian School in 

Kyiv, where schoolchild learn Scandinavian languages, culture, 

traditions and hold various events dedicated to the Independence 

Day of Finland.

The project “New Ukrainian School” (NUS) is being 

implemented in Ukraine with the support of Finland. The aim is 

to create the school; in which everybody can get not only 

knowledge but also pleasure from the learning process. The 

official website of the Ministry of Education and Science in 

Ukraine contains information about the peculiarities of the 

Finnish education system [6]. There are training courses, 

exchanges for teachers, lectures, new learning tools are financed 

in within the framework of this program. The Minister of 

Education and Science of Ukraine S. Shkarlet noted: “The 

Finnish experience is the model for school reform in Ukraine … 

this is the main reform of the Ministry, which we, of course, 

must continue” [5]. And as we know, education is the effective 
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tool of cultural diplomacy. And it’s no coincidence, because 

Finland is actively involved in promoting democratic processes 

in developing countries, considering it one of the key priorities 

of its foreign policy in the long run.     

The Embassy of Finland facilitates other events in Ukraine 

too. In particular, March 25, 2021 was webinar on “How did 

Finland succeed? Secrets of Finnish success in the introduction 

of media literacy”. Experts of the Finnish National Audiovisual 

Institute shared the peculiarities of the institutionalization of 

media education, considered the most successful initiatives in 

Finnish media education for different age groups [1]. 

Information about other educational programs, trainings and 

other platforms in Ukraine can be found that are offered to 

Ukraine citizens in order to share experiences, gain new 

knowledge [4]. In this context, the Catholic University together 

with Ukraine and international partners, including the EACEA 

grantor and the grant holder of the project, Jyvaskyla University 

(Finland) has launched the Erasmus+ project “Academic 

Counteraction to Hybrid Threats” [3]. 

There is cultural and humanitarian cooperation between 

Ukraine and Finland in organizing lectures, seminars, holding 

days of culture in these countries. 

In conclusion, it can be noted that Ukrainian-Finnish 

relations in the direction of cultural diplomacy are at the stage of 

development. Therefore, government officials can be advised to 

actively support cultural festivals in order to inform the public 

about the history, ethno-national characteristics of our people, to 

hold more art exhibitions and more. And, of course, to cover 

information widely in the media. It should be borne in mind that 

in the Republic of Finland in 1997 the public organization of the 

Ukrainian diaspora the “Ukrainian Association in Finland”. It 

contributes to development of bilateral cooperation [2], and in 

January 1998, the International Ukrainian Cultural Center was 

established in Tampere, Finland, to promote the cultural heritage 
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of the Ukrainian people and acquaint the Finnish public with the 

traditions, history, culture and art of Ukraine.  
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КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ СТАНУ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Передумови розбудови інформаційного суспільства 

були закладені в прийнятих документах на Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства, який відбувся в 

Женеві у 2003 році та Тунісі у  2005 року. Женевська 

Декларація принципів, Женевський План дій, Туніське 

зобов'язання, Туніська програма для інформаційного 

суспільства пропонують будувати інформаційне 

суспільство, яке в першу чергу буде орієнтоване на інтереси 

людей, відкриту інформацію та розвиток. Суспільство, в 

якому кожна людина має необмежений доступ до 

інформації, має змогу користуватися неї, створювати, 

обмінюватись, зберігати. Створити умови та інфраструктуру 

для повсюдного та необмеженого доступу до технологічних 

можливостей, використовуючи технологічний потенціал для 

розвитку країни та суспільства, створюючи нові форми 

партнерства та солідарності між державними органами, 

приватним сектором, громадськістю та міжнародними 

організаціями для виконання глобального завдання – 

подолання розриву в цифрових технологіях та забезпечення 

гармонійного, справедливого та рівноправного розвитку для 

всіх [1].  
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Визначаємо основні характеристики інформаційного 

суспільства як такого, в якому інформація грає ключову 

роль, розвиваються та  прогресують інформаційні 

технології, стають доступними світові інформаційні ресурси, 

створюється глобальний інформаційний простір, який стає 

платформою для ефективної комунікації та взаємодії 

суспільства. 

Важливим буде зазначити пріоритетні напрямки 

розвитку інформаційної політики держави за думкою 

Грицяк Н. та Литвинова Л.: 1) створення умов для зростання 

інформаційної індустрії; 2) покращення доступу населення 

до інформаційної інфраструктури та мережевих послуг; 3) 

створення умов для розвитку базових навичок щодо 

використання можливостей, які надаються інформаційним 

суспільством; 4) підтримка наукових досліджень та 

соціально значущих застосувань інформаційно-

комунікаційних технологій; 5) розвиток інформаційно-

телекомунікаційних систем та формування інформаційних 

ресурсів в інтересах державного управління [2]. 

Ключові тренди в інформаційному розвитку 

суспільства, які допоможуть країні війти на новий рівень 

ефективності та інноваційної визначені у Цифрового 

порядку денного України 2020 [3]: 

− дані стають головним джерелом 

конкурентоспроможності – дані стають ключем до цінної 

інформації у всіх сферах суспільства, а вміння працювати з 

даними, їх аналізувати – запорукою встановлення причин та 

трендів для прийняття швидких конкурентних рішень; 

− розвиток сфери «Інтернету речей» (з англ.

Internetofthings)–мережа, яка об’єднує реальні речі (об’єкти 

або пристрої) у віртуальну мережу та встановлює між ними 

взаємозв’язок. Розвиток цієї сфери дозволяє вивести якість 

життя на новий рівень, зробити його більш комфортнішим 

та ефективнішим; 
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− «цифровізація» або цифрові трансформації –

цифрові технології стають основою для 

конкурентоспроможності на світових ринках, за допомогою 

виготовлення нових продуктів, якостей, показників. 

Цифровізація дозволяє перейти на новий рівень 

технологічності, з’являються нові, унікальні системи та 

особливі процеси, інноваційні проекти здатні покращувати 

якість життя суспільства; 

− поширення бізнес-моделей, що відносяться до

ідеології економіки «спільного користування» (з англ. 

sharedeconomy) – соціально-економічна система, побудована 

за принципом спільного користування ресурсами 

(людськими, фізичними тощо) та працює на базі діджитал 

технологій, відповідно розширення можливостей 

відбувається з розвитком ІТ технологій; 

− віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-

систем та перехід до сервісних моделей за допомогою 

використання хмарних технологій віртуалізація дозволяє 

зменшувати витрати на побудову ІТ інфраструктури. 

Користувач отримує швидкий та захищений доступ до 

сервісу та оренду на потрібний проміжок часу виходячи з 

функціональних потреб по потрібних потужностей. 

Поряд з зазначеними напрямками розвитку 

інформаційного суспільства та інформатизації слід 

підкреслити питання, які є базисними в цьому напрямку для  

України. 

По-перше, акцентуємо увагу на проведеному 

дослідженні щодо доступності швидкісного Інтернету в 

населених пунктам України, адже наявність ШСД є 

головним фактором для інформаційного розвитку 

суспільства. За результатами дослідження 5,75 млн громадян 

України не мають можливості підключитись до якісного 

фіксованого ШСД; 65% сіл не покриті якісним ШСД; понад 

4 млн. українців мешкають у селах, де немає якісного 
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фіксованого інтернету; 1,55 млн мешканців проживають у 

віддалених ділянках населених пунктів, у яких присутні 

оптичні провайдери. Заклади соціальної інфраструктури, а 

це 40% шкіл, 92% бібліотек, 37% лікарень не мають доступу 

до інтернету [4]. 

По-друге, слід зосередитись на не менш важливішій 

проблемі за відсутність ШСД – це низький рівень цифрових 

навичок та компетенцій суспільства, наявність значних 

прогалин та відсталості формальної освіти від рівня 

розвитку ІТ технологій та цифрових знать. Несучасні 

методики навчання, низко кваліфіковані викладачі, 

елементарна відсутність ШСД та доступу до діджитал 

технологій для навчального процесу призвели до 

надзвичайно низького рівня цифрових знать та умінь на всіх 

рівнях держаної освіти. 

В Україні існують потенційні можливості для 

здійснення великого кроку в напрямку інформаційно 

розвитку країни, зазначимо ключові: 

1. Професійні кадри, достатньо подивитись статистику

кількості населення залученого до праці в ІТ сфери, яка 

постійно зростає; 

2. Здатність розробляти ІТ технології;

3. Різноманітні підходи до розробки ідей, як визнання –

високі показники країни у рейтингу Global Innovation Index. 

Так Україна в Глобальному інноваційному індексі 2021 року 

посіла 49 місце серед 132 країн світу [5]; 

4. Впровадження технологій в усі сфери життя

суспільства, поширення їх використання; 

5. Бажання населення країни покращити свої цифрові

компетенції або навчитись цифровій грамотності, відповідно 

до дослідження цифрових навичок громадян у 2019 р., в 

якому 47% населення зацікавлені в навчанні цифрових 

навичок [6]. 

При  цьому  для  подальшого розвитку інформаційного 
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суспільства та технологічного прогресу саме держава 

повинна стати рушійною силовою та взяти на себе роль 

амбасадором нових технологічних можливостей та змін. 

Долаючи перешкоди, вирішуючи проблеми та стаючи 

відкритою, доступною, інноваційною та ефективною 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Нові виклики сьогодення, в тому числі пов'язані із 

пандемією COVID-19, значно вплинули на діяльність закладів 

вищої освіти. Ключовим випробуванням було запровадження 

дистанційної форми навчання, що спонукало заклади вищої 

освіти в стислі терміни здійснили перехід до онлайн освіти з 

використанням сучасних інформаційно- телекомунікаційних 

технологій. Підтвердженням цьому стали результати 

опитування щодо стану використання технологій 

дистанційного навчання у закладах вищої освіти України, 

проведеного Державною службою якості освіти України. 

Згідно даного дослідження, досить невтішною є ситуація 

щодо спрямування закладів на розвиток технологій 

дистанційного навчання: майже 83 % закладів вищої освіти 

України, на думку респондентів, не розглядають розвиток 

дистанційних технологій в організації освітнього процесу 

як окрему стратегію, на відміну від вишів країн Європи, де 

впровадження таких освітніх технологій є окремою 

стратегією розвитку, спрямованою на розширення 

можливостей доступу до якісної освіти для громадян ЄС 

різних вікових та соціальних груп, таким чином, 

створюючи можливості рівного доступу до освіти для всіх 
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бажаючих [1]. Саме тому перехід на новітні освітні 

технології є запорукою високої конкурентоспроможності і 

належної репутації закладу вищої освіти на ринку освітніх 

послуг. 

Зміни діяльності закладу вищої освіти в напрямку 

застосування новітніх технологій вимагає перегляду 

механізмів управління вишем, зокрема системи 

внутрішнього контролю. Важливим елементом 

внутрішнього контролю, який необхідно посилити з метою 

надання якісних освітніх послуг закладом вищої освіти є 

управління ризиками. Управління ризиками - діяльність 

керівництва та працівників установи з ідентифікації ризиків, 

проведення їх оцінки, визначення способів реагування на 

ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення перегляду 

ідентифікованих та оцінених ризиків для виявлення нових та 

таких, що зазнали змін [2]. 

Цілі діяльності закладу вищої освіти залишаються 

незмінними за будь яких лабільних умов і полягають в 

наданні здобувачам вищої освіти та слухачам освітніх 

послуг, забезпеченні дотримання учасниками такого 

процесу принципів академічної доброчесності, дотримання 

норм чинного законодавства у сфері вищої освіти та 

досягнення бюджетних та/або фінансових цілей. Проте, 

зміни відбуваються в освітньому середовищі і передбачають 

перехід від очного до дистанційного навчання, що сприяє 

виникненню додаткових ризиків. Ключовим ризиком за 

умов дистанційного навчання є дотримання академічної 

доброчесності, адже, впевненість викладача, що саме 

здобувач вищої освіти виконує надані завдання або складає 

тести зведена до мінімуму. Також здобувачі вищої освіти та 

науково-педагогічні працівники контактуючи через мережу 

Інтернет користуються відповідним програмним 

забезпеченням, що провокує виникнення ризиків порушення 

конфіденційності (захист особистої інформації) та безпеки 
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даних (передача інтелектуальної власності в мережі 

Інтернеті), що робить академічну ІТ-інфраструктуру 

вразливою до кібератак. 

Карту ідентифікованих ризиків закладу вищої освіти 

необхідно доповнити також ризиками не проведення 

окремих занять, або неякісного їх проведення, що пов’язано 

з недостатнім досвідом дистанційного навчання, недоліками 

доступу до Інтернету та  браком обладнання, необхідного 

для навчання, відведення значної частини навчального 

матеріалу для самостійного опрацювання, ризиками 

неякісного зв’язку під час лекцій чи необ’єктивного 

оцінювання знань, загалом ризиком порушення 

безперервності навчального процесу. Під час здійснення 

ідентифікації ризиків на рівні закладу вищої освіти 

необхідно враховувати також Критерії, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 

сфері вищої освіти та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою якості освіти, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 

982. До таких критеріїв належать: чисельність здобувачів

вищої освіти за останні три роки, кількість науково-

педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих

за основним місцем роботи, стан оприлюднення на

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти визначених

законодавством документів та інформації, кількість

порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти,

виявлених за результатами заходів державного нагляду

(контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що

передують плановому періоду, наявність відокремлених

структурних підрозділів, наявність іноземних здобувачів

вищої освіти, частка неакредитованих спеціальностей,

освітніх програм [3].

Враховуючи  вищезазначене,  закладу  вищої   освіти  в 
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реєстрі ідентифікованих ризиків важливо врахувати 

наступні ризики: відсутність правових підстав для діяльності 

закладу вищої освіти, відсутність у закладі вищої освіти 

необхідних навчально-методичних та інформаційних 

матеріалів, неякісна організація практичного навчання та 

підсумкової атестації, відсутність у закладі вищої освіти 

належної матеріально-технічної бази та забезпечення 

соціально-побутової сфери, неналежні умови праці та 

організація роботи науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників закладу вищої освіти, незарахування періоду 

роботи особи в закладі вищої освіти, що здійснює діяльність 

без достатніх правових підстав, до науково-педагогічного 

(педагогічного) стажу, неналежна якість освіти, неналежне 

забезпечення закладу вищої освіти науково-педагогічними 

(педагогічними) працівниками, неправомірна відмова особі 

у доступі до вищої освіти, неналежна організація освітнього  

та управлінського процесів. Зазначені ризики відповідають 

виокремленим Державною службою якості освіти України 

чотирьом чинникам якості організації дистанційного 

навчання, що включають: досвід упровадження онлайн-

навчання, забезпечення комп’ютерною технікою і доступом 

до Інтернету, мотивацію здобувачів, викладачів, батьків, 

ректорів і засновників, безпеку в мережі Інтернет. 

Запропоновані ризики не утворюють повний перелік 

ризиків, які в умовах пандемії можуть спіткати заклади 

вищої освіти, тому необхідно враховувати сферу надання 

освітніх послуг та особливості діяльності окремого вишу. В 

будь-якому випадку ідентифіковані ризики потребують 

обрання адекватних заходів контролю, які знизять 

ймовірність їх реалізації. Вжиття таких заходів вишами 

України щодо мінімізації зазначених вище ризиків 

сприятиме зниженню впливу негативних факторів на 

провадження освітньої діяльності та забезпеченню 

оперативного усунення частини порушень і уникненню 
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віднесення закладу вищої освіти до числа закладів з високим 

ступенем ризику провадження господарської діяльності у 

сфері вищої освіти. Адже, за даними Державної служби 

якості освіти України до зони високого ступеня ризику від 

провадження діяльності у сфері вищої освіти віднесено 

74 українські заклади вищої освіти [4]. 

Забезпечення закладу вищої освіти належною системою 

внутрішнього контролю, яка оперативно враховує виклики 

мінливого зовнішнього середовища, сприятиме посиленню 

відповідальності кожного учасника освітнього процесу та 

забезпеченню високої якості виконання освітніх та освітньо-

наукових програм, що посилить конкурентоспроможність 

закладу вищої освіти на освітньому ринку. 

Список використаних джерел: 

1. Інформаційно-аналітична довідка про результати

опитування щодо стану використання технологій 

дистанційного навчання у закладах вищої освіти України // 

Державна служба якості освіти України. – 2020. Режим 

доступу: https://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1214-

rezultaty-opytuvannya-shchodo-dystantsiynoho-navchannya-u-

zakladakh-vyshchoyi-osvity-v-umovakh-karantynu 

2. Основні засади здійснення внутрішнього контролю

розпорядниками бюджетних коштів: постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2018 № 1062. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#Text 

3. Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від

провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти 

та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) Державною службою якості 

освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 

№ 982. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

982-2018-%D0%BF#n33



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

37 

4. Державна служба якості освіти України: розподіл

закладів вищої освіти за ступенями ризику. Режим доступу: 

http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1349-derzhavna-

sluzhba-yakosti-osvity-ukrayiny-rozpodil-zakladiv-vyshchoyi-

osvity-za-stupenyamy-ryzyku 



Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

      (07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно 

   38 

Ліскевич К.І. 

студент, 

 Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної служби, 

Київський Національний університет 

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ᾿ЄКТ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В Україні питання регіонального розвитку і 

регіонального управління значно актуалізуватися після 

набуття нею незалежності у 90-ті роки ХХ ст., у результаті 

чого в науковій літературі з᾿явився широкий спектр поглядів 

на поняття “регіон” та його характеристики.  

Так, наука географія визначає “регіон” у розрізі 

природно-кліматичних ознак, економіка – соціально-

економічних та демографічних ознак, регіоналістика – 

еколого-економічних, соціо-культурних та політичних 

ознак.  

Доцільно нагадати, що з поч. 2000-х років в Україні 

дефініцію “регіон” почали використовувати, в основному, в 

контексті поняття “область”. При цьому основним 

документом, згідно якого для позначення обласного 

економічного району і міст Києва та Севастополя 

використовується термін “регіон”, є  Закон України “Про 

стимулювання розвитку регіонів” [6]. 

На сьогодні вітчизняні науковці все частіше стали 

ототожнювати регіональний розвиток і регіональне 

управління не лише з визначенням та характеристикою 

регіону, а й із поняттями “регіоналізм” та “регіоналізація”.  

Зокрема, В. Мамонова та ін. розглядають регіоналізм 
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як політико-економічний рух, спрямований на здобуття 

незалежності територіальними спільнотами регіонального 

рівня як суб’єктами суспільних відносин з неодмінним 

розширенням повноважень місцевих органів управління у 

вирішенні питань розвитку територій. Регіоналізм, на їх 

думку, базується на співвідношенні централізації та 

децентралізації при оформленні політико-правового статусу 

регіонів. Чіткий розподіл прав та обов’язків між державними та 

місцевими органами влади з делегуванням повноважень та 

передачею необхідних ресурсів на регіональний (місцевий) 

рівень уможливлює більш ефективне управління регіональним 

розвитком та дозволяє регіонам виступати у ролі незалежних 

суб’єктів політико-економічного простору [3]. 

По-різному в науці трактується й поняття  

“регіоналізація”.  Наприклад, Т. Безверхнюк визначає його 

як процес регіонального структурування простору та 

включення регіонів в економічне, соціальне та політичне 

життя на національному і транснаціональному рівнях. Вона 

стверджує, що регіоналізацію можна розглядати через 

призму географічного та інституційного підходів, 

наголошуючи, що географічний підхід розглядає 

регіоналізацію як об’єктивний процес просторового поділу 

території, пов’язаний з її господарським освоєнням, 

розселенням населення, природно-ресурсними 

відмінностями та соціально-економічним потенціалом її 

окремих частин [1].  

З усвідомленням того, що вирішення нагальних 

регіональних проблем не має створювати загроз для 

наступних  поколінь,  у  80-ті  роки ХХ ст. виникає 

концепція сталого розвитку. Під впливом глобалізаційних 

процесів та інтеграції світових економік у 90-ті роки ХХ ст. 

поширюється концепція регіональних інноваційних систем. 

З огляду на важливість розпізнавання території, її ролі як 

конкурента і партнера, як специфічного суб’єкта 
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економічних відносин для інших територій, новою теорією 

регіонального розвитку наприкінці ХХ ст. стає теорія 

стимулювання (підвищення) регіональної 

конкурентоспроможності. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про засади 

державної регіональної політики” [5], регіональний розвиток 

– процес соціальних, економічних, екологічних, 

гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах. 

Загалом окремі питання, спрямовані на конкурентний 

розвиток територій розглядаються в Угоді про асоціацію 

України та країн ЄС (ст. 466), де зафіксовано, що “Сторони 

сприяють взаєморозумінню та двосторонньому 

співробітництву у сфері регіональної політики щодо методів 

формування та реалізації регіональних політик, зокрема 

багаторівневого управління та партнерства, з особливим 

наголосом на розвитку відсталих територій та на 

територіальному співробітництву, при цьому створюючи 

канали зв’язку та активізуючи обмін інформацією між 

національними, регіональними та місцевими органами 

влади, соціально-економічними утвореннями та 

представниками громадянського суспільства”.  

Узагальнюючи теоретичні уявлення про регіональний 

розвиток, можемо констатувати різноманітність підходів у 

наукових дослідженнях, які виходять далеко за межі 

виключно економічного контексту, адже регіональний 

розвиток − міждисциплінарне поняття, що пов’язане з 

наявністю факторів (економічних, історичних, культурних, 

інституціональних, політичних тощо), які його 

детермінують, та їх вплив в різний історичний період може 

домінувати, або, навпаки, зменшуватися. 

Загалом у забезпечення сучасного регіонального 

розвитку  вирішальну  роль відіграє процес стратегічного 

планування, яке виступає ключовим елементом, “ядром” 

стратегічного управління. Зокрема стратегічне планування 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

41 

допомагає органам державної влади приймати рішення, які 

узгоджені з підходами щодо досягнення своєї місії, 

реалізації функцій, цілей і завдань. Це процес відбору 

урядом цілей і завдань в цілому і його різноманітними 

структурами (міністерствами, департаментами, 

центральними органами влади, регіональними та місцевими 

підрозділами) і, одночасно, шляхів та інструментів для їх 

досягнення, розміщення ресурсів для реалізації цієї 

діяльності і визначення відповідальних за їх виконання. 

З огляду на це, зауважимо, що в Україні наразі вже 

напрацьовані відповідні підходи до управління регіональним 

розвитком та конкурентоспроможністю територій, що 

знайшли своє відображення в Державній стратегії 

регіонального розвитку України на період 2020-2027 роки. 

Так, у згаданому документі відзначено, що “Реалізація 

державної регіональної політики на період до 2027 року 

здійснюватиметься на основі комплексного територіального 

підходу, що передбачає, що об’єктом у рамках регіональної 

політики є територія, яка характеризується специфічним 

набором соціальних, просторових, екологічних та 

економічних особливостей” [2]. 

Отже, серед найбільш суттєвих характеристик 

державного стратегічного управління регіональним 

розвитком виокремлюють, як правило, такі:   

− узгодженість  головних  цілей  політики  розвитку  на

всіх  рівнях територіального  управління у часі, ресурсах та 

рішеннях, що приймаються державними і місцевими 

органами влади весь період, на який визначена стратегія;  

− рішення, що приймаються державними та місцевими

органами влади, сумісні з визначеними головним и цілями 

та не суперечать їм;  

− виконання  стратегії  розвитку  будь-якого  

територіального  рівня  відбувається на основі координації 

діяльності всіх органів влади;  
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− єдиний підхід в оцінці реалізації та аналізі впливу

заходів органів влади всіх територіальних рівнів, що 

вживаються в рамках стратегії [4, с. 136].  

Резюмуючи вищевикладене, вважаємо, що 

стратегічний регіональний розвиток − це розвиток, що 

відбувається під впливом сукупності рішень (цілей) органів 

публічної влади, які визначають процес прийняття 

управлінських рішень у певний період часу з урахуванням 

різноманітних факторів (економічних, історичних, 

культурних, інституціональних, політичних тощо), що 

мають суттєве значення в конкретний історичний період і 

детермінують цей розвиток. Відповідно стратегічний підхід 

до розвитку регіонів означає також, що процес державного 

управління  повинен  бути  випереджувальним,  а  не  

реактивним.   
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 

Сучасна система освіти в Україні перебуває в стані 

реформування не одне десятиліття. І це закономірно, адже 

освіта – це та галузь життя цивілізованого суспільства, яка 

потребує постійного оновлення. Разом з тим, очевидним є 

те, що першочерговим має бути вирішення питання 

ефективності таких змін та реформ. 

Ефективність реформування галузі освіти повною 

мірою залежить від освітньої політики, яка є її основою, від 

держави та інститутів демократичного суспільства, що 

спрямовуються на їх здійснення. Надзвичайно велику роль в 

контексті ефективності управління освітніми закладами 

відіграє професіоналізм та патріотизм управлінців які 

здійснюють реформи. 

Державна політика направлена на децентралізацію 

управління освітою в Україні має відбуватися на основі 

врахування особливостей регіонів, інтересів територіальних 

громад, соціальних прошарків під час вибору моделей 

управління, реформування змісту освіти, способів її 

організації і фінансового забезпечення. 

У Конституції України визначено, що загальна середня 

освіта – це одна з найважливіших сфер суспільного життя. 

Наразі реформа, яка відбувається в Україні, спрямована на 

децентралізацію влади та на бюджетну децентралізацію.  
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Державна політика в галузі загальної середньої освіти 

зафіксована у Законі України «Про освіту» та Законі 

України «Про загальну середню освіту». 

Організаційно-управлінським проєктом державної 

політики в галузі освіти є «Національна доктрина розвитку 

освіти України в XXІ столітті». Зміст даної доктрини 

визначає загальні принципи державної політики в галузі 

освіти та об’єктивні дані проведеного аналізу стану, 

тенденцій і перспектив розвитку освіти. 

Державне управління системою загальної середньої 

освіти визначається такими принципами: 

- доступність для кожного громадянина усіх форм і

типів освітніх послуг, що надаються державою; 

- доступність і безоплатність здобуття повної загальної

середньої освіти; 

- обов’язковість повної загальної середньої освіти;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її

здібностей, таланту, всебічного розвитку; 

- гуманізм, демократизм, пріоритетність 

загальнолюдських духовних цінностей; 

- органічний зв’язок зі світовою та національною

історією, культурою, традиціями; 

- незалежність освіти від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій; 

- науковий, світський характер освіти;

- інтеграція з наукою і виробництвом;

- взаємозв’язок з освітою інших країн;

- гнучкість і прогностичність системи освіти;

- єдність і наступність системи освіти;

- безперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського

самоврядування в освіті. [3] 

Для послідовного проведення державної політики у 

сфері загальної середньої освіти в Україні створені 
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відповідні державні органи управління: Міністерство освіти 

і науки, Міністерства і відомства, яким підпорядковані 

заклади загальної середньої освіти, управління освіти 

обласних державних адміністрацій, відділи освіти районних 

(міських) державних адміністрацій.[2] 

Держава має відігравати активну роль у розвитку 

освіти, насамперед вимагати від здобувачів освіти набуття 

знань і навичок, необхідних їм для того, щоб стати 

незалежними і самостійними членами суспільства. А також 

допомагати у пошуку можливостей самореалізації. 

Сучасну загальну середню освіту суспільство 

розглядає не лише як засіб здобуття знань, умінь, навичок та 

необхідних компетентностей, а і як важливу умову для 

адаптації особистості до життя в умовах модернізаційних 

змін в суспільстві. 

Саме державне управління та організація діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах є важливим питанням 

державної політики з оптимізації загальноосвітньої школи, 

на основі складених короткострокових та довгострокових 

програм розвитку, пошуку структурно-управлінської 

системи, що діє в межах конкретного навчального закладу і 

загалом закладів загальної середньої освіти. 

Державна політика в галузі освіти є основою 

загальнодержавної політики із цілісною комплексною 

системою заходів державних інституцій щодо планомірного 

управління освітньою сферою з метою покращення її 

функціонування та престижності й підвищенні ролі в 

суспільстві. 

Основними напрямами державної політики в галузі 

освіти на сучасному етапі є реформа, спрямована на 

оновлення законодавчо-нормативної бази, модернізацію 

структури, змісту й оновлення організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу, переорієнтація змісту освіти на 

«глобальні цілі»; забезпечення доступної та безперервної 
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освіти впродовж життя; формування сприятливого 

середовища; підвищення якості освіти на інноваційній 

основі; забезпечення національного моніторингу освіти; 

підвищення соціального статусу педагогів; створення 

сучасної матеріально-технічної бази. [1] 

За сучасної системи управління реформи необхідно 

здійснювати комплексно. В Україні наразі вироблено цілий 

ряд механізмів для забезпечення якісного освітнього 

процесу та діяльності освітньої політики загалом. Проте цих 

механізмів поки що недостатньо, а значить що на етапі 

освітньої модернізації Україна має визначити більш нові 

механізми державного регулювання сфери загальної 

середньої освіти в контексті європейського вибору. Від 

сучасної державної політики залежить розвиток соціальної 

сфери життя суспільства, рівень освідченості та менталітет 

українців.  

Сьогодні Україна стоїть на шляху впровадження 

власної політики та стратегії розвитку, яка суттєво 

наближена до світових тенденцій і виокремлює освіту як 

вищу сферу життєдіяльності. 
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НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Сeрeд прioритeтних зaвдaнь рoзвитку дeржaвнoстi в 

Укрaїнi є пoслідoвнa дeмoкрaтизaцiя взaємoвiднoсин oрганiв 

дeржaвнoї влaди, oрганiв мiсцевoгo сaмoврядувaння тa їх 

пoсaдoвих oсiб з грoмaдянaми тa юридичними oсoбaми. Для 

дoсягнeння цих зaвдaнь слiд удoскoнaлити iнститут 

адмiнiстрaтивних пoслуг, aдже oдин із aспeктiв, який 

свiдчить прo зaдoвoлeння пoтрeб нaсeлeння цe сaмe якiсть, 

свoєчaснiсть, дoскoнaлiсть нaдaння тaких пoслуг з бoку 

дeржaвних oргaнiв i oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння. 

Як зaзнaчaє Г. Писaрeнкo: «eфeктивнe i вiльнe 

здiйснeння прaв людини – oднa з гoлoвних oзнaк 

дeмoкрaтичнoгo суспsльствa i прaвoвoї дeржaви. Прaвa 

людини в сучaснoму укрaїнськoму суспiльствi мaють стaти 

нe другoрядним зaвдaнням, здiйснювaним у сфeрi 

пeрeтвoрeнь викoнaвчoї влaди, a її нaйгoлoвнiшoю мeтoю, 

якa пoкликaнa принципoвo змiнити iстoричну пaрaдигму 

стoсункiв мiж держaвoю і людинoю» [1, с. 81]. Нa думку В. 

Aвер’янoвa: «мeтa цiєї змiни пoлягaє у тoму, щoб місце 

дoмiнуючoї в минулoму ідеoлогiї «пaнувaння» дeржави нaд 

людинoю пoсiла прoтилeжнa - iдeoлoгiя «служiння» дeржaви 

інтeрeсaм людини» [2, с. 7]. 

Нaукoвцi A. Лiпeнцeв тa Ю. Жук зaзнaчaють, щo: 

«прoвeдeння aдмiнiстрaтивнoї рeфoрми в Укрaїнi aктивiзує 
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нe лишe пoтрeбу в удoскoнaлeннi систeми публiчнoгo 

упрaвлiння, aле й змiни пiдходiв дo дiяльнoстi дeржaвних 

службoвцiв тa пaсaдoвих oсiб oргaнiв мiсцевoгo 

сaмoврядувaння, зoкрeмa пeрeoрiєнтувaння її нaсaмпeрeд нa 

нaдaння пoслуг. Цe пoтрeбує нeвiдклaднoї мoдeрнiзaцiї 

систeми пoслуг, щo нaдaються oргaнaми публiчнoї влaди нa 

рiзних рiвнях упрaвлiння тa в мeжaх рiзних гaлузeй. Oднiєю 

iз склaдoвих тaкoї систeми пoслуг є aдмiнiстрaтивнi пoслуги, 

якi в умoвaх прoвeдeння aдмiнiстрaтивнoї рeфoрми 

рoзглядaються як вaжливий iнструмeнт здiйснeння 

дeржaвнoгo упрaвлiння» [3, с. 140]. 

Тaк, нa думку К. Aфaнaсьєвa: «aдмiнiстрaтивнi пoслуги 

– цe публiчнi (тoбтo дeржaвнi тa мунiципaльнi) пoслуги, щo

нaдaються oргaнaми викoнaвчoї влaди, викoнaвчими

oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння й iншими

упoвнoвaжeними суб’єктaми, i нaдaння яких пoв’язaнe з

рeaлiзaцiєю влaдних пoвнoвaжeнь» [4, с. 28]. М. Oслaвський

пiд aдмiнiстрaтивними пoслугами ввaжає: «публiчнi

пoслуги, щo нaдaються oргaнaми викoнaвчoї влaди,

викoнaвчими oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa iншими

упoвнoвaженими суб’єктaми, i нaдaння яких пoв’язaнe з

рeaлiзaцiєю влaдних пoвнoвaжень» [5, с. 45].

Е. Демський пропонує таке визначення: 

«адміністративна послуга – це визначена на законодавчому 

рівні діяльність органів (посадових осіб) владних 

повноважень щодо створення умов для реалізації і захисту 

прав і законних інтересів або виконання обов’язків 

фізичними чи юридичними особами за їх зверненням з 

метою отримання визначеного законом корисного ефекту» 

[6, с. 80]. Вивчаючи юридичну суть адміністративних 

послуг, він бере до уваги властивості, що дозволяють 

відрізнити їх від решти послуг. Зокрема, на противагу 

послугам цивільно-правового плану (публічного договору), 

адміністративним послугам характерні деякі властивості, 
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існування котрих відрізняє їх цивільно-правових або 

господарських послуг (договорів).  

Більш повно ознаки адміністративних послуг 

розкриває В. Телицька, а саме: «загальними ознаками 

адміністративних послуг є: наявність публічного 

(суспільного) інтересу; обов’язок публічної влади 

забезпечити надання адміністративної послуги, тобто 

створити умови для реалізації суб’єктивних прав конкретної 

особи; гарантування державою надання адміністративної 

послуги; достатність бюджетного фінансування процесу 

надання адміністративних послуг; підстава надання 

адміністративної послуги – закон (передбачає право на 

одержання особою конкретної адміністративної послуги та 

відповідне повноваження адміністративного органу) та 

ініціатива конкретної особи; підставу для здійснення 

юридичних дій звернення зацікавленої особи; 

уповноважений суб’єкт (адміністративний орган) – особа, 

наділена владними повноваженнями відповідно до закону; 

відповідальність посадових і службових осіб за 

невиконання/неналежне виконання обов’язку з надання 

адміністративних послуг; суб’єкт звернення (суб’єкт 

одержання адміністративної послуги) - конкретний адресат; 

наявність взаємних прав і обов’язків уповноваженого 

суб’єкта та суб’єкта звернення; наявність спеціального 

правового регулювання порядку надання адміністративних 

послуг; результат адміністративної послуги – 

адміністративний акт» [7, с. 50]. 

Ми ввaжаємo, щo aдмiнiстрaтивнoю пoслугoю є 

визнaчeнa зaкoнoм i нaдaнa суб’єктoм влaдних пoвнoвaжeнь 

пoслугa вiдпoвiднo дo зaяви фiзичнoї чи юридичнoї oсoби, 

нaцiлeнa нa нaбуття, змiну або припинeння прaв тa/aбo 

oбoв’язкiв тaкoї oсoби у вiдпoвiднoстi iз зaкoнoм тa стaвить 

зa мeту зaдoвoлeння їх зaпитiв. Aдмiнiстрaтивiй пoслузi 

хaрактeрнi нaступнi особливостi: 1) нaдaння відповіднo дo 
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зaяви фiзичної чи юридичнoї oсoби; 2) мaє вiдношення дo 

тa/абo oбoв’язкiв тaкoї oсoби, іншими словами, 

адміністративна послуга надається, щоб набути, змінити або 

припинити права та/або обов’язки осіб; 3) надання 

адміністративними органами (передусім органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, рештою 

державних органів); 4) право на одержання грoмaдянинoм 

нaлeжнoї aдмiнiстрaтивнoї пoслуги тa пeвнi кoмпeтeнцiї 

aдмiнiстрaтивнoгo oргaну пoвиннi прямo пeрeдбaчaтися 

зaкoнoдaвствoм. 

Oтжe, в Укрaїні iстoричнi стaдiї рoзвитку iнституту 

aдмiнiстрaтивних пoслуг умoвнo мoжливo клaсифiкувaти нa 

двi: 1) зaснувaння iнституту aдмiнiстрaтивних пoслуг i дo 

ухвaлeння Зaкoну Укрaїни «Прo aдмiнiстрaтивнi пoслуги; 2) 

з чaсу ухвaлeння Зaкoну й дo сьoгoднi. Aдмiнiстрaтивнoю 

пoслугoю ввaжaється визнaченa зaкoнoм i нaдaнa суб’єктoм 

влaдних пoвнoвaжeнь пoслугa вiдпoвiднo дo зaяви фiзичнoї 

чи юридичнoї oсoби, oрiєнтoвaнa нa нaбуття, змiну aбo 

припинeння прaв тa/aбo oбoв’язкiв тaкoї oсoби згiднo iз 

зaкoнoм i стaвить зa мeту зaбeзпeчeння їх зaпитiв. Їй 

примaннa низкa oсoбливoстeй, щo ґрунтуються нa принципi 

людинoцентризму. Звaжаючи нa ряд нaукoвих дoслiджeнь 

щoдo iнституту aдмiнiстрaтивних пoслуг, мoжливo 

ствeрджувaти, щo кoнцeпцiя aдмiнiстрaтивних пoслуг – цe 

нoвiтнiй iнститут aдмiнiстрaтивнoгo прaвa, який мiстить 

тeoрiї тa пeрeкoнaння, oрiєнтoвaнi нa вивчeння, дoслiджeння 

й нaпрaцювaння рeкoмeндaцiї стосoвнo пoкрaщeння цьoгo 

iнституту.  
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РОЛЬ БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Регіональний розвиток є найважливішим фактором, що 

формує економічний розквіт всієї країни в цілому та є 

каталізатором для підвищення потенціалу для підприємств. 

Зростання економічної активності, як наслідок розвитку 

підприємництва, зумовлює конкурентоспроможність 

регіонів та впливає на удосконалення економічних 

взаємовідносин між учасниками ринку. 

Згідно Закону України «Про засади державної 

регіональної політики», термін регіональний розвиток 

визначається як процес соціальних, економічних, 

екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у 

регіонах [1]. 

Економічний розвиток регіонів складається із 

взаємопов’язаних між собою аспектів, що трансформуються 

в цілісну систему, яка і є каталізатором економічного 

добробуту населення регіонів, збільшує прибутковість 

бізнесу, що досягається шляхом ефективного та 

раціонального використання наявних ресурсів. 

Малий, середній та великий бізнеси є основною 

сферою впливу та сектором, що здійснює підтримку сталого 

розвитку регіонів країни. Достаток та розвиток регіонів 

забезпечує сталий економічний та соціальний розвиток 

бізнесу, який стимулює розвиток країни в цілому. Саме 
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тому, можна зробити висновок щодо взаємозалежності цих 

факторів при розбудові економічної сталості та 

забезпеченості всієї держави та її громадян.  

Конкурентність в середині регіону забезпечує сталий 

приплив інвестицій, впровадження інноваційних бізнес-

проектів, підтримку та ріст кваліфікованих спеціалістів, 

зростання клімату бізнес-середовища, розвитку інфраструктури, 

активізації підприємницької діяльності, що в цілому дає 

результат у вигляді економічного розвитку в багатьох його 

формах. Суттєве значення має питання підвищення 

ефективності управління конкурентоспроможності підприємств 

та організацій, що досягається шляхом прикладання зусиль 

регіональної та державної влади, представників, менеджменту 

організацій та місцевих громадян. 

Сучасна розвинена економіка базується на розвитку 

бізнес-середовища. Регіональним та державним 

менеджментом приділяється велике значення в частині 

унікальних можливостей для різностороннього розвитку 

регіонів, як соціального та економічного, так і 

технологічного. Розуміння ролі бізнесу та підприємництва є 

еволюційним, воно поступово доповнюється світовим 

досвідом, практиками, впливом глобалізаційних процесів та 

об’єднання ринків, як вітчизняних, так і світових. 

Важливим аспектом є підтримка та розвиток 

підприємництва на регіональному рівні. Малий та середній 

бізнес, не дивлячись на його слабкий по одиночний вплив, 

об’єднуючись у значну численність і розповсюдженість на 

території країни є потужним стимулом ділової активності. 

Він спричиняє об’єднання всіх учасників економічних 

відносин у країні. Саме його розвиток та підтримка у країні 

із перехідною економікою закладає підґрунтя для появи та 

розвитку інституційного середовища у регіоні: 

інформаційного обслуговування, покращення, або появу 

засобів зв’язку й транспорту, розвитку логістики тощо. 
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Серед декількох важливих функцій бізнесу, найбільш 

значущими є: 

1. Економічна функція – виявлення можливості росту

економічного розвитку, що суттєво впливає на структурну 

перебудову в економіці, збільшує обсяги виробленої 

продукції, наданні послуг, стимулює ріст попиту та 

пропозиції, активує інвестиційну діяльність, впливає на 

темпи економічного розвитку регіональної економіки. 

2. Соціальна функція – сприяє процесу раціоналізації

системи економічної організації, управління, демократизації 

суспільства, оскільки підприємницька діяльність забезпечує 

стимули до продуктивної праці. Це пояснюється тим, що 

власники підприємств мають сильніші мотиви та 

зацікавленість в якісній та продуктивній праці, ніж наймані 

працівники. А тому, при активному розвитку даної функції, 

скорочується кількість людей, що потребують соціальної 

допомоги, а значить, зменшується навантаження на державу 

в цілому [2]. 

Кризовий стан української економіки свідчить про 

нагальну потребу в створенні комплексної підтримки 

українського бізнесу, що буде орієнтованим на вирішення 

ряду питань та проблем при функціонування регіонального 

ринкового середовища. У більшості країн-членів 

Європейського союзу визначення критичних проблем 

підтримки та розвитку бізнесу є прерогативою державної 

влади, але конкретні програми реалізуються на 

регіональному рівні з урахуваннях особливості кожної 

місцевості.  

Взаємозв'язок між суб’єктами підприємництва в 

кожному регіоні регулюється через систему ринкових 

відносин. За допомогою цього механізму врівноважуються 

важливі рішення для всіх учасників процесу, від 

ефективності даного механізму залежить те, як 

розкриваються потенційні можливості підприємців та їх 
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вплив на загальнодержавному рівні. Але, ринкова економіка 

не може автоматично та шаблонно регулювати соціальні та 

економічні процеси у суспільстві. Зокрема, така проблема як 

залучення інвестицій у невеликі та малорентабельні галузі, 

що можуть допомогти у розв’язанні проблем зайнятості 

населення, подоланні кризових явищ в економіці, вимагає 

регулювання на загальнодержавному та регіональному 

рівнях. 

Отже, можемо зробити висновок, що розвиток 

підприємницької діяльності в регіонах України є 

фундаментом для зростання благополуччя та добробуту 

населення, розвитку середнього класу, формування 

соціального капіталу, наповнення місцевих та регіональних 

бюджетів, а на національному рівні – забезпечення 

ефективної ринкової економіки, інтеграції у європейську та 

світову економічні системи. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

Сучасна наука - явище за своєю суттю всесвітнє, 

інтернаціональне, тенденції її розвитку та технологій 

впливають на розвиток всього людства. Ще на зорі 

становлення сучасної науки видатний мислитель Ф.Бекон 

прозорливо пророкував: «Знання - сила». І це здійснилося 

повною мірою. Наука трансформувалась на головну силу, 

рушійну силу і завдяки досягненням новітніх інформаційних 

технологій здійснила великий прогрес в економічній, 

соціальній, культурній, інформаційній та адміністративній 

сферах. 

Наука стала планетарним явищем, що давно вийшло за 

межі держави. Самостійність і вплив країни на міжнародній 

арені, рівень життя населення тим вищий, чим потужніший її 

науковий потенціал, чим ефективніша національна система 

перетворення знань на передові технології, випуск наукомісткої 

продукції, доступ до інформаційних технологій. 

Значне місце в цьому процесі відводиться 

інформаційним технологіям – явищу комплексному та 

багатоаспектному. З точки зору державного управління воно 

дозволяє виконувати наступні функції та завдання: 

- адміністративні (електронна система 

документообігу); 

- управлінські (інформаційне забезпечення та

прийняття рішень, доведення та інформування 

прийнятих рішень по адміністративній ланці); 
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- комунікативні (пошук та збір інформації, її

зберігання та опрацювання, передача інформації); 

- контрольні (контроль, відео-фіксація);

- освітні (навчання співробітників, контроль їх

знань); 

- дослідницька (пошук нової інформації та

досвіду); 

- збереження (архів даних);

- безпека (кібератаки, захист інформації).

Державне управління в контексті використання 

сучасних інформаційних технологій в діяльності органів 

державної влади необхідно засновувати на принципах 

підпорядкування процесів використання інформаційних 

технологій вирішенню пріоритетних завдань соціально-

економічного розвитку, модернізації системи державного 

управління, забезпечення обороноздатності й національної 

безпеки країни, визначення напрямів і обсягів бюджетних 

витрат в області використання інформаційних технологій в 

державному управлінні на основі конкретних вимірних 

результатів і показників ефективності діяльності органів 

державної влади, забезпечення узгодженості й 

збалансованості впровадження інформаційних технологій в 

діяльність органів державної влади, узгодженість 

нормативної правової і методичної бази у сфері 

інформаційних технологій на всіх рівнях. [ 1 ] 

Впровадження інформаційних технологій у публічну 

сферу забезпечить орієнтованість на людину і її потреби, 

шляхом відкритого та доступного діалогу й взаємодії між 

органами державної влади та суспільством, що забезпечить 

формування та забезпечення моделі ефективного 

державного управління.  

На даний час в Україні створено Міністерство та 

Комітет цифрової трансформації України, ціллю якого є 

надати 100% послуг доступними громадянам та бізнесу он-
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лайн, що включає в себе оптимізацію цифрових послуг та 

проведення аналізу експериментальних проектів. [ 2 ] 

Зважаючи на те, що в реаліях сьогодення і пандемії 

вірусу COVID-19, яка торкнулась усіх країн і дуже багатьох 

сфер життя людство зробило крок веред. Криза вплинула на 

пріоритети розвитку інформаційних технологій та 

пріоритети державного адміністрування на роки вперед. 

Різкий ривок цифрової трансформації змусив переосмислити 

багато традиційних адміністративних процесів, що 

спираються на паперові документи та особисту взаємодію 

між людьми. Завдяки новим розробкам, послугам «Держава 

в смартфоні» та «Дія» - з’являються доступні та зручні 

способи вирішення нагальних потреб громадян України он-

лайн. Разом з тим, це потребує великого підґрунтя 

законодавчої бази та адміністративного забезпечення. 

Так чи інакше, прогрес в  сфері державного управління 

та електронного адміністрування в Україні йде швидкими 

темпами, даючи як нові можливості адміністративного 

ресурсу так і потребу великого підґрунтя для розроблення 

законодавчої бази, захисту інформації, архівування та 

збереження її.  

Значення розвитку людини і цивілізації зростає як 

ніколи раніше. Чому? Тому, що розвиток кожного 

громадянина держави – це сьогодні основний показник 

прогресивності будь-якого суспільства. І інформаційні 

технології – це не просто ціль, а спосіб результативного і 

ефективного виконання службових завдань державним 

апаратом управління в інтересах кожного громадянина 

держави.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

ЗА КРИТЕРІЄМ КІЛЬКОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Складність встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

полягає в тому, що вплив конкретного регуляторного акту 

неможливо кількісно оцінити на основі статистичних даних 

через одночасну дію множини як зовнішніх, так і внутрішніх 

факторів. Саме тому, в даному випадку слід використовувати 

непрямі методи оцінки ефективності регуляторної політики в 

АПК. Одним із таких критеріїв, на нашу думку, є динаміка 

кількості підприємств за їх розмірами. 

Так, згідно до [1-3], Державна регуляторна служба 

України повинна сприяти всебічному усуненню перешкод до 

розвитку підприємництва, в тому числі, за рахунок дерегуляції. 

Відповідно, скорочення кількості функціонуючих підприємств є 

свідченням того, що господарська діяльність в умовах існуючих 

законодавчих обмежень є нерентабельною.  

Причинами цього можуть бути: відсутність доступу до 

позикового капіталу, недостатній обсяг інвестицій, державне 

регулювання цін, надмірний податковий тиск та інше. В 

таких несприятливих умовах господарювання, першими 

відчувають проблему нестачі ресурсів найбільш вразливі, 

малі та мікропідприємства. За ними буде йти середній та 

великий бізнес. Наприклад, найбільшою статтею видатків 

бюджету країн Європейського Союзу є підтримка 
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сільськогосподарських товаровиробників через відповідні 

законодавчі процедури. У цьому випадку, коливання ділової 

активності в галузі, які викликані циклічністю економічного 

розвитку, або погодними умовами, будуть пом’якшуватись. 

Аналіз ефективності регуляторної політики в АПК в 

даному дослідженні виконувався на основі порівняння 

кількості та розміру підприємств з відповідними 

показниками по економіці в цілому, табл. 1. 

За даними табл. 1 видно, що протягом 2015-2019 р., по 

економіці України загальна кількість великих підприємств 

зросла на +22,5%, а середніх на +16,9%, що є позитивним. Щодо 

малих підприємств, їхня кількість зменшилась на -1,8%. Тобто, 

можна стверджувати, що регуляторна діяльність в цілому 

сприяла розвитку підприємництва в Україні. 

Щодо агропромислового комплексу, тут за той самий 

період кількість мікропідприємств скоротилась на -9,9%, 

малих підприємств на -9,1%, середніх – на -1,7%. Отже, всі 

зазначені показники були набагато гіршими, ніж по країні. 

Це є свідченням неефективної регуляторної політики, яка не 

змогла забезпечити сприятливих умов для розвитку 

підприємництва в даному секторі економіки. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості підприємств в економіці України та 

АПК у 2015-2019 р. 

Рік 

Кількість підприємств, од. 

Великі Середні Малі 
З них, мікро-

підприємства 

Разом по 

економіці 

2015 423 15510 1958385 1910830 

2019 518 18129 1922978 1864013 

Приріст, % 22,5% 16,9% -1,8% -2,5%

Разом по 

АПК 

2015 132 4162 291759 282533 

2019 163 4093 265216 254555 

Приріст, % 23,5% -1,7% -9,1% -9,9%

Джерело: Побудовано автором на основі [4] 
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Найгірша ситуація у малому бізнесі спостерігалась у 

рибному господарстві, роздрібній торгівлі продуктами 

харчування в неспеціалізованих магазинах та оптовій 

торгівлі. Відповідно, кількість середніх підприємств 

найбільше скоротилась у сільському господарстві. 

Підводячи підсумок можна зазначити, що даний підхід 

до оцінки ефективності регуляторної політики, заснований 

на непрямих методах, потребує подальшого удосконалення 

на основі відповідної множини показників статистики 

промисловості. 
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УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВИМИ ЗАХОДАМИ 

В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Соціально-суспільні потрясіння та стагнація економіки, 

що охопили планету, вимагають впровадження майже у всіх 

економічних суб’єктах системи чи підсистеми  антикризового 

управління. Світова пандемія (Covid-19)  розкрила низку і без 

того існуючих проблем в організації медичного забезпечення 

України, використовуваних засад державного і 

внутрішньогосподарського управління закладами галузі. 

Невизначеність майбутнього української економіки й 

передумов розвитку провідних галузей національного 

господарства спричиняють неможливість прогнозування 

фінансування галузі в оглядовому майбутньому і, відповідно, 

умов діяльності  суб’єктів медичної галузі. В умовах сьогодення 

впровадження у сферу охорони здоров’я адекватної 

управлінської системи з елементами антикризового 

менеджменту на державному рівні і рівні окремих закладів 

медичної сфери визнається  актуальним завданням економічної 

науки, продиктованим гострими практичними потребами. 

Вітчизняними науковцями та практиками 

пропонуються різні змістовно-концептуальні засади 

побудови адаптивної до реальних умов системи 

антикризового управління. У сучасних дослідженнях 

поглиблюється і набуває нового змісту сутність 

антикризового управління як конкретної парадигми 

менеджменту. У  розробках наводяться різні погляди на 
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зміст антикризового менеджменту, серед яких домінують  

традиційні підходи - антикризове управління слід 

впроваджувати тоді, коли економічний суб’єкт  вже 

опинився у кризовому стані, тобто концепцію, спрямовану 

на досягнення чи відновлення платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності 

підприємства [1, с. 155]. У дослідницьких розробках 

пропонуються різні підходи  адаптації до нових умов раніше  

вироблених концепцій антикризового менеджменту, форм і 

засобів його практичного впровадження. 

Під антикризовим управлінням у сфері охорони 

здоров'я  йдеться про побудову управлінської підсистеми з  

використанням адаптивних для їхньої специфіки ринкових 

інструментів[2]. Саме в цьому напрямку важливе місце 

відводиться добору адекватних інструментальних засобів та 

методів державного і господарського управління для 

своєчасного виявлення загроз зовнішнього та внутрішнього 

середовища, оскільки саме вони дозволяють  реалізовувати 

управлінські дії для подолання кризових явищ з 

урахуванням різних сценаріїв розвитку подій. З точки зору 

економіки і управління вироблені  парадигми антикризового 

управління розглядаються видом ефективного менеджменту, 

спроможного пом’якшити негативну дію  кризових 

факторів. Загалом побудова антикризового управління 

спирається на основоположні системні та специфічні 

принципи. При цьому, формування  адаптивного для 

конкретного суб’єкта антикризового менеджменту і для 

конкретних соціально-економічних умов  може бути 

успішним, якщо така парадигма сфокусована на 

превентивний характер. 

Важливим питанням у системі (підсистемі) 

антикризового управління є добір відповідних інструментів, 

роль яких посилюється у періоди загострення економічних, 

політичних та соціальних криз. Особливої актуальності в 
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цих умовах набувають питання організації моніторингу, 

пов’язаного  із  ідентифікацією та оцінюванням системних 

факторів кризи, визначенням їх глибини та прогнозуванням 

на основі цієї інформації швидкості розгортання можливих 

наслідків від дії кризових факторів. У «класичній» формі  

процедури антикризового управління акцентують і 

спрямовують реакцію управлінської системи на кризову 

ситуацію, формалізуючи для таких цілей антикризові заходи і 

шляхи реалізації антикризової стратегії й добір в ній 

інструментів. 

Проблемою впровадження дієвого  антикризового 

управління у сучасній практиці визнається слабкість 

моніторингового інструментарію для передбачення кризових 

ситуацій. Це, у свою чергу, спричиняє затруднення у 

виробленні антикризових стратегій, зокрема  введення у 

практику засобів превентивнго антикризового менеджменту. 

Відсутність чітко визначеного антикризового планування 

має об’єктивну основу, оскільки складові і час настання 

несприятливих подій в сучасних соціально-економічних і 

ринкових умовах майже не піддаються оцінним судженням.  

Обрання реально дієвих інструментів антикризового 

управління є ще однією проблемою вітчизняного менеджменту, 

добір яких є особливо важливою умовою  формування системи 

антикризового управління  для суб’єктів соціально-економічної 

сфери. Це передусім стосується  медичної галузі і, зокрема, 

сфери охорони здоров’я. Різноманіття  організаційно-правових 

форм медичних закладів у системі охорони здоров’я (державні 

медичні заклади,  недержавні, в т. ч. комунальні некомерційні 

підприємства) та специфіки економічних відносин у цій сфері 

додатково, порівняно з комерційними структурами, 

ускладнюють управління та впровадження в них ринкового 

інструментарію та механізмів антикризового менеджменту. 

Використання цих інструментів дозволяє більш 

ґрунтовно організувати роботу з подолання (запобігання) 
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кризи на підприємстві, проте потребує створення 

кваліфікованої за управлінським напрямком антикризової 

команди.  
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СЕКЦІЯ 2. 

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Мамедов Кянан Алескер оглы 

кандидат экономических наук, 

г. Баку, Азербайджанская Республика 

РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ГЛОБАЛЬНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕТЯХ 

В глобальной экономике происходит переориентация 

географической и функциональной интеграции производства, 

распределения и потребления путем создания комплексных 

сетей, включающих в себя потоки сырьевых товаров, 

комплектующих и готовой продукции, информации, что, в свою 

очередь, увеличивает роль услуг в управлении товарными 

потоками. Происходит становление новых институтов, которые 

непосредственно не участвуют в процессе производства и 

розничной торговли, но в основном берут на себя 

ответственность за управление сетью потоков. Итак, 

современная глобальная экономическая система 

характеризуется растущим уровнем интеграции услуг, 

финансов, товарных и производственных потоков. 

Фрагментация международного производств и рост 

международной внутрикорпоративной торговли определяют 

современные тренды развития логистической сферы, 

которая становится более глобальной, сложной и развитой. 

Беспрецедентные потоки товаров и услуг пересекают 

границы, используя разные модели поставок и генерируя 

множество логистических связей в различных отраслях, 

включая добычу природных ресурсов и торговлю ими, 

производство товаров и услуг. Главным детерминантом 
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развития цепочек поставок продукции выступает 

международное разделение труда между разными странами 

и регионами на основе дифференциации в обеспеченности 

факторами производства.  

Возникновение глобальных систем производства и 

дистрибуции, которые объединяют разных субъектов через все 

более сложные стратегии глобального корпоративного 

управления, новые тенденции и формы международного 

разделения труда ускорило появление соответствующих теорий 

для объяснения этого феномена в мировом хозяйстве 

(концепция товарных цепей И. Валлерстайна,  теория 

глобальных цепочек создания дополнительной стоимости 

Г. Джереффи,  теория стоимостной цепочки М. Портера, 

концепция фрагментации производства Р. Болдуина, теория 

торговля задачами Дж. Гроссмана и Э. Росси-Хансберга 

и др.) [1-8]. Эти взаимосвязанные процессы объясняют 

географические особенности, закономерности формирования и 

размер добавленной стоимости в мировой экономике, прежде 

всего, через новую архитектуру управления и динамику 

развития производственных и логистических сетей. Именно 

новые стратегии управления являются одним из инструментов 

координации экономической деятельности по созданию 

добавленной стоимости в условиях усиления конкуренции на 

глобальных и региональных рынках. 

Одной из важнейших операций в цепочке создания 

стоимости является логистическая деятельность, которая 

тесно связана с обслуживанием клиентов и, соответственно, 

может влиять на конкурентные преимущества компании. 

Поскольку логистика предполагает, что товар будет 

поставлен в правильное место и время, в необходимом 

количестве и качестве, за условленную цену», именно она 

может гарантировать доступность товаров и 

информации [9]. В рамках формирования и реализации 

бизнес-стратегии именно логистике отводится 
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определенный приоритет в процессе максимизации 

прибыли, и она может быть определена как цель, имеющая 

три составляющих: стоимость, время и качество. 

В результате экономической глобализации внутри 

логистической отрасли также происходят значительные 

институциональные изменения, такие как контейнерная 

организация перевозок, увеличение значимости 

международных портов, кластеризация и аутсорсинговая 

деятельность [10]. Для логистики, как для отрасли, которая 

характеризуется высоким уровнем пространственной 

фиксации, эти изменения продемонстрировали растущую 

роль и гибкость на уровне и в диапазоне интегрированных 

услуг в производственных сетях. Следует отметить, что 

сфера логистики определяет дееспособность усилий по 

движению вверх по цепи добавленной стоимости. По мере 

усложнения производства на более высоких уровнях ГЦСС 

возрастает важность быстрого перемещения как сырья и 

компонентов, так и готовой продукции через границы при 

низкой стоимости и с меньшим риском. 

Детерминантами развития логистической составляющей 

глобальных производственных сетей в целом являются: 

а) глобальные информационно-коммуникационные логистические 

платформы; б) транспортно-технологические инновации; 

в) наличие рабочей силы с соответствующим уровнем 

специальной квалификации; г) близость к источникам ресурсов 

и/или международным рынкам сбыта; д) безопасная 

политическая, правовая и социальная среда в странах – 

участниках производственных сетей; е) низкие транспортные 

расходы в логистике; ж) создание безбарьерной/бесшовной 

логистики через процесс унификации и распространение общих 

стандартов услуг. 

Пандемия COVID-19 изменила не только жизни 

многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных 

рынках. Во всем мире произошло значительное сокращение 
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производственных мощностей в связи с закрытием границ 

между странами и введением режима самоизоляции. 

Глобальная пандемия привела к внезапной остановке 

глобальных цепочек поставок в начале 2020 года. Пандемия 

коронавируса нарушила привычные связи между 

производителями и потребителями и внесла серьезные 

изменения в бизнес логистических компаний, а именно 

возросла необходимость адаптации цепочек поставок к 

более широкому кругу поставщиков для снижения 

зависимости и, соответственно, снижению уязвимости 

логистических процессов и активной диджитализации 

логистических операций.    
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

У разі становлення ринкової економіки країні 

особливого значення набувають питання практичного 

застосування сучасних форм управління персоналом, які 

дозволяють підвищити ефективність будь-якого 

виробництва [1, с. 175]. Успіх роботи підприємства 

забезпечують його працівники. Саме тому сучасна 

концепція управління підприємством передбачає виділення 

із великої кількості функціональних сфер управлінської 

діяльності тієї, що пов'язана з управлінням кадрової 

складової виробництва – персоналом підприємства. Цілком 

природно, що на кожному підприємстві виникає 

необхідність у визначенні планової чисельності персоналу, в 

ефективній системі підбору, найму та розстановки кадрів, у 

забезпеченні їхньої зайнятості з урахуванням інтересів 

виробництва та самого працівника, у системі винагороди за 

працю, в обліку індивідуальних проблем працівників, 

покращенні їх побутових умов та відпочинку тощо. 
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Сьогодні основними чинниками конкурентоспроможності 

стали забезпеченість робочою силою, ступінь її мотивації, 

організаційні структури та форми роботи, що визначають 

ефективність використання персоналу. Кожен керівник хотів би, 

щоб його працівники творчо ставилися до своїх обов'язків. При 

цьому необхідно, щоб персонал підприємства відповідально 

ставився до своїх обов'язків та керівництва. Однак при цьому не 

можна забувати й про вдосконалення системи управління. 

Діяльність усіх співробітників, які може бути кілька тисяч, 

необхідно скоординувати та направити на досягнення 

конкретних виробничих та економічних показників, щоб їхня 

спільна діяльність приносила підприємству вагомий 

комерційний результат. 

Забезпечити досягнення такої задачі можливо, якщо 

організація організує управління своїми кадрами таким чином, 

щоб життєві інтереси всіх або принаймні більшості 

співробітників збігалися з інтересами підприємства [2, с. 234]. А 

якщо так, то вона має знайти можливість певним чином 

впливати на кожного окремо взятого співробітника. Саме з 

кожним співробітником вона укладає індивідуальний 

робочий договір під час прийому на роботу. Цей договір 

визначає відносини між організацією та співробітником як 

трудові. Іншої сфери взаємин між співробітниками та 

організацією з приводу його роботи просто не існує. 

Соціально-трудові відносини кожного співробітника з 

роботодавцем індивідуалізовані: вони регламентуються 

насамперед трудовим договором. Коли ж йдеться про такі 

документи, як, наприклад, колективний договір, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, документів з охорони 

праці співробітників, тощо, то ці локальні нормативні акти, 

адресовані всім чи певним групам співробітників, все ж таки 

зрештою адресовані особисто кожному співробітнику. 

Наприклад, кожен співробітник зобов'язаний 

дотримуватись певних дисциплінарних правил, що 
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стосуються всіх членів організації. Він персонально 

відповідає за їх порушення. Таким чином, співробітник 

персонально реалізує свої трудові права на основі 

загальноприйнятих у організації правил – її локальних 

нормативних актів. Ці локальні акти розробляються з 

урахуванням відповідних законодавчих актів. 

Основними напрямками, що сприяють удосконаленню 

системи управління персоналом, можна назвати 

наступні [3, с. 139]: 

1. Підвищення професіоналізму в управлінні. Потрібно

вести роботу щодо підвищення кваліфікації працівників. 

2. Застосування сучасних технологій управління.

Сучасні технології надають керівнику додаткові засоби як 

щодо аналізу інформації, так і за процедурами вироблення 

управлінських рішень, порівняльної оцінки альтернативних 

варіантів рішень та розробки сценаріїв розвитку ситуації. 

Обов'язково повинен існувати регулярний контроль 

результатів діяльності всіх працівників у будь-якій формі, 

прийнятий керівником та підлеглими, з основною метою – 

запобіганню помилкам або їх виправленню на ранній стадії 

виникнення. 

З іншого боку, деякі чинники поведінки керівників 

негативно впливають на роботу персоналу. Це, зазвичай, 

буває викликано такими причинами: 

- надмірне втручання з боку безпосереднього

керівника; 

- відсутність психологічної та організаційної 

підтримки; 

- нестача необхідної інформації;

- відсутній зворотний зв'язок, тобто незнання

працівником результатів своєї праці; 

- неефективне вирішення керівником службових

проблем працівника; 

- некоректність оцінки працівника керівником.



Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

      (07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно 

   76 

Ці чинники викликають у працівника почуття 

приниженості. Підриваються почуття гордості, впевненості 

у собі, у стабільності свого службового становища та 

можливості подальшого просування. 

З економічної точки зору люди є надзвичайно дорогим 

обмеженим ресурсом, а отже, повинні використовуватися з 

максимальною ефективністю [4, с. 17]. Керівник повинен 

розуміти, що є також моральний чинник. Як зазначалося, 

методи економічного стимулювання повинні залежати як від 

специфіки організації загалом, а й змінюватись у залежність 

від спеціалізації працівників. 

Сучасні установи, в яких діє ефективна система 

управління персоналом, вважають, що сукупність придатних 

людей є лише основою, тоді як більшість ресурсів 

організації представлена речовими предметами, ціна яких з 

часом зменшується за допомогою амортизації, тому 

важливість людських ресурсів з роками може бути й має 

підвищуватися. Таким чином, як для блага самої організації, 

так і з метою індивідуального блага всього персоналу 

управління організації має завжди працювати над 

максимальним підвищенням його потенціалу. 

В даний час підприємства формують спеціалізовані 

способи та організації управління завдяки високякісному 

формуванні, підготовці запасу керівників, розвитку 

персоналу та просуванню по службі (кар’єрному зростанні). 

Підприємства формують спеціальні способи та організації 

управління високоякісним формуванням - керівництво 

професійним навчанням, підготовкою резерву керівників, 

формуванням кар'єри. У великих багатонаціональних 

корпораціях існують відділи високякісного формування, 

очолювані керуючим у ранзі керівника чи віце-президента, 

що підкреслює їхнє колосальне значення для підприємства. 

Про значущість високякісного формування для нинішніх 

установ говорить і те, що місії в цій галузі вводяться в 
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персональні проєкти [4, с. 50] (від виконання яких залежить 

обсяг винагороди) вищих керівників численних компаній: 

президентів, обласних віце-президентів, начальників 

державних організацій. 

При переході з одного підприємства на інше, що 

супроводжується зміною галузі, суспільство втрачає частину 

накопиченого потенціалу, оскільки в процесі оволодіння 

співробітником новою спеціальністю багато колишніх 

навичок, компетенцій та накопичений досвід стають 

непотрібними, якщо вони не можуть бути використані на 

новому робочому місці. Розміри цих втрат тим більше, чим 

більше в системі професійного поділу роботи стоять одна 

від одної колишня та нова галузі співробітника. 

Таким чином, характерними особливостями циклу 

розвитку співробітників є, по-перше, наявність перерви у 

русі робочої сили при зміні однієї форми її діяльності на 

іншу, що виявляється як у внутрішньому, так і зовнішньому 

русі робочої сили. Ця перерва свідчить про те, що робоча 

сила перебуває у резерві, тобто, не функціонує, а проходить 

перепідготовку, перекваліфікацію, перерозподіляється у 

безпосередньому зв'язку з її подальшим функціонуванням. 

Існує величезне різноманіття навчальних програм, 

призначених для різних категорій працівників – від рядового 

персоналу до вищого керівництва. Все різноманіття методів 

навчання, що використовуються при цьому, можна розбити 

на дві великі групи: 

- навчання поза робочим місцем;

- навчання на робочому місці.

Проблема сьогоднішнього дня для підприємства і

деяких інших підприємств є поліпшення умов праці. На 

початковому етапі ринку зростає значущість умов праці як 

одної із найважливіших потреб людини. Новий рівень 

соціальної зрілості індивіда заперечує несприятливі умови 

трудового середовища. Умови праці, виступаючи не тільки 
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як потребою, а й мотивом, спонукає працювати з певною 

віддачею, може бути одночасно чинником і наслідком 

певної продуктивності праці та її ефективності. 

Відповідальність за забезпечення безпечних та 

комфортних умов праці, а також за забезпечення 

дотримання правил та інструкцій охорони праці покладена 

на керівників підприємств та начальників окремих 

структурних підрозділів. При цьому кожен працівник має 

право як на роботу в умовах, що не завдають шкоди 

здоров'ю, так і на гідну оплату праці, надбавки (наприклад, 

за умови ведення трудової діяльності в небезпечних та 

шкідливих умовах).  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 

Развитие мобильных и Интернет-технологий быстро и 

радикально преобразуют все аспекты общественной жизни, 

создавая единое цифровое пространство. В Интернет-среде 

можно не только получить доступ к мировым 

информационным ресурсам, но и передавать и получать 

информацию, осуществлять онлайн-заказы, создавать новое 

бизнес-пространство. И пандемия COVID-19 только 

ускорила процесс цифровой трансформации.  

Цифровая экономика продолжает развиваться с 

невероятной скоростью благодаря её способности собирать, 

использовать и анализировать огромные объемы 

машиночитаемой информации (цифровых данных) 

практически обо всем. Согласно прогнозам [1], к 2022 году 

объем глобального IP-трафика достигнет 150 700 ГБ в 

секунду (в 1992 году – 100 гигабайт (ГБ) в день) в результате 

появления все большего числа новых пользователей в 

Интернет-сети и расширения Интернета вещей. В 2022 году 

интернет-трафик во всем мире превысит весь интернет-

трафик до 2016 года [2]. Такой постоянно возрастающий 

объем цифровых данных значительно усложняет 

осуществление оперативного анализа и актуализирует 

проблему управления резко возросшими объемами 

информации. 

Цифровые данные лежат в основе всех стремительно 

развивающихся цифровых технологий, таких как аналитика 
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данных, искусственный интеллект, блокчейн, Интернет 

вещей, облачные вычисления и все предоставляемые через 

Интернет услуги [2]. Отсутствие адекватных цифровых 

навыков не только препятствует распространению ИКТ, но и 

усугубляет риск потери рабочих мест, связанный с 

автоматизацией. В странах ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития) не менее 14% 

всех рабочих мест подвержены «высокому риску» 

автоматизации, а 32% всех рабочих мест подвержены 

«значительному риску» автоматизации [3]. 

Цифровизация экономической сферы изменяет и 

образовательную сферу, смещая фокус на необходимость 

формирования комплекса новых цифровых компетенций, 

независимо от получаемой профессии или специальности. В 

условиях постоянного увеличения информационного 

массива умение представить данные в компактном и 

удобном виде, визуализируя их. – необходимый компонент 

профессиональной компетентности современного 

специалиста.  

Таким образом, визуализация данных дает 

возможность структурировать и систематизировать большой 

набор информации, представить ее в сжатой форме, 

ускорить понимание, осуществить анализ взаимосвязей 

отдельных блоков и сформировать выводы. К средствам 

визуализации относятся графики, диаграммы, 

географические карты, изображения, рисунки, схемы и 

многое другое. 

Рассмотрим представленные на рис.1 и рис. 2 данные. 

В таблице (рис. 1) внесены данные о видах и суммах 

депозитов на разные даты в отделениях банков разных 

городов. Такую информацию достаточно трудно 

анализировать.  



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

81 

Рис. 1. Информация о видах и суммах депозитов 

Данные этой же таблицы в визуальной форме 

представлены на рис. 2 при помощи динамических 

кольцевых диаграмм (рис. 2–1), основу которых составляют 

сводные таблицы. При этом, используя для фильтрации 

временную шкалу (рис. 2–2), можно установить 

определенный промежуток времени (год (годы), 

квартал/кварталы, месяц/месяцы).  Выбирая значение среза 

(рис. 2–3), можно проанализировать значение определенного 

вида/видов депозита. 

проанализировать значение определенного вида/видов 

депозита. 
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Рис. 2. Информация за январь-февраль 2019 г. по 

депозитам «Сберегательный» в отделениях банка Киева и 

Харькова 

Аналогично можно представлять данные не только 

одной таблицы, но и нескольких взаимосвязанных таблиц 

больших объемов, создавать многоуровневые динамические 

отчеты и дашборды.  

Таким образом, визуализация данных способствует 

осуществлению оперативного анализа цифровых данных и 

принятию эффективных управленческих решений. 
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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Структурними елементами регіональної інвестиційно-

інноваційної політики є: суб'єкти, об'єкт, цілі, принципи, 

області взаємодії держави з іншими учасниками процесу 

реалізації політики, стратегія (напрямки), інструменти та їх 

комбінації, що формують механізм реалізації стратегії; 

основні ефекти, заплановані від її реалізації. 

Цілі регіональної інвестиційно-інноваційної політики в 

різних сферах економічного життя мають свою специфіку, 

яка обумовлена дією чинників, властивих сучасній 

російській економіці. 

В інституційній сфері: підвищення прозорості 

економіки та інвестицій; розширення складу і збільшення 

кількості бізнес-структур, які здійснюють експорт капіталу; 

підвищення якості інформаційної підтримки бізнесу при 

здійсненні внутрішніх і зовнішніх інвестицій; підвищення 

прозорості економічних дій органів державної влади та 

управління; зміна функцій контролюючих органів, 

переорієнтація їх на надання допомоги господарюючим 

суб'єктам у виконанні зобов'язань перед державою; 
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зниження рівня бюрократизації процедур, пов'язаних із 

здійсненням державної підтримки інвестицій; забезпечення 

загальної та економічної безпеки об'єктів інвестицій і 

суб'єктів інвестиційної діяльності; підвищення ефективності 

формування і використання державної власності; 

підвищення ефективності захисту прав приватної власності; 

забезпечення рівних економічних можливостей для 

інвесторів незалежно від країни походження капіталу (за 

винятком спеціальних випадків обмежень зарубіжних 

вкладень в стратегічно важливі об'єкти); формування 

конкурентного середовища, вирівнювання інституційних 

умов інвестування в різних регіональних підсистемах 

країни. 

У макро- і мезоекономічній сферах: збільшення обсягу 

функціонуючого капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх 

джерел; скорочення розриву між часткою заощаджень та 

інвестицій у ВРП; формування ефективного механізму 

трансформації банківських ресурсів в інвестиційні; 

формування ефективного механізму надання фінансових 

пільг; збільшення обсягу залучених прямих інвестицій; 

збільшення частки інвестицій, що спрямовуються приватним 

сектором на техніко-технологічне вдосконалення 

виробництва у всіх секторах економіки; підвищення ступеня 

використання фінансових ресурсів держави, акумульованих 

у період сприятливої економічної кон'юнктури, на 

внутрішнє інвестування; переорієнтація бюджетних 

інвестицій з закордонного ринку капіталів на внутрішнє 

виробництво; забезпечення умов для підвищення 

ефективності капіталу в межах країни та регіонів, 

формування «ядер конденсації» капіталу в нерентабельних 

галузях і секторах економіки; блокування надходження в 

країну застарілої техніки і технологій; підвищення 

інноваційної спрямованості інвестицій; скорочення розриву 

в рівнях інвестиційної діяльності в регіонах країни; 
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підвищення спроможності національної господарської 

системи генерувати інвестиційний процес; збільшення 

обсягу та раціоналізація структури інвестицій в регіонах-

аутсайдерах. 

У сфері мікроекономіки: максимізація використання 

власних джерел інвестицій організацій реального сектора 

економіки; здешевлення кредитних ресурсів; підвищення 

забезпеченості залучених ресурсів, в тому числі за рахунок 

державних гарантій і поручительств; підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних господарюючих 

суб'єктів; розвиток системи соціальних інвестицій; 

створення мультиплікаційного ефекту в системі оплати 

праці [1, с.5-8]. 

Досягнення цілей регіональної інвестиційної політики, 

в умовах переходу економіки від сировинної моделі 

розвитку до високотехнологічної, має базуватися на 

інноваційних методах управління 2, с.10-11]. Тому в якості 

одного з основних напрямків інвестиційної політики 

повинно розглядатися вибудовування грамотного і 

ефективного взаємодії з найбільшими інвесторами, 

інститутами розвитку, федеральними органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, з метою 

реалізації інвестиційних потреб бізнесу і соціально-

економічних завдань керівництва регіону з використанням 

нових конструкцій і схем державно-приватного партнерства. 

При розробці й реалізації регіональної інвестиційної 

політики доцільно виходити з сукупності принципів, що 

дозволяють забезпечити збалансоване застосування 

інструментів управління, що мають різну економічну 

природу. 

До загальних відносяться принципи, які визначаються 

загальними цілями діяльності економічних суб'єктів, їх 

інтересами: узгодженість (узгодження інтересів всіх 

учасників інвестиційної політики); комплексність (аналіз 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

87 

всіх сторін інвестиційної сфери); системність (врахування 

внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

формування інвестиційних потоків); пріоритетність 

постановки цілей і рішення задач, спрямованих на 

формування сприятливого інвестиційного клімату; 

оптимальність ризику (недопущення перевищення 

порогових значень індикаторів економічної безпеки); 

єдність дій різних рівнів влади (взаємопов'язана розробка і 

реалізація інвестиційної політики на всіх рівнях публічної 

влади: державному, регіональному, місцевому); 

різноманітність форм і інструментів інвестиційної політики 

(склад використовуваних засобів повинен відображати 

різноманіття її цілей і завдань, специфіку стану окремих 

сфер і об'єктів, що існує поділ предметів ведення і 

повноважень в інвестиційній сфері державних органів 

різних рівнів, а відповідно, особливості їх економіко-

організаційного впливу); забезпечення моніторингу процесів 

і результатів реалізації інвестиційної політики (відстеження 

ключових характеристик інвестиційних процесів). 

Специфічні принципи визначаються складом 

застосовуваних в процесі реалізації регіональної 

інвестиційної політики інструментів включають: монетарні 

(принцип доступності фінансових ресурсів для всіх видів 

діяльності); інституційні (принцип прозорості діючих 

правил економічного порядку і передбачуваності їх змін), 

фіскальні (принцип забезпечення інтенсивності інвестицій, 

достатніх для збереження або збільшення їх обсягу; принцип 

мінімального порушення міжгалузевої конкуренції в процесі 

надання пільг); державні інвестиції (принцип необхідного і 

достатнього обсягу державних інвестицій, принцип переваги 

неліквідності, принцип пріоритету внутрішнього 

інвестування перед експортом державного капіталу) 3., 

с.200-2012]. 

Формування ефективної регіональної інвестиційної 
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політики можливе лише на основі створення та 

функціонування особливого механізму, що включає 

сукупність інвестиційних інститутів: універсальних і 

спеціалізованих організаційних структур, методів, 

інструментів, прийомів, правил, процедур, технологій, 

зв'язків і відносин, за допомогою яких регіональні органи 

влади впливають на інвестиційні процеси відповідно до 

заданих цільовими установками, визначеними стратегією 

розвитку. Цілеспрямований вплив державних установ та 

управління, які мають повноваження на всіх учасників 

інвестиційного процесу для досягнення цілей регіонального 

соціально-економічного розвитку, є механізмом реалізації 

регіональної інвестиційної політики 4., с.231-242]. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Розвиток будь-якого суспільства залежить від освіти, а 

враховуючи сьогоднішні реалії серед викладачів і студентів 

серйозно вкоренилося новаторське мислення використання 

методу електронного навчання по всьому світу. Онлайн-

навчання чи навчання через інтернет, ключовий світовий 

тренд, який вважається одним із найкращих методів 

навчання. Навчання за допомогою електронних носіїв, має 

на увазі «всі канали, які розширюють можливості 

електронного навчання та викладання, які мають 

практичний характер і можуть вплинути на розвиток та 

покращення розуміння щодо індивідуального досвіду, 

реалізації, здібностей та знань викладачів. Усі навчальні 

заклади відмовляються від застарілих освітніх стратегій, які 

використовувалися для викладання, і переходять на онлайн 

або мережеве навчання в міру появи нових інновацій 

інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Для 

забезпечення ефективного онлайн-навчання навчальні 

заклади мають бути оснащені потужною ІТ-

інфраструктурою та адаптуватися під складні реалії, які 

диктує наш час (Соvid-19). Хмарні обчислення 

супроводжують ще один етап розвитку, спрямований на 
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подолання проблем електронного навчання простим та 

економічним способом, який вищі навчальні заклади можуть 

використовувати для покращення характеру своїх наукових 

послуг у кінцевій меті з ідеєю освітніх інновацій у 

технологіях. Саме технології хмарних обчислень 

пропонують найефективніше вирішення складних проблем 

за абсолютної мінімізації витрат на використання 

інформаційних технологій. Можна побачити, що найбільш 

затребуваним і легким для використання виявилося хмарна 

технологія програми Cloud Zoom. Студенти вже не уявляють 

своє життя без інтернету і отримують потрібну інформацію 

через електронні мережі. Найчастіше всього користуються 

програмами соціальних мереж є Instagram, Twitter, Facebook, 

Gmail і под. Походження назви «хмарних» технологій до 

кінця не вивчено, але найбільш ймовірною є версія, що вона 

походить від традиції малювати схему зв’язків у вигляді 

хмари. У найзагальнішому сенсі цей термін може 

використовуватися, як синонім «Інтернету», але зазвичай під 

«хмарою» можуть розумітися або віддалені сервери, або 

мережна інфраструктура, або їх поєднання різних варіаціях. 

Суть хмарних технологій полягає у наданні 

користувачам хостингу віддаленого доступу до послуг, 

обчислювальних ресурсів та програм через інтернет. Хмарні 

обчислення мають багато переваг: збереження якості, 

підвищена ефективність, доступність, економічність, 

підвищена продуктивність та поширення інформації у 

всьому світі. Величезна кількість комп’ютерів та серверів 

використовується у хмарному електронному навчанні з 

метою обчислень та зберігання великого обсягу інформації, і 

студенти можуть отримати доступ до цих хмарних даних 

через інтернет. Також усі дані, що зберігаються у хмарних 

сферах, безпечно захищені, оскільки вони включають один 

або кілька центрів обробки даних та серверів, ресурси 

розподіляються, навантаження збалансоване, програмне 
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забезпечення та сервери організовані, ведеться 

спостереження у реальному часі. Крім того, він дає 

студентам та викладачам численні переваги, такі, як заочні 

курси, оцінювання, проекти, форуми та електронні навчальні 

матеріали, оповідання та управління ресурсами в освітніх 

послугах. 

Але, як у кожній медалі, у хмарних технологій є і 

зворотний бік: 

 всі дані надаються третім особам, що не

гарантують повної конфіденційності, тому зберігати 

особисту цінну інформацію (паролі, таємні документи 

тощо) у сховищах не варто. Довіряти хмарним 

технологіям можна тільки ті дані, з якими можна 

розлучитися без жалю. 

 не завжди є в наявності необхідний доступ до

інтернету. Хмарні послуги мають обмеження щодо 

обсягу зберігання інформації, який може бути 

збільшений за певну додаткову плату. Викладач 

дисципліни не завжди має достатню кваліфікацію для 

того, щоб керувати хмарними ресурсами в рамках 

поставленого завдання щодо забезпечення навчального 

процесу. Є залежність від підключення до мережі, а 

також під час роботи з важливою інформацією необхідно 

робити резервні копії на локальних комп’ютерах та 

переносних носіях. 

 використання хмарних технологій для онлайн-

навчання залежить від доступності, для всіх учасників 

освітнього процесу. Не всі установи та їх учасники 

можуть дозволити собі застосування інформаційних 

технологій, тому змушені відмовлятися від використання 

їх у своїх закладах. 

Але попри зростаючі витрати на створення, 

налаштування та підтримку ІКТ, у навчальних закладах 

виявляється інтерес до широкої природи моделі хмарних 
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технологій, яка може, просто вимагати безвідмовного 

зв’язку між навчальними закладами та студентами у будь-

який час та в будь-якому місці, як і раніше, порівняно з 

існуючою системою, коли до моделі навчання можуть 

отримати доступ лише ті, хто є присутнім у навчальному 

закладі. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ 

ПОСТІЙНОГО АПГРЕЙТУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В 

ЦІЛОМУ 

В епоху інформаційного суспільства кібербезпека є 

скрізним процесом, що пронизує всі сфери життя і 

діяльності. Забезпечення безпеки роботи промислово 

стратегічних об’єктів є важливою складовою розвитку не 

лише окремо взятої структури, а і економіки країни в цілому. 

Протягом останніх років значно зросла кількість і якість 

кібератак на різні сфери діяльності людини, зокрема на 

економічні структури. Заходи щодо забезпечення 

традиційної інформаційної безпеки і кібербезпеки 

призводять до витрат, а вдалі кібератаки – до збитків. 

Частота і характер кібератак, масштаби збитків від 

них також залежить від сфери діяльності і масштабів 

структури об’єкта нападу. 

Серйозні негативні наслідки для виробничої сфери 

несуть за собою атаки на промислові об’єкти. Наслідками 

кібератак на промислові об'єкти можу бути, як і витік 

конфіденційних даних, фінансові збитки, так і повна 

зупинка всього процесу виробництва.  

Наразі велика кількість кібератак спрямована 

сильніше і частіше на малий і середній бізнес, оскільки такі 
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компанії помилково вважають себе “нецікавими” в плані 

інформаційних ресурсів, котрими володіють. Як правило, 

такі компанії не досить добре захищені від подібного. 

Спрямований фішинг (Spear Phishing) і «Watering 

Holes» – найбільш поширені типи атак. У 91 відсотку 

кібератак фішинг є першою лінією атаки. У той час як 

традиційні фішинг-атаки розкинули широку мережу, 

розсилаючи електронні листи сотням або тисячам 

адресатів, спрямовані фішинг-атаки (гарпунний фішинг, 

Spear Phishing) націлені на невеликі підгрупи людей, як 

правило, співробітників компаній. [1] 

Шахрай, який планує спрямовану фішинг-атаку, може 

створити фальшивий електронну адресу співробітника і з 

нього написати кільком легітимним співробітникам, 

запитуючи інформацію про компанію. Думаючи, що вони 

спілкуються з колегою, легітимні співробітники можуть 

надати цю інформацію. І саме тут постає питання 

налаштування корпоративної пошти, а саме SPF цифрового 

підпису, значення якого і визначає сервера з яких можна 

надсилати пошту з корпоративного домену [2].  

Також важливим етапом захисту є перевірка 

технічного заголовку листа, в якому міститься інформація 

про час надсилання листа і поштові сервери. Тож постає 

питання інструктажу робочого персоналу щодо основних 

правил інформаційної безпеки. Проведення такого тренінгу 

для робочого персоналу не призведе до великих затрат, 

проте може попередити досить значні загрози. 

Малому та середньому бізнесу необхідно стати більш 

захищеними. За статистикою велика кількість підприємств 

в різних країнах не вживають будь-яких превентивних 

заходів, щоб захистити себе від кібератак.       

Крім того, 70 % навіть не планують збільшити свої 

бюджети на  безпеку, враховуючи, що кількість атак 

зростає. Це робить малий і середній бізнес особливо 
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привабливим для хакерів, для яких злом не є проблемним. 

Але перелік способів для досягнення безпеки від 

хакерів і втрати або крадіжки девайсів без встановлення 

великої кількості навантажень та обмежень на діяльність 

працівників, а також без вагомих фінансових затрат на 

забезпечення роботи такого механізму. 

Ситуація, яка склалася на сьогоднішній день з 

кіберзлочинністю, вимагає постійного удосконалення 

методів боротьби з кіберзлочинами, розробки 

інформаційних систем та методів, спрямованих на 

забезпечення кібербезпеки країни. Необхідними задачами є 

розробка національної стратегії з кібербезпеки, котра 

міститиме тактичні та стратегічні пріоритети і завдання у 

даній сфері для державних органів.[3] 

 Одним з прикладів таких способів захисту даних 

може виступати безперервне шифрування. Сьогодні 

можливо захистити дані, де б вони не зберігалися, – на 

мобільному чи пристрої або на настільному, в портативних 

чи медіа-сховищах або хмарі, – не ускладнюючи доступ 

для  співробітників. З безперервним шифруванням, 

співробітники можуть мати доступ і обмінюватися даними, 

не витрачаючи час на надмірні заходи безпеки і не маючи 

справи з повільною завантаженням інформації. [5] 

Необхідно звернути увагу на нормативно-правове 

забезпечення кібербезпеки країни в цілому. Стрімкий 

розвиток нормативно-правового забезпечення у сфері 

кібербезпеки є можливом лише завдяки незалежному 

середовищу. Забезпечення безпеки в кіберпросторі не 

вичерпується заходами державного регулювання і 

контролю, а в багатьох випадках залежить від свідомої і 

відповідальної поведінки учасників правовідносин, зокрема 

суб’єктів господарювання. [4] 

Інструментом захисту інформації може бути 

розширена аутентифікація, що об'єднує кілька форм 
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аутентифікації. Можна використовувати аутентифікацію на 

основі облікового запису та шляхом цифрового підпису, 

щоб переконатись у безпеці. 

Сучасні програми стримування шкідливих програм 

автоматично розпізнають і зупиняють шкідливі програми 

перш, ніж ті поширяться. Дані програми вказують 

браузерам запускати найбільш часті адресні програми у 

віртуальному середовищі. Треба зауважити на тому, що 

навіть якщо працівник відвідує сторінку, яка містить 

шкідливу програму, ця програма не може спрацювати і 

атакувати власника операційної системи. Крім того, ці 

системи можуть визначити шкідливі атаки, ґрунтуючись на 

поведінкових факторах, а не на підписах, тому компанія 

може зупинити поширення атак.[5] 

Отже, виходячи з того, що кібербезпека є одним із 

найважливіших процесів для постійного апгрейту країни, 

слід приділяти велику увагу на підтримку даної системи, і 

використовувати, враховуючи великий ступінь надійності, 

вищезгадані інструменти підтримки та захисту. 
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JUDICIAL PRACTICE VS COMMON LAW PRECEDENT 

Currently, judicial practice plays a vital role in the 

development of criminal procedure legislation and the science of 

Ukranian criminal procedure law, thus the problem of its 

applying is discussed at length by lawyers and scientists. Lacking 

of official recognition of judicial practice as a source of law in 

Ukraine, it caused numerous issues, especially considering that 

due to the fact that decisions of the national Supreme Court are 

of special nature. New research is therefore needed for 

illuminating this problematical sphere. 

Seeing that Ukraine is commonly considered a developing 

country and ongoing processes to form its own regulatory 

framework, this field of study is become necessary and crucial. 

In our opinion, this is due to the fact that it is seen the correct 

application of norms in the practical plane only over time after 

their adoption. Consequently, the real indicator of the 

effectiveness of legal provisions is only practice, which is able to 

identify existing shortcomings, gaps and conflicts. Thus, that is 

initially analyzed by judges, accordingly only they can outline 

the problems that arise in resolving specific situations and attract 

the attention of both the legislator and the legal community. 

According to the Constitution of Ukraine and the Law of 

Ukraine 'On the Judiciary and the Status of Judges', the Supreme 

Court is justified admitted as the highest court of the Ukranian 
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judicial system that assures the stability and unity of judicial 

practice in the prescribed manner by procedural law [1] [2]. 

Hence we can admit that it is closely identified with 

Opinion No. 11 (2008) of the Consultative Council of European 

Judges on the quality of judicial decisions which defines as one 

of the main objectives of the judgment to establish case law that 

may prevent other disputes and ensure social harmony [3, p. 3]. 

This issue is relevant due to the fact that the Verkhovna 

Rada of Ukraine was therefore submitted the Draft Law № 5565 

dated 26.05.2021, which proposes to amend the Criminal 

Procedure Code of Ukraine on the nature of legal positions set 

out in the Supreme Court rulings on the application of the law to 

similar circumstances [4]. A significant problem associated with 

it is examining the phenomenon of legal precedent in criminal 

procedure in Ukraine, compared it with the judicial practice and 

also overcome the key and complex problem, which is, namely, 

what is the source of the national criminal procedural law of 

Ukraine: judicial precedent or judicial practice? 

By ratifying in 1997 the Convention for the Protection Of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, Ukraine as others the 

Governments signatory hereto has made a commitment to take 

the first steps for the collective enforcement of certain of the 

rights stated in the Universal Declaration, to secure the rights and 

freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, 

and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject 

to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human 

Rights [5, p. 5-6]. Besides, in the direction of fulfilling these 

responsibilities, the national Law “On Enforcement of Decisions 

and Application of the Case Law of the European Court of 

Human Rights” was adopted in 2006 as the main normative act 

in the approximation processes of the legislation of Ukraine and 

the European Union [6]. In pursuance of the above regulations, 

appropriate legislative changes were also made to the other 

current legislation of the state. Furthermore, it is commonly 
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known that the harmonization of Ukranian legislation with 

European legislation in this area is still being carried out. 

To the text of Articles 8 and 10 of the Criminal Procedure 

Code of Ukraine, were implemented provisions that are intended to 

require the application of the rule of law and criminal procedure 

legislation of Ukraine, taking into account the case law of the 

European Court of Human Rights [7]. Their consolidation is 

evidence that Ukraine is properly fulfilling its international 

obligations to the world community, as well as to its own citizens. 

Thus, all this underscores a problem that has aroused 

considerable interest, so we need a new approach to solving the 

problem of the existence of precedents in the legislation of 

Ukraine as a whole, as well as directly in the national criminal 

procedure legislation. 

This has been discussed by a great number of authors in 

law literature during a long time: some of them state that there 

are no precedents in the Ukranian legal system (e.g., 

E. Evgrafova, V. Tykhy, V. Nersesyants etc.), at the same

time others scientists acknowledge their existence (e.g.,

O. Skakun, B. Malyshev, L. Luts etc.). But the main aim here is

investigating and solving this challenge in criminal procedure law,

hereby it is necessary to turn to existing research in this area.

In the science of criminal procedure, this issue is also 

widely discussed. From our point of view, the position expressed 

by O. Shilo and N. Hlynska is not doubted because it contains 

thorough analysis and fair conclusions on that score. By the 

authors, procedural decisions of the appeal and cassation courts 

that are valuable guidelines in the interpretation and application 

of the law are also the elements of the system of legal means to 

ensure the unity of application of the law in Ukranian criminal 

proceedings. As well, the scientists were firmly established that 

decisions (rulings) of the national Supreme Court that resolve 

existing differences in judicial practice (controversial issues of 

law enforcement) make up this system [8, p. 167].  Moreover, 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

101 

exploring the problem of some aspects of the mechanism of this, 

it is confirmed by them that apart from the unity of judicial 

practice, which means its identity, uniformity, the Supreme 

Court, in accordance with current legislation of Ukraine, assures 

the consistency of judicial practice [9, p. 132]. 
Overall, these findings are supported by us. In jurisprudence it 

has long been noted that the most significant difference between 
common law and Romano-Germanic law is caused by the fact that in 
common law countries, case law — in the form of published judicial 
opinions — is of primary importance, whereas in civil law systems, 
codified statutes are predominated [10]. In view of this, assuredly 
court decisions can be an effective mechanism not only in law 
enforcement but also in law-making because new rules may be 
contained there. However, due to the rapprochement of these legal 
families which has been happening lately, the judicial practice in the 
continental law countries is gaining the status of a source of law, so it 
is immanent that these processes take place in Ukraine as well. 

Therefore, in the Romano-Germanic legal system courts 

generally cannot create a new rule of law, but there is no doubt that 

the existing rules, which are used in resolving a particular cases, are 

interpreted by these bodies. After all, in most countries which are 

included in this law family for ensuring the unity of judicial practice, 

lower courts mainly follow the legal positions contained in the 

decisions of higher courts, as evidenced by national judicial practice. 

So, the conclusion that can be precisely drawn is that in Ukraine there 

is no classical precedent of common law, but in the state there is its 

own concept in the form of established case law. Further work is 

certainly required for finding optimal ways to overcome problems 

which were studied in our research. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF ANTI-

CORRUPTION IN UKRAINE 

Corruption is a multifaceted social phenomenon, the 

meaning of which is the misappropriation of goods. From a legal 

point of view, it is an illegal element in the mechanism of 

destabilization of society and the state. Combating corruption 

and its elimination is a priority task of our state in the context of 

gaining the status of a member of the European Union. 

Ukraine ranks one of the last places in the Corruption 

Perceptions Index, compiled by Transparency International. 

According to analysts, entrepreneurs, the public and other experts, 

Ukraine, as of 2020, ranked 117th out of 180 countries [1]. 

Transparency International also noted that the state index 

was raised due to the work of the Supreme Anti-Corruption 

Court, the relaunch of the National Agency for Prevention of 

Corruption, effective legislative activity of the Verkhovna Rada 

of the ninth convocation, namely: introduction of legislative 

changes to restore responsibility for illicit enrichment. fight 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

105 

against corruption, expansion of the powers of NABU (National 

Anti-Corruption Bureau) in conducting covert investigative 

actions and expansion of opportunities related to appeals to anti-

corruption bodies, changes in the field of public bidding [1]. 

Corruption and related acts are reflected in the Law of 

Ukraine "On Combating Corruption", where corruption is 

considered as the activity of persons authorized to perform state 

functions, aimed at the illegal use of their powers to obtain 

material goods, services, benefits or other benefits "[2]. 

In the Concept of Fight against Corruption, which was 

approved by the government and approved by the Decree of 

President  L.D. Kuchma  № 367/98, it was noted that the main, 

among other factors that threaten national security, democratic 

development of the country and undermines the foundations of 

public consciousness and authority of the state is corruption [3]. 

On the way to European integration, the process of 

reforming the legal system in accordance with European 

legislation has begun. In our opinion, steps have been taken since 

2014 to change the legislation and implement it in the legal space 

of the United Europe. 

The key  for anti-corruption policy, given the powers of the 

subjects covered by anti-corruption legislation in the context of 

its monitoring and enforcement, is the National Agency for the 

Prevention of Corruption. This is a central executive body with a 

special status, which should ensure the formation and implementation 

of state policy in the field of anti-corruption measures in accordance 

with Part 1 of Art. 4 of the Law № 1700 [4]. 

The explanations of the NAPC state that the only legal act 

that defines the status, tasks and essentially legal status of 

authorized units is the Government Resolution on “Issues of 

Prevention and Detection of Corruption” of 2013 № 706. It 

should be noted that even this resolution contains disadvantage, 

as it refers to the Model Provisions, which have been repealed 

since 2020. 
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Organizational and legal principles are an important 

element in the implementation of anti-corruption policy not only 

in terms of theoretical understanding of the phenomenon of 

"corruption", but also in terms of practical implementation of 

anti-corruption strategy and implementation of recommendations 

of international institutions in combating corruption. 

Authorized bodies of both state and local authorities, 

public organizations and labor collectives should take measures 

aimed at maintaining the rule of law and preventing corruption 

offenses. 

In our opinion, the legislation needs to be reformed in the 

context of organizational and legal bases of functioning of anti-

corruption bodies of Ukraine in order to bring the above-

mentioned normative legal acts into compliance. 

Ukraine has an extensive system of specially authorized 

subjects of anti-corruption policy, the main task of which is to 

prevent and combat corruption. In particular, the central 

executive body with a special status, including special guarantees 

of independence, is the State Bureau of Investigation. In 

accordance with Art. 5 of the Law of Ukraine "On the State 

Bureau of Investigation", it is entrusted with the functions of pre-

trial investigation of crimes committed by senior officials, 

NABU officials, prosecutors [5]. 

Investigates criminal offenses - the National Anti-

Corruption Agency. The National Agency for the Prevention of 

Corruption carries out analytical work and compiles the Unified 

State Register of Declarations of Persons Authorized to Perform 

State or Local Self-Government Functions and the Unified State 

Register of Persons who have committed corrupt or corruption-

related offenses. 

The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office 

supervises compliance with the law during operational and 

investigative activities, pre-trial investigation by the National Anti-

Corruption Bureau of Ukraine and supports the state prosecution. 
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Thus, the anti-corruption system in Ukraine consists of a 

number of bodies. The leading role in the implementation of the 

anti-corruption strategy is played by specially authorized and 

specialized entities. The range of issues within the competence of 

these specially authorized institutions is branched and does not 

coincide, so it does not create a conflict of interest. 

Businesses, regardless of subordination, form of ownership 

belong to the group of persons involved in preventing and 

combating corruption. They take measures aimed at stopping 

corruption, should help restore the violated rights and interests of 

individuals and legal entities. The legal entity's anti-corruption 

measures play an important role in maintaining a high business 

reputation, improving competitiveness, increasing the reliability 

and trust of business partners. 

The business entity, regardless of the form of ownership, 

must approve, in accordance with the NAPC imperative, anti-

corruption programs, which should include a list of relevant 

measures, standards, control and supervision procedures, rights 

and responsibilities of employees, founder (s), specially 

authorized legal entity, conditions of confidentiality and 

punishment for its violation, as well as, on the dispositive 

principle, to appoint a Commissioner to monitor compliance with 

the anti-corruption program, analysis and establishment of 

standards of professional conduct. 

A legal entity may establish a body for monitoring 

corporate ethics, which should ensure the application of methods 

and guidelines of anti-corruption strategy in the detection and 

evaluation of corruption. 

The system of subjects of anti-corruption policy consists 

of: the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of  Ukraine 

and the Cabinet of Ministers of Ukraine, as subjects that form 

and implement the state anti-corruption policy; Ministry of 

Justice of Ukraine as a subject of prevention and counteraction to 

corruption; National Council for Anti-Corruption Policy. 
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Specially authorized entities in the field of anti-corruption: 

prosecutor's offices, Specialized Anti-Corruption Prosecutor's 

Office, bodies of the National Police in the field of anti-

corruption, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, 

National Agency for Prevention of Corruption, National Agency 

of Ukraine for Detection, Investigation and Management from 

corruption and other crimes, the State Bureau of Investigation as 

a subject of prevention and counteraction to corruption, the 

Supreme Anti-Corruption Court. 

Thus, in our opinion, an effective mechanism in the fight 

against corruption has been created in Ukraine. It is based on 

effective legislation, a rigorous prosecution mechanism, e-

transparent and transparent governance, and a clear public stance 

on non-corruption. 

At the same time, in order to improve the current 

legislation of Ukraine in the field of anti-corruption, we consider 

it necessary to propose the following changes and additions to 

the legislation of Ukraine, namely: abolish immunity in the 

context of suspicion of involvement in corruption; to improve the 

activities of supervisory bodies for compliance with anti-

corruption legislation, to develop a tool for verifying the risk-

oriented system of supervision, to simplify starting an online 

business and the ability to pay online taxes by businesses. 
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ДОГОВІР, ЯК ЗАСІБ  НОРМАТИВНОГО 

САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Саморегулювання господарсько-торговельної 

діяльності це унікальна, складна, автономна  та відносно 

виокремлена цілісна система правил, в якій  самі сторони 

обирають для саме правила поведінки та  виконують їх, 

покладаючись на добросовісність та доброчесність 

учасників. 

Основною метою саморегулювання є розвиток та 

удосконалення здійснення господарсько-торговельної 

діяльності у певній сфері власними механізмами суб’єктів 

господарювання, їх повсякденної поведінки з урахуванням 

власних інтересів. 

Договір займає одне з центральних місць у системі 

сучасного господарського та цивільного права, адже є 

універсальною формою опосередкування відносин 

товарного обміну.  

Гончаренко О.М. до засобів саморегулювання 

господарської діяльності відносить: господарський договір, 

кодекси корпоративної етики, звичаї ділового обороту, 

стандартні правила здійснення певних видів діяльності, 

саморегулівні організації тощо [1, с. 69]. Отже, договір може 

виступати одним із засобів нормативного саморегулювання. 

Так, у ч. 1 ст. 626 ЦК України договір розглядається як 

домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
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встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків [1]. 

На відміну від офіційного визначення договору, котре 

наведене законодавцем вище, юридична література містить 

більш змістовні та коректніші визначення цього поняття 

Мілаш В. С. визначає договір як процес здійснення у 

необхідній формі акта згоди двох або більше управнених 

суб’єктів (сторін договору), спрямованого на індивідуальне 

регулювання поведінки між ними, а в окремих випадках 

також їхніх взаємовідносин з іншими суб’єктами права [3]. 

Як зазначає Федик Є. І. та Федик С. Є «договір є 

перехідним містком, який здатен забезпечити його сторонам 

перетворити наявне у них право у реальне володіння таким 

правом, а наявність обов'язку перетворюється на реальну 

необхідність вчинення відповідних дій по змісту умов 

договору». 

Зміст договору становлять його умови, котрі можна 

поділити  на:  

 обов'язкові, що нормативно визначені;

 визначені та погоджені самими. сторонами [4, с. 211].

У цьому контексті важливим є питання про межі

можливостей сторін у використанні ними принципу свободи 

договору відносно умов змісту договору. 

Слушно зауважує Вінник О.М., «договір є не лише 

актом правореалізації, а й універсальним засобом 

саморегуляції суспільних відносин, у чому й полягає 

феномен його соціальної сутності» [5, с. 13]. Іншими 

словами, у разі вступу в договірні відносини сторони мають 

право погоджувати на свій власний розсуд будь-які умови 

договору, які не суперечать законодавству, тим самим 

використовуючи принцип   вільного волевиявлення сторін та 

свободи договору.  

Варто зазначити, що базові принципи договірного 

права, тобто принцип свободи договору та вільного 
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волевиявлення у договорах реалізуються сторонами за 

визначення форми договору, предмету, строку, умов 

виконання та відповідальності за його порушення [6, с. 59]. 

Отже, договір є універсальним механізмом приватного 

права, що надає його учасникам чималу свободу дій і 

можливість самим встановлювати для себе зручні правила 

поведінки та виступати своєрідними «законодавцями, у 

межах  дозволених законодавством. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

Відповідно до актуальних тенденцій, які наразі 

спостерігаються у світі, переважна більшість держав прагне 

досягти більшої ефективності у сфері публічного 

адміністрування. При цьому, якість та ефективність 

здійснення державними відомствами і установами, а також 

органами місцевого самоврядування, безпосередніх 

публічно-адміністративних функцій напряму залежить від 

цілої низки важливих факторів. Серед таких можна виділити 

політичний режим, рівень економічного розвитку країни, 

рівень прозорості державної системи тощо. Наведені 

фактори відіграють важливу роль у підвищенні якості 

здійснення публічного адміністрування. Зважаючи на це, 

урядом кожної держави на сьогодні приділяється чимала 

увага вдосконаленню складових компонентів, пов’язаних із 

здійсненням публічного адміністрування. 

Основна причина постійного прагнення громадян до 

постійного покращення управлінської діяльності, в тому 

числі у державній сфері, бере своє коріння ще з давніх 

історичних часів. І це є абсолютно природнім явищем, коли 

суспільство бажає, аби управлінські процеси, пов’язані з 

організацією публічного адміністрування, із часом ставали 

все більш ефективними і потребували якомога менше 

витрат. Тобто, потреба суспільства у підвищенні 



Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

      (07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно 

   114 

ефективності процесів здійснення публічного 

адміністрування базується на природніх потребах людини, 

яка бажає отримувати більш якісні послугу, обслуговування, 

здійснення ефективного керівництві та ін.  

Зарубіжними спеціалістами констатується, що якість 

функціонування процесів, пов’язаних із здійсненням 

публічного адміністрування державними органами, є 

набагато кращою у державах із демократичним, правовим 

політичним режимом, адже дії та рішення державних 

відомств і установ приймаються в інтересах громадян, тим 

самим підвищуючи їх благополуччя та рішуче захищаючи їх 

права, свободи та законні інтереси. 

Відповідно до авторитетної британської англомовної 

енциклопедії «Британіка», яка постійно оновлюється і 

видається з 1768 року, публічне адміністрування в цілому 

складається з діяльності різних органів і установ держави, 

місцевого самоврядування, яка полягає у забезпеченні 

громадян правосуддям, фінансовими установами і безпекою. 

Британськими та американськими вченими вказується, що 

публічні послуги є вкрай різноманітними і повинні 

задовольняти основні, якщо не усі, потреби осіб стосовно 

реалізації їх прав, свобод і законних інтересів. Потужна 

економіка, фінансове благополуччя панівної більшості 

населення, реальне верховенство права, незалежне 

судочинство, стабільна політична система – усе це стало 

надійним забезпеченням підвищення ефективності 

публічного адміністрування у США [1]. Тож, починаючи з 

XX століття, публічне адміністрування стали все більше 

пов’язувати з економічним станом держави і рівнем 

матеріального благополуччя її представників. До того ж, 

ефективність функціонування системи публічного 

адміністрування була напряму пов’язана західними 

науковцями з економічним зростанням конкретної держави. 
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Щодо новітніх ідей, висловлених американськими та 

західноєвропейськими дослідниками у XXI столітті, 

відзначимо, що ними було окреслено декілька доведених 

принципів. Наприклад, було висловлено твердження про те, 

що значну частину негативних та низько ефективних 

процесів у сфері публічного адміністрування можна успішно 

ліквідувати завдяки правильній організації, або реорганізації 

конкретного державного органу, або усієї системи. Чимало 

корисних елементів сучасного публічного адміністрування у 

розвинутих країнах світу були позичені з бізнес-середовища 

та з військової організації деяких Західних країн, у першу 

чергу США. Велика частина цих елементів дійсно довела 

свою високу ефективність під час їх практичного 

застосування у різних сферах державної служби [2]. 

Науковцями також відзначаються й інші характерні 

запозичені елементи державних систем розвинутих країн, 

зокрема, проведення чітких обмежень щодо того, кому саме 

з керівників середньої та вищої ланки підлеглі мають 

доповідати стосовно власної безпосередньої діяльності; 

доцільності поділу співробітників на працівників 

«оперативної лінії», які здійснюють безпосередні функції 

підрозділу чи відомства, і на працівників, що виконують 

консультативні або допоміжні функції, здебільшого не 

пов’язані з безпосередньою діяльністю підрозділу чи 

відомства [3]. 

З часу здобуття Україною незалежності на державному 

рівні здійснюється чимало спроб щодо подолання 

негативних факторів бюрократії, нормалізації сфери 

публічного адміністрування підвищення ефективності 

функціонування державних установ і відомств. У тому числі 

це стосується і тих органів, безпосереднім функціональним 

завданням яких було надання публічних послуг 

представникам різних верств населення. Водночас, сучасна 

державна служба має складатися з найкращих складових 
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компонентів успішного досвіду й вдалих практичних 

прикладів, які виправдали себе у минулому. Звичайно, що 

застарілі компоненти мають бути або оновлені задля 

відповідності сучасним вимогам, або ліквідовані як зайві та 

непотрібні (за неможливості їх оновлення).  

Крім того, важливим є запровадження надійного 

правового механізму відповідальності державних 

службовців, що буде гарантувати дійсну дисципліну з боку 

цих осіб, особливо у зв’язку з їх кар’єрним підвищенням [4]. 

На наше переконання, вкрай важливою частиною цього є 

прозора перевірка і незалежний контроль за діяльністю 

державних службовців як осіб, що здійснюють публічне 

адміністрування, а також ведення конкурсного відбору осіб 

на посади у відомствах та установах держави. Потрібно 

акцентувати увагу на тому, що сучасні механізми 

конкурсного відбору осіб на державні посади, зокрема в ті 

державні органи, що безпосередньо здійснюють функції 

публічного управління та адміністрування, є логічним 

результатом розвитку колишніх систем атестації державних 

службовців. Якщо брати до уваги країни Заходу, то такі 

системи атестування з’явилися в XIX столітті. А якщо брати 

увесь світ в цілому, то можна констатувати, що, наприклад, 

у Китаї та деяких інших країнах Азії системи перевірки 

рівня знань, умінь та навичок державних службовців 

існували ще декілька століть до того. Відтак погоджуємося з 

тим, що практика конкурсного відбору осіб на посади у 

сфері публічного адміністрування є і повинна залишатися 

однією з найважливіших складових. Звичайно, що до 

проведення конкурсного відбору мають висуватися високі 

вимоги, закріплені на законодавчому рівні [5].  

Невід’ємною частиною функціонування сфери 

публічного адміністрування є незалежний контроль за 

розподіленням бюджету, тобто коштів, виділених на 

реалізацію конкретних програм у цій галузі. Наприклад, 
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коштів, спрямованих на підвищення ефективності процесу 

надання громадянам тих чи інших публічних послуг [6]. 

Такий стан справ вже давно є звичним у розвинутих країнах 

Заходу і стабільно там функціонує. Стосовно України 

зазначимо, що завдяки руху до євроінтеграції та завдяки 

активній підтримці іноземних союзників та партнерів 

України корисні та ефективні практики західних країн 

поступово втілюються у вітчизняне суспільство. 

Отже, галузь публічного адміністрування загалом є 

доволі динамічною та залежною від державного устрою, 

форми правління та рівня демократичності суспільних 

відносин. Те, наскільки ефективною буде організація 

процесів здійснення публічно-адміністративної діяльності, 

зокрема і в сфері надання публічних адміністративних 

послуг, визначить подальший успіх функціонування усієї 

публічно-адміністративної системи. 

Україні, безумовно, необхідно зробити ще чималий 

обсяг організаційно-структурних перетворень і реформувань 

задля того, аби досягти тих високих світових стандартів 

якості публічного адміністрування, які наразі існують.  
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ: ІСТОРІЯ 

ДОКТРИНАЛЬНИХ ДЕБАТІВ 

Принцип ефективності є незамінним для забезпечення 

належної дії міжнародних договорів, тому необхідність 

ефективної інтерпретації міжнародних договорів є 

визнаною, передовсім, у доктринальному плані. Але для 

доктрини було і є важливим питання, чому цей принцип 

впливає на процес тлумачення договору. Якщо взяти за 

точку   відліку    підхід  судді    МС   ООН    Х. Лаутерпахта  

Н. Lauterpacht), що міжнародне право є  такою ж зв’язуючою 

ланкою у міжнародному суспільстві, як національне 

законодавство в межах держави, то стає очевидним, що 

міжнародні правові норми повинні застосовуватися 

ефективно [4, 228]. Без принципу ефективності тлумачення 

дійсного обсягу договірних зобов’язань буде суперечливим, 

а спроба неефективного тлумачення договору може в 

окремих випадках дорівнювати порушенню договору. Є ще 

одне, більш практичне питання, яке стосується того, яким 

чином презумпції повинні діяти в контексті ефективної 

інтерпретації міжнародних договорів. Що має бути 

ефективним: зобов’язання, права, основні положення, 

винятки з цих основних положень чи об’єкт і мета 

міжнародного договору? 
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Вимога про ефективність діє не сама по собі, а в 

рамках правила тлумачення відповідно до статті 31 (1) 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 

року. Ця вимога стосується ефективності договірних 

зобов’язань, закріплених в тексті, з огляду на предмет і мету 

договору. Вимога про ефективність не може виправдати 

обмеження державного суверенітету або змусити договірні 

зобов’язання розширюватися на інші аспекти життя. 

Принцип ефективності спрямований на те, щоб витлумачити 

початкову угоду держав-учасників ефективно. 

А. Макнейр (А. McNair), відомий британський юрист, 

суддя МС ООН, перший президент ЄСПЛ вважав принцип 

ефективності обмеженим за своїм значенням, підкреслюючи, 

що договір повинен мати певну мету. Розгляд цього питання як 

в доктрині, так і на практиці показує, що доцільність 

використання принципу ефективності значно ширше [5, 385]. 

Варто зауважити, що вченим, який захищав доктрину 

ефективної інтерпретації міжнародних договорів, був 

Х. Лаутерпахт – його аналіз міжнародної практики пов’язує 

принцип ефективності з рішучістю міжнародного судового 

рішення в тому сенсі, що жодне питання, що охоплюється 

відповідним договором, не повинно залишатися 

невирішеним. МС ООН у своїй практиці визначає як одне з 

основних завдань забезпечення повного ступеня 

ефективності міжнародного права, зокрема, зобов’язань, 

взятих на себе сторонами в міжнародних договорах. 

Х. Лаутерпахт також заперечує проти трактування 

тлумачення міжнародного договору як політичного питання 

і заявляє, що за відсутності належного рівня ефективної 

інтерпретації договори, укладені урядами, можуть стати 

політичними інструментами, що гарантують їх свободу дій 

замість того, щоби стати джерелом їх юридичних 

зобов’язань [4, 231]. Як зауважує Х. Лаутерпахт, принцип 

ефективності вимагає у певному сенсі відхилення 
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тлумачення, яке призводить до збереження нестабільної 

позиції. Тобто цей підхід співвідноситься з більш загальним 

підходом, згідно з яким відсутність спільного наміру не 

може призвести до неможливості виконання договірних 

зобов’язань. Іншими словами, якщо відповідний предмет 

підпадає під міжнародно-правове регулювання, то не може 

бути прийнято рішення про відсутність правил, які 

регулюють це. Отже, якщо відповідне питання охоплюється 

договором, і якщо ситуація щодо цього питання пов’язана з 

суттєвим функціонуванням структури та об’єкта договору та 

мети, це повинно розглядатися як надання правил для 

регулювання цього питання. Х. Лаутерпахт також роз’яснює 

взаємодію між ефективною інтерпретацією та суверенітетом 

держав, відзначаючи, що принцип ефективності – це не 

більше, ніж вимога добросовісності, і передбачає, що 

добросовісність вимагає лише чіткого та справедливого 

наслідку для намірів сторін.  

Відомий німецький юрист проф. Бернхардт 

Р. (R. Bernhardt) вважає, що принцип ефективності повинен 

визнаватися в тій мірі, в якій він виражає текст. Але цей 

принцип може бути джерелом некоректності, якщо 

відправною точкою для ефективності є не текст договору, а 

його загальні цілі ефективного регулювання. На думку 

Р. Бернхардта такий підхід може призвести до створення нових 

прав та обов’язків, не передбачених сторонами. Це також могло 

б привести до того, що сторони бажали б якнайширшого 

можливого регулювання договору, щоб уникнути майбутніх 

суперечок. А це вимагатиме тлумачення, згідно з яким договір 

охоплює всі питання, що знаходяться в її межах (alle iggendwie 

erreichbare Falle) [1, 96]. Разом з тим, використання принципу 

ефективності не може виправдовувати вихід за межі 

регулювання договору. Таким чином, повнота договірних 

відносин передбачає принцип ефективності, який гарантує, 

що відповідний договір застосовується до предмету, який 
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він охоплює та регулює. Ефективність тлумачення 

стосується ефективності того, що було узгоджено між 

сторонами. 

Джеральд Фіцморис (Gerald FitzMaurice), член 

Постійної палати арбітражу та старший суддя МС ООН, 

говорячи про принцип ефективності, зазначає, що договори 

повинні тлумачитися з посиланням на їх оголошені або 

видимі об’єкти та цілі; окремі положення повинні 

тлумачитися так, щоби надати їм максимально повну вагу і 

дію відповідно до нормального сприйняття слів та інших 

частин тексту, і таким чином, щоби причина та значення 

могли бути віднесені до кожної частини тексту [2, 345]. 

Що в підсумку? Доктринальні дискусії у результаті 

приходять до розуміння того, що принцип ефективності 

посилюється принципом добросовісності (що і прописано у 

статті 31 (1) Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів). Принцип доброї волі стосується як виконання 

договірних зобов’язань, так і тлумачення положень 

договору. Функція тлумачення полягає у тому, щоби 

заборонити державам-учасницям приймати позиції, які б 

змінювали справжній зміст того, що вони взяли на себе 

через договір [3, 48–53]. Але ефективність інтерпретації 

міжнародних договорів – це більше, ніж дотримання доброї 

волі, і тому стосується розуміння фактичного змісту 

договірних положень. У цьому сенсі актуальність принципу 

добросовісності залежить від ефективної побудови 

договірних положень та результатів інтерпретації, 

отриманих таким чином. Фактично, принцип ефективності 

може мати два можливих прояви: один полягає в 

забезпеченні того, щоби жодне з положень договору не було 

позбавлене сенсу; інший – щоби договір діяв для досягнення 

своєї мети. Як показала подальша практика застосування 

договорів, справжня сутність принципу ефективності якраз і 

поєднує в собі ці два фактори. 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ УКРАЇНИ 

Вид  і характер юридичної відповідальності залежать 

від виду і характеру правопорушення. Зa сфeрaми 

суспільних віднoсин види прaвoпoрушeнь тaкі ж, як i гaлузі 

прaвa. Трудoвe прaвoпoрушeння мoжнa визнaчити як виннe 

прoтипрaвнe нeвикoнaння чи нeнaлeжнe викoнaння 

трудoвих oбoв’язків суб’єктaми трудoвих прaвoвіднoсин. 

Хотілось би зазначити, що такий вид трудової 

відповідальності законодавством не передбачено. Якщo в 

публічнoму прaві зaхoди юридичнoї відпoвідaльнoсті чіткo 

встaнoвлeні нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, тo в привaтних 

гaлузях визнaчaти зaхoди юридичнoї відпoвідaльнoсті мaють 

прaвo стoрoни. У трудoвoму прaві юридичнa 

відпoвідaльність мaє «змішaний» хaрaктeр. З oднoгo бoку, 

зaхoди трудoпрaвoвoї відпoвідaльнoсті встaнoвлeні в 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх і в дoгoвірнoму пoрядку (при 

цьoму, вoни нe мoжуть бути пoсилeні стoсoвнo прaцівникa); 

з іншoгo – хaрaктeр зaхoдів трудoпрaвoвoї відпoвідaльнoсті 

пeрeдбaчaє ширoку вaріaтивність їх зaстoсувaння, зoкрeмa в 

дoгoвірнoму пoрядку. 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

125 

У рaмкaх трудoвoгo прaвa пeрeдбaчeнo двa види 

юридичнoї відпoвідaльнoсті: дисциплінaрнa і мaтeріaльнa. 

Трудoвe прaвoпoрушeння і дисциплінaрний прoступoк нe 

співпaдaють зa змістoм. Трудoвe прaвoпoрушeння 

склaдaється з двoх різнoвидів: дисциплінaрнoгo прoступку й 

мaйнoвoгo трудoвoгo прaвoпoрушeння. Тому розглянемо їх 

характеристику, види та визначення цих категорій більш 

детально. 

Дисциплінарна відповідальність працівників, які 

порушують свої трудові обов’язки, передбачена главою 10 

КЗпП України (далі – КЗпП України, 2). Теорія трудового 

права вказує на два види дисциплінарної відповідності: 

загальна (дo якoї притягуються всі прaцівники) та 

спеціальна (дo якoї притягуються oкрeмі кaтeгoрії 

прaцівників, нa яких пoширюються дисциплінaрні стaтути, 

пoлoжeння тa спeціaльні зaкoни ). 

Згідно ст. 130 Кодексу Законів про працю  Укрaїни 

мaтeріaльну відпoвідaльність прaцівники нeсуть зa шкoду, 

зaпoдіяну підприємству, устaнoві чи oргaнізaції, внaслідoк 

пoрушeння пoклaдeних нa них трудoвих oбoв’язків»[1]. 

Мaтeріaльнa відпoвідaльність випливaє з oбoв’язку 

прaцівникa дбaйливo стaвитись дo мaйнa влaсникa тa вжити 

зaхoдів щoдo зaпoбігaння шкoді (ст. 131 тa 139 КЗпП 

Укрaїни)[1].  Особливістю матеріальної відповідальності є  

те, щo пoряд з oзнaкaми, хaрaктeрними для дисциплінарної 

відповідальності, вoнa мaє oзнaки і мaйнoвoї 

відповідальності, щo зближує її з цивільнo-прaвoвoю 

відповідальністю. Для чиннoгo зaкoнoдaвствa хaрaктeрнa 

плутaнинa, кoли мaйнoву (цивільнo-прaвoву) шкoду 

імeнують мaтeріaльнoю (нaприклaд, ст. 11 Цивільнoгo 

кoдeксу Укрaїни (нaдaлі – ЦК Укрaїни) . A відтaк, мaйнoву 

відпoвідaльність нaзивaють матеріальною відповідальністю. 

Oднaк, цe нe oзнaчaє, щo в цих випaдкaх дo прaвoпoрушникa 

трудових правовідносин будe зaстoсoвaнa нoрмa трудoвoгo 
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прaвa зa зaпoдіяння мaтeріaльнoї шкoди підприємству, 

устaнoві і oргaнізaції. Потрібно зазначити, що  мaтeріaльнa 

відпoвідaльність мaє свoї чіткo встaнoвлeні ст. 130 тa 138 

КЗпП Укрaїни oзнaки, a сaмe:  

1. Нaявність прямoї дійснoї шкoди.

2. Вoнa  може зaпoдіюється лишe винними діями

прaцівникa, при чoму oбoв’язoк дoкaзувaння вини 

прaцівникa пoклaдeнo нa рoбoтoдaвця; також діє прeзумпція 

нeвинувaтoсті прaцівникa. 

3. Зaстoсoвується лишe в мeжaх і пoрядку,

пeрeдбaчeнoму законодавством. 

Aнaлізуючи  судoву прaктику з кримінaльних спрaв 

щoдo пoрушeння трудoвoгo зaкoнoдaвствa,було 

встaнoвлeнo, щo пeрeвaжнa більшість злoчинних пoрушeнь 

трудoвих прaв людини пoв’язaнa з нeвиплaтoю зaрoбітнoї 

плaти тa нeзaкoнними звільнeннями з рoбoти. Крім тaких 

підстaв пoрушeння кримінaльних спрaв зa пoсягaння нa 

трудoві прaвa людини, як нeзaкoнні звільнeння, нaклaдeння 

нeзaкoнних штрaфів нa прaцівників, пoрушeння зaкoну прo 

відпустки тa відпoчинoк, грубим пoрушeнням зaкoнoдaвствa 

прo прaцю визнaнo пoрушeння нeзнaчних прaв прaцівників, 

пeрeдбaчeних підзaкoнними нoрмaтивними aктaми, зoкрeмa 

Інструкцією прo пoрядoк вeдeння трудoвих книжoк. Aлe й 

тaкe oбмeжeння сфeри дії кримінaльнoгo зaкoну нa трудoві 

віднoсини, як встaнoвлeння кримінaльнoї відпoвідaльнoсті 

зa пoрушeння трудoвих прaв людини, пeрeдбaчeних лишe 

зaкoнaми Укрaїни, нe відпoвідaє пoтрeбaм сьoгoдeння. 

Тільки Кoдeкс зaкoнів прo прaцю Укрaїни, нe бeручи дo 

увaги інші трудoві зaкoни, пeрeдбaчaє дoвoлі дoвгий пeрeлік 

прaв прaцівників. Сaмe тoму дeякі науковці ввaжaють 

сeрйoзнoю прoблeмoю, щo пeрeшкoджaє рoзвитку eкoнoміки 

дeржaви, висoкий ступінь зaрeгульoвaнoсті трудoвих 

віднoсин і oбмeжeння дій рoбoтoдaвців. 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

127 

Дослідивши  aдміністрaтивну відповідальність в 

трудовому праві – цe зaстoсувaння дo oсіб, які вчинили 

aдміністрaтивні прoступки, aдміністрaтивних стягнeнь, щo 

спричиняють для цих oсіб oбтяжливі нaслідки мaйнoвoгo, 

мoрaльнoгo, oсoбистіснoгo чи іншoгo хaрaктeру. Стягнeння 

нaклaдaють упoвнoвaжeні нa тe oргaни чи пoсaдoві oсoби нa 

підстaвaх і в пoрядку, встaнoвлeних нoрмaми aдміністрaтивнoгo 

прaвa. Підстaвoю aдміністрaтивнoї відпoвідaльнoсті є 

aдміністрaтивний прoступoк – прoтипрaвнe, виннe діяння, щo 

пoсягaє нa встaнoвлeний прaвoпoрядoк, aлe, нa відміну від 

злoчину, нe містить знaчнoї суспільнoї нeбeзпeки[2].  

Проаналізувавши пaкeти зaкoнoпрoeктів, спрямoвaних 

нa удoскoнaлeння юридичнoї відпoвідaльнoсті зa пoрушeння 

трудoвoгo зaкoнoдaвствa, свідчить прo тe, щo прийняття їх у 

тaкoму вигляді юридичну відпoвідaльність нe пoкрaщить. Лишe 

пoсилeння тa урізноманітнення та закріплення  юридичнoї 

відповідальності  в трудовому праві  в одному нормативно- 

правовому акті, дасть змогу вирішити дані прогалини.  
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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ВЛАСНИКА МАЙНА У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У сфері господарювання майнові відносини займають 

центральне місце, оскільки майно є необхідною 

передумовою здійснення будь-якої господарської діяльності. 

Право власності виступає основним речовим правом у сфері 

господарювання, тому для ефективного здійснення 

господарської діяльності важливим є чітке розуміння 

сутності та змісту організаційно-господарських повноважень 

власника майна.  

У чинному законодавстві відсутні безпосередні 

положення щодо організаційно-господарських повноважень 

власника майна. Саме ж право власності як суб’єктивне право 

знаходить свої закріплення у Господарському кодексі України 

(глава 14), Цивільному кодексі України (глави 23-29) (далі – 

ГК України, ЦК України) [1, 2], низці інших законодавчих 

актів, аналіз положень яких сприяє формуванню загального 

розуміння щодо вищеназваних повноважень власника 

майна.  

У науковій юридичній літературі висвітлено різні 

аспекти права власності, зокрема й у сфері господарювання, 

які враховано у цьому дослідженні, проте питання 

організаційно-господарських повноважень власника майна у 

сфері господарювання, зокрема й з огляду на численне коло 

учасників господарських відносин – власників майна, 
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потребує самостійного дослідження. Викладене зумовлює 

актуальність обраної теми дослідження, спрямованого на 

конкретизацію змісту поняття організаційно-господарських 

повноважень власника майна у сфері господарювання. 

У сфері господарювання майном, щодо якого може 

виникати право власності або інші речові права, визнається 

не будь-яке майно (майно у широкому розумінні за ЦК 

України), а так зване майно господарського призначення (ст. 

139 ГК України). Визначення майна господарського 

призначення запропонував В.С. Щербина як сукупності речей 

та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які 

мають вартісне вираження, виробляються чи використовуються 

у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх 

балансі або враховуються в інших, передбачених законом 

формах обліку майна цих суб’єктів [3, с. 199]. 

Право власності є абсолютним речовим правом і у 

найбільш широкому розумінні означає, що власник володіє, 

користується і розпоряджається належним йому майном у 

будь-який спосіб, що не заборонений законом, у тому числі 

використовує майно у власній господарській діяльності, 

може передати майно у користування або у власність іншим 

суб’єктам за плату чи безоплатно. 

Загалом повноваження власника майна у сфері 

господарювання розкриваються традиційно через так звану 

тріаду правомочностей: володіння, користування та 

розпорядження. Логічно, що реалізація цієї тріади 

правомочностей у сфері господарюванням має певну 

специфіку, обумовлену особливостями господарської 

діяльності та господарських відносин. У сфері 

господарювання організаційно-господарські повноваження 

власника майна спрямовані на забезпечення організації та 

здійснення господарської діяльності, тобто діяльності з 

виготовлення та реалізації продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 
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визначеність, і безпосередньо пов’язані з виконанням 

організаційно-господарських зобов’язань, які виникають між 

суб’єктом господарювання та власником, який є 

засновником даного суб'єкта (ст. 176 ГК України). При 

цьому організаційно-господарські повноваження власника 

значною мірою пов’язані із здійсненням правомочності 

розпорядження майном, хоча і не обмежуються нею. 

Під розпорядженням, як правило, розуміється 

правомочність власника, яка полягає у самостійному вирішенні 

подальшої юридичної та фактичної долі майна. У сфері 

господарювання власник майна практично необмежений у 

здійсненні правомочності розпорядження майном. 

Виокремлюють три групи дій, які характеризують 

розпорядження майном, а саме: збереження майна, видобування 

його корисних властивостей, відчуження речі [4, с. 168]. 

Отже, про здійснення організаційно-розпорядчих 

повноважень власника майна можна вести мову в контексті 

визначення долі такого майна при здійсненні власне 

виробничо-господарської діяльності суб’єктом 

господарювання, тобто про користування майном. 

Користування тлумачиться, переважно, як використання 

конкретного майна шляхом видобування його корисних 

властивостей (якостей). На реалізацію цієї правомочності 

прямо вказано у визначенні майна у сфері господарювання 

(ст. 139 ГК України), при цьому для споживних речей 

(оборотних засобів) користування по суті збігається з 

розпорядженням. Суб’єкт господарювання, який діє на 

основі права власності, згідно із ст. 134 ГК України на свій 

розсуд користується належним йому майном. 

Іншим прикладом організаційно-господарських 

повноважень власника у сфері господарювання виступає 

передання майна у власність або користування за 

відповідними господарськими договорами (купівлі-продажу, 

поставки, оренди, концесії). Певною мірою, до такого 
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прикладу можна віднести й передачу майна в іпотеку для 

забезпечення виконання взятого зобов’язання. При цьому 

реалізація названих повноважень здійснюється 

безпосередньо власниками майна або уповноваженими ними 

органами (наприклад, виконавчим органом господарської 

організації). 

До організаційно-господарських повноважень 

належать організаційно-установчі повноваження власника, 

коло яких закріплено у ст. 135 ГК України і може бути 

зведено до можливості заснування господарських 

організацій або здійснення господарської діяльності в інших 

організаційно-правових формах господарювання, не 

заборонених законом. Прикладом реалізації організаційно-

установчих повноважень власника є передача майна до 

статутного капіталу господарських організацій, закріплення 

майна за ними на іншому речовому праві тощо. У 

навчальній літературі організаційно-установчі права 

власника прийнято поділяти на 1) телеологічні (право на 

свій розсуд визначити мету, предмет діяльності суб’єкта 

господарювання, внутрішню структуру, органи управління 

тощо); 2) розпорядчі (право на створення суб’єкта 

господарювання самостійно або з іншими власниками та 

його припинення, на здійснення господарської діяльності, на 

об’єднання тощо); 3) управлінські (здійснення 

управлінських повноважень щодо створеного суб’єкта 

господарювання); майнові (право закріплювати майно за 

суб’єктом господарювання, визначати порядок 

використання майна тощо) [5, с. 213-214]. Підтримуючи 

наведену класифікацію організаційно-установчих 

повноважень власника майна, деякою мірою не можна 

погодитися із виділенням майнових повноважень, з огляду 

на те, що всі організаційно-установчі повноваження суб’єкта 

ґрунтуються на здійсненні ним правомочностей щодо 

розпорядження власним майном. 
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У сфері господарювання зміст та реалізація 

організаційно-господарських повноважень власника майна 

залежать від низки чинників, до яких належать 

організаційно-правова форма господарювання, форма 

власності, вид майна (належність речі до певного виду) та 

інші, можливість реалізації безпосередньо та/або через 

уповноважених осіб (органи управління господарської 

організації).  

Отже, можна зробити висновок, що поняття 

організаційно-господарських повноважень власника майна у 

сфері господарювання охоплює повноваження з реалізації 

організаційно-установчих повноважень, прийняття рішень 

щодо видобування корисних властивостей майна під час 

здійснення виробничо-господарської діяльності та щодо 

передання майна у користування або у власність іншим 

суб’єктам.   
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ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Актуальність дослідження надання електронних 

послуг в Україні зумовлена зростанням ролі інформатизації 

в управлінні суспільним розвитком. Так, з моменту 

прийняття у 2012 р. Закону України «Про адміністративні 

послуги» створено та функціонують 682 центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Найбільша 

кількість центрів (464) утворено районними державними 

адміністраціями, найменша (28) – органами місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад [1]. 

Перш за все варто проаналізувати дефініцію поняття 

«електронні адміністративні послуги». Це публічно-владна 

діяльність суб’єкта надання адміністративних послуг за 

зверненням фізичної або юридичної особи, що здійснюється 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з 

використанням електронного підпису та без безпосередньої 

взаємодії, яка спрямована на набуття, зміну чи припинення 

прав, обов‘язків та/або задоволення законних інтересів такої 

особи відповідно до закону, що призводить до певного 

результату [2, с. 347]. 

Якість обслуговування громадян у центрах надання 

адміністративних послуг різних міст, а також обсяг послуг, 

які надаються, зокрема найбільш популярних серед 

громадян адміністративних послуг органів виконавчої влади, 
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є неоднаковими. Кількість ЦНАП, які надають більше понад 

200 послуг складає лише 2,7 % від загальної кількості 

центрів. Переважна більшість центрів надає менше 100 

послуг [3].  

Особливе значення якість надання адміністративних 

послуг має для забезпечення лояльності мешканців 

Донецької та Луганської областей. Адже, на даний момент 

від усіх осіб, що мають реєстрацію в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при 

наданні адміністративних послуг вимагають довідку 

внутрішньо переміщеної особи. Це ускладнює отримання 

адміністративних послуг для громадян України, які 

проживають на зазначених територіях та не є 

внутрішньопереміщеними особами. 

Основними напрямами вдосконалення електронних 

адміністративних послуг може бути: (1) на рівні Кабінету 

Міністрів України: доручити Міністерству юстиції України 

та Міністерству внутрішніх справ розробити та внести на 

розгляд Кабінету Міністрів України проект закону щодо 

делегування повноважень із надання адміністративних 

послуг з видачі посвідчень водія та державної реєстрації 

транспортних засобів органам місцевого самоврядування та 

місцевим державним адміністраціям; рекомендувати 

Міністерству внутрішніх справ, місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування на 

основі узгоджених рішень надавати послуги з видачі 

посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів через 

центри надання адміністративних послуг [4]. Також варто 

Міністерству внутрішніх справ України, Державній 

міграційній службі України, Державній службі України з 

питань геодезії, картографії та кадастру  надати доступ 

центрам надання адміністративних послуг до видачі 

відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, 
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Державного земельного кадастру. Міністерству внутрішніх 

справ України, Державній міграційній службі України 

необхідно опрацювати питання щодо можливості спрощення 

процедури отримання адміністративних послуг, пов’язаних з 

оформленням паспорту громадянина України, для громадян 

України, які проживають в окремих районах Донецької та 

Луганської областей, де органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження. Водночас  Міністерству 

внутрішніх справ України, Державній міграційній службі 

України необхідно  опрацювати питання щодо можливості 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг, 

пов’язаних з оформленням паспорту громадянина України, 

для громадян України, які проживають в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження [4].         

Отже, проаналізувавши вищенаведене можна дійти 

висновку, що пріоритетними завданнями державної 

політики у сфері надання адміністративних послуг мають 

бути: подальша децентралізація повноважень з надання 

адміністративних послуг та розвиток мережі центрів 

надання адміністративних послуг; покращення якості 

надання адміністративних послуг, зокрема, впровадження та 

розвиток надання адміністративних послуг в електронній 

формі, залучення громадян-споживачів послуг до контролю 

за якістю надання адміністративних послуг, вдосконалення 

методики моніторингу та оцінювання якості надання 

адміністративних послуг. 
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СЕКЦІЯ 5. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Комінарець Т.В. 

завідувач кафедри теорії й методики 

 дошкільної, початкової освіти 

та мовних комунікацій, 

 Комунальний вищий навчальний заклад 

 «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської  обласної ради 

 м. Херсон, Україна 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ  УПРАВЛІННЯ   

ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

Різновидів управління соціально-педагогічними 

системами за час існування людської цивілізації було 

апробоване чимало. Ці підходи багато в чому залежали від 

характеру відносин у суспільстві, економічних проблем, 

розвитку наукової думки, політичної ситуації та від 

пануючої державної ідеології. 

Сучасна українська система освіти не вперше 

перебуває на шляху до свого корінного реформування та 

оптимізації. Концепцією Нової української школи,   Законом 

про освіту, Законом про загальну середню освіту 

визначаються ключові засади глобальної реформи освітньої 

галузі, яка стартувала в  Україні   у 2017 році.    

В умовах прискорення темпів соціально-економічного 

розвитку інноваційний потенціал установи інтегрується, 

зрощується з режимом функціонування, що робить 

готовність до інноваційного менеджменту однією з 

ключових   характеристик   професійної   зрілості   керівника 
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освітньої установи. 

За науковими  дослідженнями  до найбільш поширених 

технологій в управлінні сучасною школою відносять: 

технології проєктування; планування; прийняття 

управлінського рішення; стимулювання інноваційної 

діяльності; PR-технології; маркетингові технології, які 

дають змогу створити відповідні умови для оперативного й 

ефективного прийняття керівником управлінського рішення. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної  та світової освіти 

характеризується соціальним замовленням на гуманізацію 

стосунків у освітньому процесі, що зумовило активну розробку 

нової управлінської парадигми, заснованої на суб’єкт-

суб’єктній взаємодії керівників і керованих систем [1]. 

Проблема управління навчальними закладами має різні 

аспекти та завжди була об’єктом вивчення багатьох українських 

і зарубіжних учених, серед яких: В. Афанасьєв, Є. Березняк, 

В. Бондар, Л. Ващенко, М. Гриньова, Г. Дмитренко, 

Г. Єльникова, І. Зязюн, Л. Калініна, В. Кремень, 

Ю. Конаржевський, Т. Лукіна, В. Маслов, В. Олійник, 

В. Пікельна, М. Поташник, Т. Сорочан, Т. Шамова та ін. [2, с.85 ]. 

Фундатор інноваційної теорії Й. Шумпетер трактував цей 

термін, як нову комбінацію ресурсів, мотивовану 

підприємницьким духом і розглядав інновацію в динаміці, 

тобто як інноваційний процес, а саме: «виготовлення нового 

продукту, а не «новий» продукт; упровадження нового 

методу, а не «новий метод»; освоєння нового ринку...; 

отримання нового джерела сировини...; проведення 

реалізації...» [3, с. 169].  

Інноваційний менеджмент – це нова галузь науки про 

управління людськими і матеріальними ресурсами в 

закладах і установах освіти, яка упроваджується на засадах 

інвестицій та інновацій, завдяки чому, якісно покращуються 

основні показники їх діяльності [4, с. 85]. 
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Управління інноваційною діяльністю в освітньому 

закладі  включає: 

- вироблення стратегії розвитку на основі інтеграції

завдань  адаптації до змін, що відбуваються в усіх системах 

освіти, і прогнозування, передбачення майбутніх змін; 

- складання програми розвитку та освітньої програми з

урахуванням можливості щорічної корекції та додавання 

нових складових; 

- розробку та реалізацію програми корпоративної

підтримки педагогів, включаючи допомогу в інноваційній 

діяльності; 

- володіння механізмами мотивації педагогів до

інноваційної діяльності та генерування нових управлінських 

технологій; 

– моделювання системи критеріїв та показників якості

освіти з урахуванням усіх напрямків інноваційної 

діяльності; 

– систематичний аналіз якості: цілей освіти, змісту та

процесу освіти, її результату, освітнього середовища, 

упровадження внутрішнього контролю за якістю освіти,  

процесу управління, виховання та супроводу,  оновлення  

технологій і стратегій. 

Керівнику освітньої установи необхідно мати цілісне 

уявлення про розроблені та використовувані педагогами 

інноваційні продукти, для чого може бути створений банк 

інновацій і щорічно складатися зведена таблиця по всьому 

педагогічному колективу з результатами заповнення карт 

досягнень педагогів за навчальний рік [4, с.266].  

      Сьогодні авторитет учителя не може будуватися на 

сліпій повазі або примушуванні. Школа перестала бути 

єдиним джерелом інформації та освіти. Тому головне 

завдання школи полягає не в тому, щоб дати дітям певний 

обсяг інформації, а в тому, щоб навчити їх набувати потрібні 

знання    та    вміння   –    навчити    вчитися   та  сформувати 
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внутрішню мотивацію до результатів освіти. 

У досягненні цієї мети допомагають інноваційні  

технології. Суть їх в тому, що вчитель змінив традиційні 

різновиди спілкування з учнями на інтерактивні, де частіше 

виступає в ролі консультанта, організатора, експерта та 

спрямовує учнів на активну діяльність. Отже, інтерактивне 

навчання – це, насамперед,  діалогове навчання, у ході якого 

формуються ключові компетентності, серед яких  головним 

виступає партнерство. 

Для планування управлінської діяльності з 

впровадження та генерування нового в освітньому закладі 

доцільно проводити  анкетування педагогів з вивчення їх 

готовності до методичної роботи, яка, на думку багатьох 

учених, повинна носити дослідницький характер [4]. За  

аналізом результатів  педагогічного дослідження будуть  

визначені потреби педагогів у допомозі. [4, с.291,293]. 

Аналіз цих анкет дозволяє адресно запланувати теми 

методичного навчання та консультацій педагогів-

наставників. Особливу увагу заслуговує проблема 

упровадження та вдосконалення використання  

інформаційних технологій у практиці роботи педагога,   

особливо,  у зв’язку із пандемією та поширенням 

онлайнового спілкування учасників освітнього процесу. 

Розробка та розповсюдження технологічних інновацій, 

застосування в освітньому процесі сучасних комп'ютерних 

та телекомунікаційних технологій є провідним фактором 

розвитку інноваційного навчального процесу. Постійне 

вдосконалення нових інформаційних технологій стимулює 

та прискорює нововведення у сфері освіти. В основі 

інноваційного менеджменту технологічної основи 

освітнього процесу – вирішення проблеми вибору 

технологій із широкого спектру можливостей. 

Успішний інноваційний менеджмент можливий лише в 

акмеологічному освітньому середовищі, що характеризується 
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престижністю досягнень, домінуванням прагнення педагогів та 

професійної зрілості, мотивацією до самовдосконалення та 

розвитку професійних компетентостей у більшості членів 

педагогічного колективу. Ключова роль у формуванні 

психологічного мікроклімату і домінуючої системи цінностей 

належить керівнику, він своїм прикладом і ставленням до 

професійної діяльності визначає ступінь престижності 

інновацій у роботі педагогів [5].  
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WHAT IS CFC FROM THE POINT OF VIEW OF 

TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND HOW 

TAX REGULATION OF CONTROLLED FOREIGN 

COMPANIES IS CHANGING 

According to Russian tax authorities, a controlled foreign 

company (CFC) is: 

- a foreign company, the controlling person of which is a

Russian tax resident; or 

- a foreign structure without a legal entity, the controlling

person of which is a Russian tax resident. 

So what is a CFC? 

Facts 

On November 24, 2014, Federal Law No. 376-FZ was 

adopted [1], amending the Tax Code of the Russian Federation in 

terms of taxation of profits of foreign companies controlled by 

Russian tax residents. As a result, since 2015, Russia has become 

one of the countries that apply additional taxation for controlled 

foreign companies (the so-called CFC rules). Such regulations 

apply, in particular, in Germany, Great Britain, France, Spain, 

Italy, Norway, Finland, Sweden, Denmark, Hungary, USA, 

Japan, China and Australia. 
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 The mechanisms introduced by the law have significantly 

changed the procedure for taxation of income received outside 

Russia and the application of international treaties in the field of 

taxation. The legislative provisions mainly affected countries 

with low taxes and the so-called offshore countries; therefore, the 

adopted law is often called the "Law on deoffshorization". 

However, the new legal provisions apply to offshore countries 

and other jurisdictions in general. 

The new rules look especially relevant in the aspect of the 

agreement with the member states of the Council of Europe and 

the OECD on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 

(ETS No. 127) of January 25, 1988 [2], which Russia ratified in 

November 2014 and which allows the tax authorities of different 

states to exchange information about taxpayers. 

The law introduced a number of basic conditions and 

established rules for the taxation of profits of foreign companies 

controlled by Russian tax residents. 

Since 2015, the term “tax residents” has been extended 

with regard to companies: now not only Russian but also foreign 

companies that are considered tax residents of Russia under the 

criteria of international agreements or whose actual location is in 

Russia are classified as tax residents. 

To determine the location of the actual place of 

management, the Tax Code of the Russian Federation was 

supplemented with a number of criteria, according to which the 

location of the actual management is considered to be the 

territory of Russia, subject to at least one of them: 

– most meetings of the CFC Board of Directors are held in

Russia; 

– the top management of the CFC performs its duties on the

territory of Russia; 

– the beneficiary of the CFC (tax resident of the Russian

Federation) is also its director; or is a signatory to its bank 

account; or has a power of attorney allowing him to act on its 
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behalf; or actively participates in the investment decisions of the 

CFC. 

Expanding the concept of "tax resident", Russian tax law 

has come closer to the tax legislation of other countries. For 

example, a corporation in Germany is subject to unlimited tax 

liability if its registered office or management is in Germany. 

Consequently, the classification of foreign companies as 

resident taxpayers due to the location of their actual management 

in Russia has resulted in a company incorporated abroad being 

subject to unlimited taxation both in that other country and in 

Russia (“double taxation”). 

Double taxation can be avoided if there is an Agreement on 

the Avoidance of Double Taxation between Russia and a foreign 

state. This can be done by a special rule, which is provided for in 

most treaties for the avoidance of double taxation and states that 

a company is usually considered a tax resident of the state in 

which its actual place of management is located. However, it 

should be borne in mind that tax authorities of different countries 

may interpret the term “effective management” in different ways. 

Therefore, it may be difficult or impossible to exempt a company 

from taxation in the respective country in practice. 

According to the letter from the Ministry of Finance of 

Russia published in February 2017 [3], the controlling person of 

a CFC with legal personality is any person with a participation 

interest in a CFC over 25% or over 10% if the total share of tax 

residents of Russian Federation in CFCs exceeds 50%. 

The controlling person of a CFC without legal personality 

is the founder of the CFC or any person exercising control over 

the CFC by providing decisive influence on the distribution of 

after-tax profits (including the right to block such distributions). 

Also, it can be any person who simultaneously meets at least one 

of the following criteria: 

1) the person has the actual right to receive income

or part of the income of the CFC; 
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2) the person has the right to dispose of the property

of the CFC; 

3) the person has the right to receive the property of

the CFC in the event of the termination of the structure 

(liquidation, dissolution). 

On November 09, 2020, Federal Law No. 368-FZ, "On 

Amendments to Parts One and Two of the Tax Code of the 

Russian Federation" [4], introduced provisions on a new regime 

for the payment of personal income tax from the fixed profit of a 

CFC, as well as changes regarding the usual procedure for 

paying CFC income tax and measures of liability for tax 

violations. 

And this is just the tip of the iceberg called CFC. We 

summarized only some of the provisions of the laws that seem to 

us the most important for a wide range of people, while the laws 

also introduce a whole layer of other point amendments. 
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КЛАСТЕРНІ ІНІЦІАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ 

Дієвим інструментом забезпечення ефективного 

розвитку національної економіки та трансформації 

інноваційної екосистеми Фінляндії є кластерна модель. Це 

визначено цілями застосування кластерного підходу [1-5]. У 

більшості країн світу кластерні структури визнано найбільш 

ефективним засобом реалізації регіональної політики, що 

стимулює збалансований сталий розвиток регіонів на основі 

використання місцевих умов, ресурсів і конкурентних 

переваг. Світова практика свідчить про активізацію процесів 

формування кластерних об'єднань організацій останні 

десятиліття. На даний час приблизно 50% економік 

розвинених країн охоплено процесами створення та 

функціонування кластерних утворень [6-10]. 

Як показують дослідження, Фінляндія зробила ставку 

на кластеризацію національної економіки, посідаючи 

передові позиції серед європейських країн з утворення 
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кластерів (мереж стійких бізнес-зв’язків). Для цієї країни 

характерним є високий рівень розвиненості мережевої 

кооперації у кластерних структурах. У 1990-х р. у Фінляндії 

було організовано вивчення конкурентних переваг, і навіть 

передумов формування кластерів. За дорученням уряду 

розроблено Національну промислову стратегію, основним 

завданням якої і була координація та контроль формування 

кластерів в основних галузях промисловості. Таким чином, з 

перших днів появи кластерної ініціативи в країні, уряд узяв 

на себе активну роль у формуванні кластерних утворень, а 

отже, державна політика у цьому напрямі набула основних 

рис дирижистської моделі [11]. 

Серед пріоритетних видів економічної діяльності для 

створення кластерів можна вказати такі, як ІТ-сектор і 

кібербезпека, аграрний сектор, енергетика та еко-

енергоефективність, будівництво, транспорт і логістика, 

деревообробка. Критерієм вибору є наявність сталого 

експорту та приплив іноземних інвестицій. Для кожної 

сфери визначено «кластерний каркас» і розроблено 

кластерні карти. 

Особливістю Фінляндії є використання заходів у сфері 

розвитку кластерів як інструментів реалізації регіональної та 

інноваційної політики. Наприклад, у Фінляндії сформовано 

інноваційний кластер Тампере, у якому створено 60 тис. 

робочих місць. Функціонування даного кластеру сприятиме 

17,9 млрд євро річного грошового обігу. 

Зростання інноваційного потенціалу кластерів, 

підвищення інноваційної та комунікаційної активності 

учасників також сприяють і створені в країні фонди 

інноваційного розвитку. Найвідоміші з них – національний 

незалежний суспільний фонд інновацій «Сітра» (створено у 

1967 р. при фінському парламенті); Центр технічних 

досліджень Фінляндії «ВТТ»; Фінське агентство з 

фінансування технологій та інновацій «Текес» (створено у 
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1983 р. при Міністерстві торгівлі та промисловості 

Фінляндії) та ін. Крім цього, у 2007 р. у країні було 

запущено програму OSKE (The Centre Expertise Program), 

основним завданням якої визнано управління регіональними 

інноваційними процесами. У рамках програми в країні 

створено низку керуючих дослідницьких центрів (Strategic 

Centres for Sciense Technology and Innovations – «SHOKs»), 

які й займаються досягненням цілей програми, а саме: 

акумулювання наукових розробок і сприяння впровадженню 

їх у виробничі процеси. При цьому уряд сприяє об'єднанню 

наявних кластерних утворень для обміну досвідом – 

наприклад, усі технопарки країни входять до Асоціації 

наукових парків Фінляндії «ТЕКЕЛ», під контролем якої 

перебуває понад двох тисяч інноваційних компаній. 

Отже, кластерні структури особливо актуальні в 

умовах економічної кризи, коли необхідний пошук 

принципово нових форм організації та самоорганізації 

підприємств, які сприяють підвищенню їх 

конкурентоспроможності. Варто зазначити, що кластерний 

підхід дозволяє розглянути та дати характеристику сфер 

економічної діяльності стосовно конкретної території, 

зокрема регіону, та особливостей її функціонування та 

розвитку, що значно розширює та доповнює галузевий 

підхід. 

Сучасний економічний розвиток Фінляндії в умовах 

економіки знань і глобалізації стимулює появу мережевих 

форм кооперації та інтеграції. Розгортання таких форм 

виробництва та його організації обумовлено значною 

сукупністю трансформаційних перетворень у системі 

глобального устрою економіки та посилення відповідних 

взаємодій на глобальному, субрегіональному, 

національному та локальному рівнях. До таких форм 

економічної організації та соціальної взаємодії, які активно 

розвиваються, відносяться  кластерні  утворення та мережеві 
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 структури. 

У подальших дослідженнях планується удосконалити 

методичний підхід до оцінювання ефективності кластерних 

структур у регіонах України. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

Податкова система перебуває на стадії постійного 

реформування та удосконалення, змінюється механізм 

оподаткування, відбуваються законодавчі врегулювання із 

врахуванням нових економічних вимог і суспільно-економічних 

трансформацій. Система оподаткування виступає 

стимулюючим фактором економічних та соціальних процесів.  

Систему оподаткування висвітлювали у своїх наукових 

працях такі вчені, як: Варналій З., Геєць В., Поддєрьогін В, 

Соколовська А., Федосов В., Юрій С. Ця тематика була в 

колі зору таких зарубіжних світових науковців: Бланкарта 

Ш., Б’юкенена Дж., Ерроу К., Кейнса Дж.М., Маршала А., 

Пігу А., Самуельсона П., Сміта А. Дослідження в цьому 

напрямку проводилися достатньо активно вченими-

економістами, практиками, фахівцями-експертами ще з часів 

виникнення та становлення податкової системи, але 
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проблеми оподаткування будуть предметом обговорення 

довіку, оскільки: для підприємців – це можливість 

управління витратами, для державних та місцевих бюджетів 

– це нестача формування доходної частини бюджету, для

працівників – це зменшення доходу, заробітної плати. А в

умовах посилення глобальних інтеграційних процесів вони

стають більш значущими.

Для кращого розуміння важливості та значення 

податкової системи для економіки країни продемонструємо 

окремі цифри. За даними Міністерства фінансів України в 

структурі доходів державного бюджету станом на 1.11.2021 

року податкові надходження займали 84 %. Податками, що 

мають найбільшу частку є: податок на додану вартість (42%), 

податок з доходів фізичних осіб (10,8%), податок на прибуток 

підприємства (10,8%) [1]. Висока частка податкових платежів у 

доходах бюджету є цілеспрямованим заходом державної 

політики у сфері податків на фіскальну функцію, а має бути 

фактором і стимулом до посилення конкурентоспроможності, 

стійкості і росту економіки країни. ПДВ з вітчизняних товарів 

станом на 1.11.2021 р. складав 12,6%, з імпортних товарів – 

29,4% [1]. Така ситуація показує перевагу і стимулювання 

ввезення товарів на територію України, що негативно впливає 

на платіжний баланс країни. 

Далі проаналізуємо більш детальніше причини 

ухилення від сплати окремих податків та ставки їх 

оподаткування. Одним із видів уникнення сплати податків є 

зменшення бази оподаткування. Заниження обсягів доходів 

та прибутків призводить до збільшення рівня тінізації 

економіки За даними Міністерства економіки України її 

рівень в Україні у 2020 році становив 30% від обсягу 

офіційного ВВП, що на 3 % більше попереднього року [2]. 

Окрім того, багато підприємств показують збиткову 

діяльність з метою уникнення сплати податку на прибуток. 

Також наявність спрощеної системи оподаткування дає 
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можливість великим підприємствам ухилятися від сплати 

цього податку шляхом роздрібнення на малі підприємства, 

що є платниками уже єдиного податку.  

Ставки податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), 

податку на прибуток підприємства, податку на додану 

вартість (ПДВ) представлені на рис.1. Як бачимо, в окремих 

випадках вони є, навіть, вищими, ніж ті, які діють в Україні. 

Але варто відмітити, що у Франції, Німеччині, Іспанії існує 

прогресивна п’ятиступенева шкала ставки ПДФО і на 

рисунку відображено максимальне її значення, в той час, як 

мінімальна ставка становить 14%, 14% та 9,5% відповідно. У 

Польщі та Словаччині прогресивна шкала містить 2 ступені, 

найменша ставка – 18% та 19% відповідно [3]. Окрім того, 

необхідно також для більш адекватної характеристики стану 

оподаткування порівнювати відношення частки податків у 

бюджеті до ВВП, наявність соціальних податків, внесків, 

зборів та рівень доходів населення, що є набагато вищим, 

ніж в Україні. 

Джерело: складено автором за даними [3]. Ставки 

ПДФО зазначені максимальні по прогресивній шкалі. 

Рис. 1. Ставки податку з доходів фізичних осіб, 

податку на прибуток та податку на додану вартість в 

Україні та деяких країнах Європейського союзу.  
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Відповідно до рейтингу Світового банку «Doing business» 

за легкістю ведення бізнесу Україна піднялася на 7 позицій у 

2020 році в порівнянні з 2019 роком. Проте, якщо за деякими 

позиціями, серед яких є також захист інвесторів, міжнародна 

торгівля, реєстрація власності та інші напрями, відбулося 

зростання, то за рівнем оподаткування наша країна опустилася з 

54 до 65 місця. При цьому за швидкістю відшкодування ПДВ 

відбулося покращення, а над значним  витрачанням часу на 

адміністрування податку потрібно ще працювати [4]. 

Висновки. Отже, система оподаткування в Україні є 

недостатньо ефективною, а рівень її розвитку, враховуючи 

результати рейтингу Світового банку «Doing business», 

передбачає пошук шляхів подальшого реформування.  

Як свідчать проведені нами дослідження щодо рівня та 

стану оподаткування в Україні та зарубіжних країнах, 

оптимальної системи не існує в світі. Це пов’язано, 

насамперед, з тим, що сила її дії не може задовольнити 

одночасно: роботодавця через зміну його витрат і 

фінансових результатів; фізичну особу із-за зменшення її 

доходів; кінцевого споживача товарів, робіт, послуг через 

вплив на його купівельну спроможність; державу, тому що 

спостерігається недоотримання коштів для здійснення 

відповідних виплат. Та все ж, в Україні необхідно 

поліпшити механізм справляння ПДВ та розглянути 

можливість застосування прогресивної шкали ставки ПДФО 

із врахуванням адекватного збалансування фінансової 

спроможності державного, місцевих бюджетів і 

платоспроможності населення.  
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Abstract. The work presents a characteristic of the method 

of   determining   the    jump    height    and   jumping  endurance 
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using modern nanotechnology. 

Keywords: basketball, height jumping, jumping 

endurance, nanotechnology. 

Introduction. The effectiveness of the basketball players' 

training system depends on a number of factors, including the 

improvement of the method of assessing the level of training of 

athletes. Control over the stage of basketball players' training is 

considered as an important element of the management of the 

training process [4, 6, 9, 10]. 

Purpose and objectives of the study. Develop a way to 

control jump height and jumping endurance by creating an 

automated system.  

Materials and methods of research. The method of 

technical modeling was used in the work, as well as analysis of 

literary sources. 

Results of the study and their discussion. It should be 

noted that the jump height and jumping endurance have certain 

specific features, namely: speed and timeliness of the jump, take-

off direction, minimum participation of hands during push, serial 

execution of jumping in conditions of fight under the shield, 

landing accuracy and readiness to act after the jump. 

Various control exercises are used for determining the 

level of speed and strength abilities of athletes. However, none of 

them gives accurate information. This was the reason for the 

creation of an automated system for monitoring the jump height 

and jumping endurance. 

When creating an automated control system, the choice of 

the method of conducting the research largely determines the 

success of scientific work. To create an automated monitoring 

system for the above parameters, we used capacitive sensor 

monitoring devices (CSMD), which are based on a combination 

of modern nanotechnology and microprocessor systems, 

including smartphones, tablets and personal computers. The 

basis of   CSMD  are  electronic  measuring   systems  of   spatial  
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position of objects on the basis of capacitive sensor devices [1, 2, 3]. 

For creating a capacitive electrodes in the such devices, 

"intelligent textiles", which are made using nanofibers, were 

used,.  The latter are made by filling traditional fibrous polymers 

with nanoparticles of conductive materials, which ensures their 

high elastic and electrical characteristics. 

To ensure the reliability of the results of high jumps, a one-

dimensional matrix of active capacitive striped electrodes, which 

were glued to the indication wall, was formed.  

In addition to capacitive electrodes, the CSMD consists of 

the following: a signal line, a signal converter, an interface, a 

communication line and an electronic computing or mobile 

communication system, where signal is reduced and visualized 

graphically [5]. 

In the system of measurement of jump parameters, the 

matrix of capacitive electrodes forms a set of signals that can be 

used to monitor the highest and lowest point of the athlete's 

body, or the position of the body part, or/and the dynamics of 

movement (with a time resolution of 0.01 s). 

Capacitive electrodes in the form of flexible fine-wire 

tapes are glued to the indication wall, up to 4 m high. The width 

of the tapes and the distance between them is 5 mm, which 

determines the possibility of measuring the spatial position (in 

particular above the floor level) of the athlete. 

The developed method of evaluating the speed-power 

capabilities is that the matrix of active capacitances of the 

electrodes with a digital leakage registers the signals coming 

from the marker. The marker is placed on the athlete whose 

position is measured during the test exercise. The matrix records 

the start time of the exercise, the process of it execution and the 

moment of completion the exercise. The digital signal is then 

transmitted through the interface and communication line to the 

signal converter. The signal received by the converter is 

processed and wireless transmission devices transmit information 



Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

      (07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно 

   160 

to an electronic computing device that monitors the execution of 

the exercise. According to the values of these indicators, the 

conclusion is made about the level of speed-power abilities. 

Conclusions. The developed method of determining the 

jump height and jumping endurance using modern 

nanotechnology allows you to monitor accurately and objectively 

such important for basketball players, as well as for 

representatives of other gaming sports, qualities as jumping 

abilities and jumping endurance. 

Prospect of further research. The modern level of 

basketball development requires accurate and objective 

knowledge of the level of development of athletes' physical 

qualities, which implies the need to develop methods for 

objective monitoring of physical and other qualities of athletes. 
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СТУДЕНТІВ 

Реформування системи вищої освіти у процесі 

державотворення України є одним з основних напрямків.  

Серед завдань удосконалення навчального процесу 

вищого навчального закладу пріорітетним виступає завдання 

– «розробити концепцію інноваційної моделі навчання у

вищій освіті з метою проектування навчального середовища

для особистісно-орієнтованого підходу до студента та

сприяння організації його самостійної та індивідуальної

навчальної діяльності (форми, методи, методики, технології

навчання у вищій освіті, які спрямовані на результати

навчання (зовнішньо-орієнтовані) та орієнтовані на студента

(у центрі яких знаходиться студент) [1].

Сьогодні результативність вищої освіти визначається 

не стільки кількісним показником засвоєних у процесі 

навчання та виховання знань, умінь і навичок, скільки 

готовністю випускників ВПНЗ до свідомої активної та 

самостійної діяльності, що дозволяла б визначати та 

реалізовувати на практиці певні педагогічні задачі, які не 

мають аналогів. В наш час реалізація цих задач 

найчастіше пов’язується з використанням педагогічних 

інновацій. Досліджуючи еволюцію цього методу в роботах 

Н. Морзе, С. Петровського, слід підкреслити, що елементи 

особистісно-орієнтованої проектної діяльності ми знаходимо 
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у видатного давньогрецького філософа Сократа, який 

прагнув довести особливу плідність завдання «саморуху», 

самоудосконалення і вбачав мету виховання у вивченні 

людиною самої себе й удосконаленні власної моральності. 

Поняття «самоорганізація особистості» стало «одним із 

ключових у особистісно-орієнтованій педагогіці» [2, с. 15].  

У сучасних науково-методичних працях висувається 

поняття – «проектна» та «проектувальна» діяльність, 

«проективне» та «проектоване» вивчення матеріалу. 

Аналізуючи значення дослідницької роботи та діяльності 

на основі методу проектів, А. Савенков указує на їх відмінність і 

подає тлумачення терміну «метод проектів»: «Метод, який 

передбачає складання чіткого плану проведення пошукових 

робіт, формулювання і розуміння поставленої проблеми, 

вироблення гіпотез і їх перевірку відповідно до плану». Отже, 

метод проектів дозволяє суб’єкту поставити проблемне 

завдання, запропонувати шляхи його вирішення, передбачити 

результати роботи, обґрунтувати його практичну необхідність 

та умови реалізації. 

Перевагами застосування методу проектів є: розвиток 

ініціативи; привчання до планової роботи, до урахвання всіх 

видів труднощів; формування уміння розраховувати свої сили у 

процесі позааудиторної роботи; інтерес до самостійної роботи; 

взаємодія учасників навчально-виховного процесу. 

Переосмислення у сучасній педагогічній науці розуміння 

сутності методу проектів, дозволяє запропонувати різні 

визначення, а саме: «Проектування – особливий тип 

інтелектуальної діяльності, характерною особливістю якого є 

перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження» [3]. 

У наукових працях різних дослідників термін «проект» 

уживається в декількох значеннях [4]: 

 як діяльність з проектування; 

 як матеріалізований продукт такої діяльності, який 

постає у вигляді розгорнутого розв’язання будь-якої 
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проблеми матеріального, соціального, історичного, науково-

дослідного характеру, яку вихованець визначає самостійно; 

 як особлива форма організації комунікативно-

пізнавальної діяльності, як спосіб організації мовного і 

мовленнєвого матеріалу.  

У цьому значенні проект можна розглядати як систему 

комунікативних завдань, (проектування). 

Ми використовували метод проектів як один із методів 

організації позааудиторної роботи зі студентами. 

За сучасних умов проектна діяльність студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів стала важливою 

складовою підготовки майбутніх учителів і вирішує 

наступні завдання у позааудиторний час:  

 підвищує якісний рівень професійної підготовки 

студентів;  

 створює умови для формування творчої та активної 

особистості майбутнього учителя; формує високий рівень 

комунікативної культури студента; формує в студентів 

досвід приймати нестандартні рішення.  

Як відомо, у процесі реалізації проекту (як різновиду 

проектної діяльності) знання не лише набувають особливої 

міцності та усвідомлення, а й асоціативно пов’язуються з 

отриманим задоволенням, що стає стимулом (поштовхом) 

до нового пошуку. Пошук, у свою чергу, викликає нові 

асоціації, нові проекти. Освіта має включати в себе не 

тільки сукупність набутих теоретичних знань, а й 

поєднувати знання, уміння і навички, що здобуває 

особистість протягом усього життя і які допомагають у 

вирішенні життєвих проблем. 

Отже, сьогодні проект став дидактичним засобом 

активізації науково-дослідницької діяльності студентів, 

розвитку    їх    креативності      і    водночас      формування  

конкретних якостей особистості.  

У       межах     нашого    дослідження      враховувалися 
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характеристики процесу формування проектувальної 

компетентності у студентів педагогічних ВНЗ, бралися до 

уваги вимоги зовнішніх умов організації даного процесу 

(різноманітність предметів професійної підготовки, високий 

темп засвоєння нових знань) і вікові особливості студентів 

(активний і самостійний характер розумової діяльності, 

потреба у високоякісній професійній підготовці). 

Результатом вибору технології навчання, адекватної 

вказаним критеріям, єтехнологія проектної діяльності. 

Проведений аналіз проектної діяльності дозволив нам 

припустити, що вона є продуктивним розвивальним освітнім 

середовищем формування культури дозвілля студентів. 

Відзначимо, що при формуванні проектувальної 

компетентності у студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів деякі ознаки проектів є інваріантними: необхідно, щоб 

спрямованість на зміст майбутньої професійної діяльності була 

однією з цілей проектної діяльності; всі проекти повинні бути 

детерміновані колективним характером професійної праці, а, 

отже, бути груповими; зважаючи на вимоги до організації 

процесу професійної підготовки студентів в вищому 

педагогічному навчальному закладі, проекти, не повинні бути 

довгостроковими; наслідком попереднього положення є 

внутрішній характер проектів.  

Отже, технологія проектування, як і будь-яка інша 

педагогічна технологія, має свій зміст та мету, загальні 

завдання, дидактичні методи, передбачає видову класифікацію 

проектів, психологічні та вікові особливості їх використання, 

етапи процесу проектування.  
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ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Мислення вважається складним розумовим процесом. 

За допомогою нього здійснюється не лише пізнавальна, а й 

практична та теоретична діяльність.  

Психологи виділяють три види мислення: наочно-

дійове, наочно-образне та словесно-логічне. 

Першим видом мислення, яке розвивається в особистості 

ще з раннього віку є наочно-дійове мислення. За допомогою 

нього дитина дізнається про взаємозв'язки та взаємини серед 

сприйманих предметів при вирішенні практичних завдань за 

допомогою реалізації різних рухів та дій.  

Щоб мислення дітей розвивалось повноцінно, 

необхідно йому приділяти увагу з раннього віку. 

Навчившись взаємодіяти з предметами, дитина, керуючись 

їх образами, здатна взаємодіяти з ними подумки. Тепер 

образне мислення здатне передувати наочно-дійовому та 

виражатися як стадія його планування. Найбільш складним 

видом мислення, яке починає розвиватися у молодшому 

шкільному віці, вважається словесно-логічне мислення [4]. 

Молодший шкільний вік – період з 6 (7) – 10 (11) років 

– відповідає навчанню у початкових класах. У цьому віці
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фізичний розвиток дитини носить рівномірний та спокійний 

характер, а емоційно-інтелектуальна сторона зазнає 

серйозних перетворень та змін. 

Звичайне життя дитини змінюється з початком 

навчання в школі, оскільки вступ до навчального закладу 

впливає на становище дитини у соціумі: як у сім'ї, так і у 

колективі. Обов'язок здобувати нові знання відтепер - це 

основна провідна діяльність, яка вимагає серйозної праці, 

дисципліни та організованості. 

Засвоєння знань відбувається завдяки таким психічним 

процесам, як: сприймання, пам'ять, уява, мислення. 

Останньому приділимо більше уваги, розкриємо важливість 

розвитку мислення у молодшому шкільному віці.  
Значна частина труднощів, які виникають перед 

молодшими школярами в період навчання пов'язана з тим, 
що у них не зовсім розвинені розумові операції, такі як: 
узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікація, а 
також не відбувається встановлення причинно-наслідкових 
зв'язків, розуміння, здатність міркувати, що лежать в основі 
логічного мислення [4]. 

Розвиток мислення є складним і тривалим процесом, 

що вимагає суттєвих зусиль з боку педагогів, зокрема, 

диференційованого підходу до кожного учня.  

Величезну роль у підготовці молодших школярів 

відіграють навчальні завдання, які вважаються одним із 

засобів розвитку уявлень про число, рахунок, величину, 

орієнтації у часі та у просторі; розвитку у дітей логічного 

мислення та кмітливості [3]. 

У роботі з навчальними завданнями удосконалюється 

вміння проводити аналіз та синтез, узагальнювати та 

конкретизувати, виділяти головні поняття. Вирішення завдань 

сприяє вихованню наполегливості, терпіння, волі, спонукання 

інтересу до самого процесу пошуку рішення та пізнання. 

На сьогоднішній час існує багато сучасних засобів 

розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку. Окрім 
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стандартного навчання, педагоги можуть використовувати 

програмні засоби та освітні платформи. 

Дистанційна освіта – це сучасна форма навчання, що 

працює на основі нових інформаційних технологій та систем 

мультимедіа. Сучасні засоби електронних навчальних 

платформ дозволяють подолати недоліки традиційних форм 

навчання, зберігаючи при цьому всі їхні переваги.  

Дистанційне навчання втілює в собі всі існуючі методи 

навчання та надає їм якісно нового рівня. 

№ Сайт Опис ресурсу 

Формат 
виконання 

навчального 

завдання 

1. https://wordwall.net 
Online шаблони створення 

навчальних завдань для учнів молодшого 

шкільного віку 

Дистанційно 

та в 

навчальному 
класі 

2. https://logiclike.com 
Online завдання для розвитку 

логіки, мислення, уваги та просторового 

мислення. 

Дистанційно 

та в 

навчальному 
класі 

3. 
https://www.khanacad

emy.org/signup 

Online курси для дітей віком від 

6-11 років. Шкільні предмети вивчаються 
на англійській мові. 

Дистанційно 

4. 
https://www.idialogue.

com 

Online курси для дітей віком від 

6-11 років. Діти з 90 країн світу 
розробляють спільні екологічні проекти. 

Дистанційно 

5. https://www.goethe.de 

Online курси для дітей віком від 

6-11 років. Завдання в області

космонавтики та робототехніки. 

Дистанційно 

6. https://smartorica.com 
Online курси з робототехніки та 

програмування для дітей 8-11 років 
Дистанційно 

7. https://chess.pro 
Online ресурс для навчання дітей 

грі у шахи. 
Дистанційно 

Важлива роль у розвитку мислення відводиться 

педагогу. Діти не можуть самостійно організувати свою 

діяльність, оцінити отримані результати, саме тому педагоги 

та психологи мають пояснити сенс кожного завдання, а за 

допомогою додаткових та узагальнюючих питань допомогти 

виконати його. До того ж, дорослий повинен бути терплячим 

https://wordwall.net/
https://logiclike.com/
https://www.khanacademy.org/signup
https://www.khanacademy.org/signup
https://www.idialogue.com/
https://www.idialogue.com/
https://www.goethe.de/
https://smartorica.com/
https://chess.pro/
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і спокійним до тих варіантів рішень, які пропонує учень [2]. 

Можемо зазначити, що важливим продуктивним 

шляхом розвитку мислення молодших школярів стає 

максимальне та повне розкриття природних задатків і 

потенційних можливостей дітей. Педагог повинен створити 

комфортні психологічні умови для навчання учнів та 

використовувати всі можливі засоби, втому числі й 

дистанційні. Адже сьогоднішні умови потребують сучасних 

підходів до організації навчального процесу. 

Список використаних джерел: 

1. Виготський Л.С. Психологія розвитку людини.

[Электронный ресурс]. 2005. Режим доступу: 

http://medbib.in.ua/psihologiya-razvitiya-cheloveka.html 

2. Ельконін Д.Б. Вибрані психологічні праці 

[Электронный ресурс]. 1989. Режим доступу: 

http://medbib.in.ua/izbrannyie-psihologicheskie-trudyi.html 

3. Павелків Р.В. Вікова психологія / 

Роман Володимирович Павелків. – К.: Кондор, 2015. – 469с. 

4. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія.

[Электронный ресурс]. 2001. Режим доступу: 

https://pidru4niki.com/13990507/psihologiya/vikova_ta_pedago

gichna_psihologiya  

http://medbib.in.ua/psihologiya-razvitiya-cheloveka.html
http://medbib.in.ua/izbrannyie-psihologicheskie-trudyi.html
https://pidru4niki.com/13990507/psihologiya/vikova_ta_pedagogichna_psihologiya
https://pidru4niki.com/13990507/psihologiya/vikova_ta_pedagogichna_psihologiya
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Канова Л.П. 

доцент кафедри іноземних мов, 

Житомирський військовий інститут імені 

С.П. Корольова 

м. Житомир, Україна 

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Інтеграція України до європейського освітнього 

простору зумовлює необхідність вирішення важливої 

проблеми підготовки висококваліфікованого спеціаліста, 

здатного діяти в умовах міжкультурної комунікації. 

Мотивація є основною рушійною силою у вивченні 

іноземної мови військовослужбовцями Збройних Сил України. 

Проблема вмотивованості у вивченні іноземної мови 

обумовлена особливою специфікою предмета, вивчення якого 

вимагає від курсанта та офіцера наявності певних  компетенцій 

професійної іншомовної компетентності .  

Значна увага приділялася вивченню методики викладання 

конкретних предметів та їх аспектів як засобу формування 

мотиваційної сфери суб'єкта учіння, досліджувався 

мотиваційний потенціал того чи іншого виду навчальної 

діяльності (Є.І. Пассов, В.П. Кузовльов, Г.В. Рогова, 

Т.І. Левченко та ін.). Дослідженню мотиваційного компоненту 

навчальної діяльності студентів та вивченню засобів його 

формування присвячені роботи К.Р.Нігаметзянова, 

Н.О. Савотіної, А.А. Вербицького, А.І. Єпіфанцевої та ін. 

Проблеми військово-професійної освіти (Г. Артюшин, 

І. Блощинський, Л. Заїка, Ю. Захарчишина, А. Зельницький, 

А. Каленський, С. Лєнков, Л. Маслак, М. Нещадим, 

О.Прохоров, та ін.), психологічні аспектів підготовки 

військових фахівців (В. Алещенко, В.А. Бараннік, О. Кітов,
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С. Кубіцький,С. Максименко, В. Осьодло, Т. Ю. Кармаліта, 

Р. Охременко,    С. Петер,  Г. Ржевський, . Є. Потапчук, 

О. Сафін, В. Стасюк, Є. Староконь, О. Хміляр та ін.) стали 

концептуальною, теоретичною та методичною основою для 

наукового пошуку  нашого дослідження[1; 2]. 

Мотиваційно-ціннісний компонент моделі формування 

професійної іншомовної компетентності містить мотиви, 

цілі, потреби, ціннісні орієнтації особистості, систему 

мотивів професійної діяльності; стимулює творчий прояв 

особистості у професійній діяльності; припускає наявність 

інтересу до неї, що характеризує потребу особистості 

фахівця в знаннях, оволодінні ефективними способами 

формування професіоналізму[2, С. 59].  

Проведені нами опитування серед курсантів та 

офіцерів дозволили визначити джерела мотивації та цінності 

військовослужбовця у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін, які ввійшли в анкету для вивчення професійної 

іншомовної компетентності військовослужбовців Збройних 

Сил України. До найбільш поширених значимих джерел 

мотивації, які допомагають формувати професійну 

іншомовну компетентність, на думку офіцерів Збройних Сил 

України слід віднести: cтворення позитивної атмосфери під 

час вивчення ІМ; особистість викладача як фасилітатора та 

мотиватора; cтворення викладачем ситуацій успіху; 

виконання завдань типу «warm-up»: музичних, пізнавальних, 

спрямованих на професійну діяльність; виконання тестових 

завдань для підготовки до здачі тесту  СТАНАГ 6001[3]; 

робота в парах (складання діалогів та вирішення творчих 

завдань); монологи на тематично-спрямовані теми у 

поєднанні з питаннями від групи; робота з картками з 

непередбачуваними питаннями; інтерв’ю з викладачем для 

підготовки до СТАНАГ 6001; виконання завдань ВВС для 

розвитку навичок аудіювання та розмовної мови; участь в 

прийомі міжнародних  делегацій; різнотипні завдання біля 
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дошки( граматичні, лексичні, заповнення тематичної 

таблиці); підготовка  презентацій на задану тематику; 

виконання завдань ігрового характеру( на зразок « вгадай 

слово, предмет») та ін. Дані  види завдань сприяють 

розвитку мотиваційного компонента професійної 

іншомовної  компетентності військовослужбовців Збройних 

Сил України. 

Список використаних джерел: 

1. Кармаліта Т. Ю. Психологічні умови підвищення

ефективності навчання іноземної мови у військовому 

навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня  канд. психол. наук : спец. 20.02.02 "Військова 

педагогіка та психологія" / Т. Ю. Кармаліта. – 

Хмельницький, 1999. – 18 с. 

2. Маслак Л.П. Педагогічні умови формування

культурологічної компетентності майбутніх офіцерів 

радіоінженерних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук : 

13.00.04 / Житомир. держ. пед. ун-т. Житомир, 2010. 323 с. 

3. STANAG 6001. [Електронний ресурс] Режим

доступу: http://www.stanag6001.com/languages/. 
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Мамай Ю.Ю. 

викладач англійської і латинської мов, 

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 

КОНЦЕПТУ TRAUMA 

Концепт травма відрізняється від інших концептів 

своєю надзвичайною історією: «Періоди активних 

досліджень поняття TRAUMA змінюються періодами 

забуття» [7, С. 17]. У сьогоднішньому світі йде активне 

дослідження концепту TRAUMA, виділення його складників 

у різних наукових галузях [11], втім, подібний процес вже 

мав місце у ХІХ столітті, на початку ХХ-го, але був раптово 

припинений. Науковці пояснюють такий рваний ритм 

суперечливістю самого концепту травма [1; 5; 6; 9; 10]. 

Джудіт Герман вказує на періодичне накладання анафеми на 

визнання існування даного концепту оскільки «вивчення 

психологічної травми постійно заводить людство у сферу 

немислимого і застрягає на фундаментальному питанні 

вири». Якщо суспільство визнає існування травми, значить 

воно погоджується з людською уразливістю перед 

навколишнім світом та визнає в людській природі наявність 

«потенціалу зла» [7, С. 17-18; 39; 76-77]. Поряд із стихійним 

лихом чи діянням Бога з’являється ще один винуватець – 

людина.  

Сьогодні слово trauma існує у англійській, німецькій, 

французькій, іспанській, польській та інших західно- та 

східноєвропейських мовах. Ймовірно сучасне слово trauma 

пішло від кореня *terə- у праіндоєвропейській мові, який 

позначав rub, turn («терти», «розривати»), від нього 

утворилися деривати twisting («скручувати»), boring, drilling 

(«пробурювати»), piercing («проколювати») і також rubbing 
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of cereal grain to remove the husks («перетирати» для 

очищення від лушпиння злакові зерна») та threshing 

(«молотити») [4].  

Сучасне значення поняття trauma виникло з кінця 17 

століття. Запозичене із латинської та грецької мов воно 

фігурує у медичній термінології для позначення фізичної 

рани (physical wound), болі (a hurt), поразки (a defeat). У 

1894 році вперше виокремлюється визначення поняття 

травми як «фізичної рани, неприємного досвіду, який 

спричинює надзвичайний стрес» [4]. 

Психологічна травма у минулому носила різні назви. У 

ХІХ столітті уперше почалось активне вивчення hysteria 

(«істерії») - «дивної хвороби з непослідовними та 

незрозумілими симптомами» [7, С. 21]. Hysteria лікарі 

протягом двадцяти п’яти століть називали багато 

психологічних розладів, ця назва була настільки поширена, 

що через це неможлива для систематизування. Тривалий час 

вважалось, що істерією могли страждати лише жінки, через 

особливості устрою свого тіла [3, С. 142]. Історик M. Micale 

стверджував, що термін істерія слугував «драматичною 

медичною метафорою для всього, що чоловіки вважали 

таємничим або некерованим у протилежній статі» [9, 

С. 223-267]. Першим вченим, який намагався зрозуміти 

hysteria детально, вивести концепт із сфери непізнаного був 

невролог Жан-Мартен Шарко [5; 6], він зміг переконати 

наукове товариство і суспільство, що пацієнтки не були 

симулянтками, а дійсно душевно страждали. Симптомами 

hysteria були motor paralysis («руховий параліч»), loss of 

sensitivity («втрата чутливості»), convulsions («судоми») та 

amnesia («амнезія»). Діагноз надавався за фізичним змінами. 

Пізніше почали проводити сеанси гіпнозу, але емоції, 

внутрішній світ пацієнток до уваги не бралися. 

Послідовниками цієї терапевтичної традиції стали 

Зігмунд Фройд та П. Жане. У середині 1890-х років Фройд 
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зробив висновок, що hysteria – стан викликаний 

psychological trauma («психологічною травмою»). 

«Нестерпні емоційні реакції на травматичні події призводять 

до зміненого стану свідомості, що, своєю чергою, формує 

істеричні симптоми» [5; 6;]. Змінений стан свідомості 

отримав назву dissociation («дисоціація») [5] або splitting 

(«розщеплення») [6; 7]. Dissociation або splitting були 

визначені як реакції на intense traumatic events that have been 

erased from memory («інтенсивні травматичні події, які були 

витіснені з пам’яті») [2; 5], пацієнти «страждали через 

спогади» [9; 11]. Таким чином у ХІХ столітті поступово 

починає вербалізовуватись концепт травма, до того часу 

особливо не усвідомлюваний. Наявність психічних розладів 

не визнавалась суспільством, негативний душевний стан не 

обговорювався. Через релігійні та культурні традиції було 

прийнято брати до уваги лише позитивні події, емоції, 

настрій; людей, які вирішали зазирнути до внутрішнього 

світу постраждалих, виказати співчуття, стати на їх сторону 

та визнати шкоду, суспільство з часом сторонилося, 

піддавали сумніву їх адекватність, дискредитували. Через це 

Зігмунд Фройд змушений був припинити подальше 

вивчення істерії, оскільки боявся «соціальних наслідків, які 

могла викликати гіпотеза про психологічну травму» [7, С. 37]. 

Це би означало, що у суспільстві існують жертви і 

кривдники, тобто мало місце насильство і саме людина, а не 

інші фактори слугувала причиною такого стану речей. 

Тодішнє суспільство було неготовим визнавати 

«глибину пригнічення жінок та дітей» і  через це тема 

Trauma зникла із мови, науки майже на 100 років, до першої 

світової війни. Через століття психологічна травма вже 

отримує назву traumatic neurosis («травматичний невроз») 

[7, С. 39] і лікарі визнають цю хворобу притаманну 

чоловікам також, приходячи до висновку, що гендерна 

приналежність не впливає на пригнічений душевний стан. 
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МИСТЕЦТВАМИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА 

ВЛАСТИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИТЕМИ ДІТЕЙ 

Японські бойові мистецтва є популярним засобом 

фізичного розвитку дітей. Комплексний вплив на організм 

людини під, час тренувань за методикою певного бойового 

мистецтва, дозволяє всебічно розвивати функціональні 

системи тіла та сприяти розвитку різноманітних 

властивостей психіки. Чималий досвід усестороннього 

розвитку людини отриманий у процесі занять айкідо та 

дзюдо. 

Айкідо – бойове мистецтво, принципи якого 

побудовані на «м’якому» впливі на суперника із 

застосуванням больових прийомів на кінцівки, кидків та 

задушливих прийомів. Треба зазначити, що у різних школах 

айкідо арсенал технічних дій може сильно відрізнятися, що у 

свою чергу, впливатиме на результати тренувального 

процесу [1]. Дзюдо – більш контактне та жорстке бойове 

мистецтво, що являє собою вид боротьби, де застосовуються 
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кидки у стійці, больові прийоми на руки та задушливі 

прийоми у партері [2]. Крім того, дзюдо є олімпійським 

видом спорту, відповідно на основі дзюдо розроблено багато 

спортивно-тренувальних програм, із застосуванням 

наукових даних та багаторічного тренерського досвіду. В 

дзюдо та айкідо можуть застосовуватися як новітні, так і 

традиційні для цих єдиноборств методи тренувань. До 

новітніх методів відносяться вправи із застосуванням 

різноманітних сучасних тренажерів. Це вправи зі штангою, 

гирею, гімнастичними снарядами. Сюди також належать 

тренування з елементами ігрових видів спорту та складними 

тренажерами. До традиційних методів належать різноманітні 

вправи, які виконуються самостійно, чи з партнером, що 

виникли у процесі розвитку самого бойового мистецтва. Це 

комплекси традиційних вправ для розвитку сили, 

витривалості, гнучкості і як правило, такі вправи є 

підвідними для виконання певних прийомів боротьби або ж 

містять у собі елементи цих прийомів. Крім того, в цю 

категорію відносяться тренування зі зброєю, які 

зустрічаються в дзюдо та айкідо. Важливим елементом 

тренувального процесу, в рамках цих бойових мистецтв, є 

відпрацювання технічних дій, а також навчально – 

тренувальні сутички. Завдяки такому різноманіттю методик 

тренувань, у процесі занять дзюдо та айкідо, вдається 

досягти комплексного розвитку людини, як фізично, так і 

психічно [1,2]. 

Велика кількість дітей займається айкідо та дзюдо, 

відповідно актуальними є дослідження впливу занять цими 

єдиноборствами на розвиток таких дітей. Фізичному 

розвитку присвячено доволі велика кількість публікацій, 

тому в межах даної роботи, увага зосереджена на впливові 

занять цими єдиноборствами на функціональність нервової 

системи, а також на психічні властивості. 
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Визначено, що заняття айкідо та дзюдо сприяють 

розвитку рухової координації у дітей. Діти, які займалися 

регулярно дзюдо вже через 6 місяців демонстрували кращі 

результати у тестах на злагодженість рухів та утримання 

рівноваги, порівняно зі своїми однолітками, які не займалися 

цим єдиноборством. Є дані, що засвідчують позитивний 

вплив занять айкідо на розвиток координаційних здібностей 

у дітей, але вони потребують уточнення і, відповідно, нових 

наукових досліджень на цю тему [3,4].  

Установлено, що заняття за методикою дзюдо 

позитивно впливають на розвиток когнітивних властивостей 

психіки дітей, зокрема на процеси мислення та пам’яті. Так 

у юних дзюдоїстів були кращі показники образної пам’яті та 

вербально-логічного мислення у порівнянні з їх 

однолітками, які не займалися дзюдо. Публікацій стосовно 

питання впливу занять айкідо на розвиток таких когнітивних 

здібностей не знайдено, але припускається, що позитивний 

вплив на процеси мислення та пам’яті, при тривалих 

заняттях айкідо, все ж наявний і даний аспект потребує 

наукового дослідження [5,6].  

Підтверджено, що заняття айкідо у дитячому віці 

дозволяють знижувати рівень тривожності. Завдяки 

заняттям айкідо вже через 9 місяців у дітей знизилися 

показники загальної тривожності, переживання соціального 

стресу, страху самовираження. Також є дані, які 

висвітлюють, що регулярні тренування за системою дзюдо 

також знижують показники тривожності у юних 

спортсменів. Так у дзюдоїстів віком 8 - 10 років значно 

менший показник ситуативної та особистісної тривожності, 

порівняно х їх однолітками, які не займалися спортом [7,8].  

Наявні дані стосовно впливу занять дзюдо на розвиток 

вольових якостей дітей. Достовірно відомо, що у юних 

дзюдоїстів у процесі занять розвивається цілеспрямованість, 

сміливість, рішучість, настирливість, ініціативність та 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

181 

самоконтроль. Також виявилося, що у процесі тренувань у 

дітей покращилося суб’єктивне самопочуття, підвищилась 

активність та покращився настрій [9].  

Відомо, що регулярні фізичні навантаження 

здійснюють оздоровчий вплив на функціональні системи 

організму. Позитивним чином тренування впливають і на 

психіку людини. Установлено, що завдяки регулярній 

фізичній активності знижується рівень психологічного 

дистресу. Нами припускається, що такий ефект несуть і 

заняття бойовими мистецтвами, у тому числі айкідо та 

дзюдо. Крім того припускається, що саме завдяки заняттям 

єдиноборствами у дітей розвиватимуться навички свідомої 

саморегуляції та стресостійкість. Дане питання потребує 

наукової розробки.  

У якості висновку треба зазначити, що систематичні 

заняття дзюдо та айкідо позитивним чином можуть впливати 

не лише на фізичний стан людини, а й на її психічні 

властивості та якості. Це положення стосується і дітей. Ці 

єдиноборства є доступними для дітей різного віку. Завдяки 

тренуванням за системою айкідо та дзюдо розвиваються 

координаційні здібності, когнітивні властивості психіки, 

покращується вольова регуляція особистості, знижується 

рівень ситуативної та особистісної тривожності. Такий 

комплексний позитивний ефект від тренувань у рамках цих 

єдиноборств висвітлює надзвичайно хороші перспективи 

застосування дзюдо та айкідо для фізичного розвитку та 

збереження здоров’я дитячого населення. Окремим 

питанням стоїть процес наукового дослідження впливу 

тренувань японськими єдиноборствами на дитячий організм 

та психіку. Якщо аспект фізичного розвитку засобами 

бойових мистецтв можна назвати розкритим,  то аспект 

впливу таких засобів на психіку дитини необхідно активно 

розробляти. У цілому, ми вважаємо, що розвиток систем 

дзюдо  та    айкідо   на   науковому  підґрунті  є  надзвичайно  
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перспективним напрямком роботи. 
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Михеєва Т.О. 

аспірант кафедри педагогіки 

та психології професійної освіти, 

викладач, 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ОЧИМА ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 

Привабливість України для навчання іноземних 

студентів обумовлюється багатьма чинниками, серед яких 

можна виділити наступні: комфортні кліматичні умови; 

помірні, у порівнянні з іншими європейськими країнами, 

фінансові витрати на забезпечення проживання, харчування 

та дозвілля; прийнятна вартість навчання. Зважаючи на це, 

кількість іноземних студентів щороку зростає і, згідно даних 

Українського центру міжнародної освіти (УДЦМО) 

Міністерства освіти і науки України [1], наразі в українських 

закладах вищої освіти налічується 76548 іноземних 

студентів зі 155 країн світу, причому більшість із них це 

громадяни країн Азії та Африки. 

І хоч пандемія COVID-19 вносить свої корективи у 

суспільні процеси, забезпечення якості надання освітніх 

послуг не тільки українським, але й іноземним студентам, 

набуває сьогодні нового змісту, оскільки освітній процес 

триває подекуди у змішаному форматі (онлайн-заняття + 

навчання в аудиторіях для слухачів підготовчих відділень), 

та все ж більшість ЗВО працюють зі студентами в 

дистанційному режимі. Проведення дистанційних занять 

потребує від викладачів умінь застосовувати інноваційні 

технології та інформаційні ресурси для забезпечення 

змістовних, динамічних і цікавих лекцій та практичних і 

лабораторних занять. 
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Як зазначається у Стратегії розвитку вищої освіти на 

2021-2031 роки, одним із кроків забезпечення якості і 

доступності вищої освіти для різних верств населення є 

впровадження інноваційних технологій і дистанційного 

навчання у вищій школі, що передбачається досягти шляхом 

вирішення таких завдань, як: 

- «створення індустрії інноваційних технологій та

засобів навчання, що відповідають світовому науково-

технічному рівню; 

- диджиталізація усіх процесів у системі вищої освіти;

- унормування дистанційного навчання як форми

здобуття вищої освіти» [2, с.47]. 

Одними із показників успішної реалізації цієї цілі 

повинні стати збільшення кількості освітніх програм ЗВО, 

які мають версії для дистанційного навчання та зростання 

кількості випускників ЗВО, які навчалися за дистанційною 

формою. 

Так, зважаючи на актуальність проблеми забезпечення 

якості дистанційного навчання, нами було проведено 

дослідження «Дистанційна освіта очима іноземних 

студентів». У дослідженні взяли участь іноземні студенти 

НАУ та слухачі підготовчого відділення іноземних 

громадян.  

Серед інших, на запитання «Чи був у Вас досвід 

використання інноваційних технологій до початку 

пандемії?» 12,5% опитаних слухачів підготовчого відділення 

відповіли, що не знайомі з терміном «інноваційні 

технології»; 12,5% зазначили, що не мали такого досвіду; і 

по 37,5% обрали відповіді «так», «частково». Натомість, 

відповідаючи на це ж питання, тільки 5% іноземних 

студентів (бакалаври, магістри) зазначили, що не знайомі з 

терміном «інноваційні технології»; 15% відповіли «ні»; 32% 

зазначили, що мали частковий досвід; а 48% відповіли 

однозначно – «так». 
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На запитання «Які переваги застосування хмарних 

технологій є для Вас найбільш вагомими?» більшість 

(62,5%) слухачів підготовчого відділення обрали варіант 

«інформація не загубиться, адже зберігається у хмарних 

сховищах»; по 12,5% вибрали такі варіанти відповідей: 

«можливість самостійно вибирати місце і час»; «можливість 

одночасного доступу до інформації багатьох людей»; 

«можливість доступу до інформації з різних пристроїв». В 

той же час, більша частина (48,8%) іноземних студентів 

(бакалаври, магістри) також обрали варіант «інформація не 

загубиться, адже зберігається у хмарних сховищах»; 23,3% 

вибрали варіант «можливість доступу до інформації з різних 

пристроїв»; 19,8% проголосували за «можливість самостійно 

вибирати місце і час»; і тільки 8,1% обрали варіант 

«можливість одночасного доступу до інформації багатьох 

людей». 

На запитання «Яка форма онлайн-контролю для Вас 

найбільш ефективна?» більшість (75%) слухачів 

підготовчого відділення обрали варіант «онлайн-тестування 

за допомогою Google forms»; і по 12,5% вибрали варіанти 

«індивідуальні завдання, надіслані на e-mail» та «опитування 

під час відеозв’язку». Водночас, більшість (60,5%) 

іноземних студентів (бакалаври, магістри) також обрали 

варіант «онлайн-тестування за допомогою Google forms»; 

33,7% вибрали «індивідуальні завдання, надіслані на e-mail» 

і тільки 5,8% обрали варіант «опитування під час 

відеозв’язку». 

З метою дослідження емоційно-вольової сфери серед 

інших нами було сформульовано таке питання «Чи 

відчували Ви втрату внутрішньої мотивації до навчання в 

онлайн-режимі?». 37% опитаних слухачів підготовчого 

відділення відповіли «ні», 38% обрали варіант «деколи», але 

25% зазначили, що відчували втрату внутрішньої мотивації 

до навчання. Натомість, більшість (39,5%) іноземних 
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студентів (бакалаври, магістри) відповіли однозначно - 

«так»; 34,9% обрали варіант «деколи»; і тільки 25,6% 

відповіли «ні». 

Таким чином, аналіз відповідей слухачів підготовчого 

відділення та іноземних студентів дав змогу оптимізувати 

деякі процеси надання освітніх послуг та врахувати їх 

науково-педагогічними працівниками для удосконалення 

проведення дистанційних занять. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ЯК СКЛАДОВА 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

СЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У сучасних умовах робота медичної сестри пов’язана з 

великим навантаженням. Під час виконання професійних 

обов’язків вона може бути учасником різних конфліктних 

ситуацій. Необхідність розв’язання цієї проблеми ставить 

якісно нові вимоги до підготовки студентів медичних 

закладів фахової передвищої освіти, в тому числі, щодо 

попередження і усунення деструктивних конфліктів. Тому 

формуванню комунікативної компетентності повинна 

приділятись постійна увага під час організації освітнього 

процесу студентів-медиків. 

Розглянемо значення терміна «конфлікт». Вчені не 

мають єдиної думки щодо визначення цього поняття. На 

нашу думку, максимально точним є наступне. Конфлікт - це 

стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які 

характеризуються протиборством за наявності протилежних 

мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи 

суджень (думок, поглядів, оцінок). Суб'єктами конфлікту 

можуть бути окремі люди, малі групи або цілі колективи [1]. 

У розвитку конфлікту розрізняють етапи: 

1. Перший етап - зародження конфлікту: 

характеризується загальною залученістю суб'єктів в усі 

різноманітні відносини. Протиріччя на цьому етапі існують 

потенційно.  
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2. Другий етап - дозрівання конфлікту: суб'єкт

конфлікту починає вибирати ті типи зв'язку, які він вважає 

прийнятними. Це може бути форма поведінки, особливості 

в роботі тощо.  

3. Третій етап - це інцидент: перед інцидентом може

спостерігатися деякий період вичікування. 

4. Четвертий етап - це безпосередньо конфлікт: цей

етап являє собою «вибух», зіткнення сторін. 

5. П'ятий етап - розвиток конфлікту: відбувається

зміна деяких характеристик, які присутні в ситуації, а також 

факторів, що впливають на конфлікт.  

6. Шостий етап - постконфліктна ситуація [2].

Багатогранність класифікацій конфліктів різних 

авторів визначається критеріями, які вони вибирають. 

Наявність різноманітних причин конфліктів у суспільному 

житті пояснює велику кількість класифікацій. Серед 

класифікацій конфліктів розрізняють: 

- класифікація щодо способу його вирішення -

насильницький та ненасильницький; 

- щодо природи виникнення - політичні, соціальні,

економічні; 

- щодо рівня його прояву - відкритий та закритий;

- щодо напрямку діяльності - горизонтальний та

вертикальний; 

- залежно від можливих функцій конфлікту -

функціональний та дисфункціональний; 

- залежно від потреб, через які він виник - інтереси,

погляди. 

Більш серйозного дослідження потребує така 

класифікація конфлікту, де за критерій береться кількість 

задіяних  в  конфлікті. Виходячи  з   цього  критерію  можна 

виділити такі види конфлікту: 

- внутрішньоособисті конфлікти;

- міжособисті конфлікти;
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- міжгрупові конфлікти, які також можна поділити на

внутрішньогрупові конфлікти та конфлікти між 

особистістю і групою [3]. 

Під міжособистими конфліктами мається на увазі 

відкрите зіткнення людей у процесі їхніх взаємовідносин чи 

спільної діяльності, що виявляються у вигляді 

протилежності цілей у якій-небудь конкретній ситуації і є 

несумісними. 

В міжособистому конфлікті повинні бути присутні не 

обов'язково тільки два учасники, їх може бути і декілька. 

Подібний вид конфлікту є найпоширенішим і може 

відбуватися як між співробітниками, так і між найближчими 

людьми. 

В умовах цього конфлікту дуже важко керувати 

своїми емоціями, тому, навіть при сприятливому 

завершенні конфлікту, дуже довго його учасники можуть 

відчувати негативне ставлення один до одного. 

Врегулювання конфлікту повинне привести до 

відновлення існуючої системи відносин, однак джерелом 

конфлікту іноді бувають такі причини, що можуть привести 

і до їх руйнування. У зв'язку з цим виділяють такі функції 

подібних конфліктів, як конструктивні і деструктивні. 

До конструктивних функцій можна віднести ситуації, 

коли: 

- конфлікт виявляє неблагополуччя у взаємних

відносинах; 

- конфлікт стає джерелом розвитку й удосконалення

процесу взаємних відносин; 

- конфлікт знімає напруженість, що існувала в

міжособистих стосунках; 

- конфлікт виступає інструментом, за допомогою

якого сторони намагаються вирішити протиріччя. 

До деструктивних функцій можна віднести ситуації, 

коли: 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

191 

- відбувається руйнування існуючої системи 

відносин; 

- порушується або припиняється спільна діяльність;

- порушується духовний стан учасників [4].

У процесі фахової підготовки майбутні медичні сестри

повинні опанувати навички  співпраці і компромісу в процесі 

вирішення конфлікту, а також вміти активно слухати 

співрозмовника, переконливо аргументувати, ідентифікувати 

емоційний стан людини за невербальними ознаками й 

конструктивно на нього реагувати. 

Таким чином, вдосконалення навичок роботи з 

конфліктами у межах формування комунікативної 

компетентності дасть змогу майбутнім медичним сестрам 

попереджати виникнення конфліктних ситуацій, сприяти 

зменшенню кількості конфліктів, забезпечити високу 

ефективність під час професійної діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТАТЬ ЯК ЗАПОРУКА 

ПСИХІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

ОСОБИСТОСТІ   

До останнього часу в роботах дослідників, присвячених 

вивченню психологічної статті, вживалися терміни «гендерна 

ідентичність», «психологічна стать», «статево-рольова 

ідентичність» (Ільїн Є.П. [3], Карамушка Л.М., 

Зайчикова Т.В. [4] І.С. Кон [5], Коломинский Я.Л., 

Мелтсас М.Х. [6]). Однак навіть близькі, на перший погляд, 

поняття (як, наприклад, ґендерна ідентичність і статево-

рольова ідентичність) не є синонімами. 

Статева ідентичність, на думку І.В. Романова, – це 

внутрішня динамічна структура, що інтегрує окремі сторони 

особистості, пов'язані з усвідомленням і відчуттям себе як 

представника певної статі, у єдине ціле без втрати їхньої 

своєрідності [9]. 

Проаналізувавши зміст та основні характеристики 

понять ґендерна ідентичність і психологічна стать ми 

дійшли висновку, що їх можна вважати синонімічними. 

Зокрема в праці О.Г. Лопухової психологічна стать 

особистості визначається як певна статева ідентичність 

особистості і, котра досягається в процесі статевої 

ідентифікації особистості (ототожнення себе з 

представниками своєї статі) [7]. 

Сучасні дослідження цього феномену вказують на його 
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складність і багатофункціональність. У вітчизняній 

психології нині виділилося декілька підходів до визначення 

психологічної статті. 

Статево рольова  ідентичність, як вважає російський 

психолог І.С. Клєцина, – постає як аспект самосвідомості, 

що описує сприйняття людиною себе як представника 

певної статі; одна з базових характеристик особистості, що 

формується в результаті психологічної інтеріоризації 

чоловічих чи жіночих рис, у процесі взаємодії «Я» та інших, 

у ході соціалізації [8]. 

У свою чергу А.А. Денисова визначає це поняття як 

особливий вид соціальної ідентичності, що співіснує в 

самосвідомості людини в єдності з уявленнями про 

професійний, сімейний, етнічний, освітній, інший статус. Це 

продукт соціального конструювання [7]. 

І.С. Клєцина наголошує: статева ідентичність – базова 

структура соціальної ідентичності, що характеризує людину 

(індивіда) з точки зору його приналежності до чоловічої чи 

жіночої групи, при цьому найважливіше значення має те, як 

сама людина себе катеґоризує [8]. 

А.А. Чекаліна [7] відзначає, що діти, які виховуються в 

культурному середовищі, де чітко визначається й 

підтримується розподіл сімейних ролей і функцій, 

продемонстрували велику поінформованість про 

перспективи свого розвитку, своєї майбутньої сімейної і 

соціальної ролі. Діти, які виховуються в культурі, де 

спостерігаються тенденції дозвільного виховання, 

демонструють велику індиферентність і амбівалентність у 

відношенні до своєї статевої приналежності, менший 

ступінь орієнтації в спілкуванні та діяльності суто на свою 

стать, менш чітке усвідомлення перспектив своєї 

майбутньої сімейної, суспільної і професійної ролі з 

урахуванням статі. 

Таким   чином,    психологічна   стать   –    це    реальне 
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оволодіння особистістю чоловічою чи жіночою роллю, 

досягнення певного рівня статевої самосвідомості й 

ідентифікації. Однією з основних характеристик статевої 

ідентичності є засвоєння статевої ролі (способу поведінки 

людей залежно від їхніх позицій у статевій диференціації), а 

також розвиток статевої самосвідомості (усвідомлення своєї 

схожості й відмінності із представниками своєї статі на 

відміну від протилежної). 

Аналіз зарубіжних психологічних досліджень статево 

рольової  ідентичності, показав, що існує кілька теорій її 

формування. У психоаналітичній теорії ідентифікації 

підкреслюється роль емоцій і наслідування та 

передбачається, що дитина несвідомо імітує поведінку 

представників своєї статі, насамперед – батьків, місце яких 

вона хоче зайняти. У біхевіориальній теорії статевої 

типізації надається вирішальне значення механізмам 

підкріплення [6, с.165]; дівчаткам за фемінну поведінку й 

для хлопчиків – навпаки. Теорія соціального навчання 

(моделювання) у формуванні психологічної статті визнає 

найважливішими батьківські моделі, які дитина намагається 

наслідувати, і підкріплення, що дають дитині батьки. У 

коґнітивно-генетичній теорії самокатегоризації 

підкреслюється пізнавальний бік цього процесу: дитина 

спочатку засвоює статеву ідентичність, визначаючи себе як 

«хлопчика» чи «дівчинку», а потім намагається узгодити 

свою поведінку з тим, що здається їй відповідним такому 

поняттю. 

Численними дослідженнями [10,с.80-82] доведено, що 

мужність і жіночність не протиставляються одна одній, а 

людина з характеристиками, які чітко відповідають її статі, 

виявляється малопристосованою до житія і, відповідно, 

більше піддається впливу стресогенних факторів. Так, 

низькомаскулінні жінки й високофемінінні чоловіки 

відзначаються безпорадністю, пасивністю, тривожністю, 
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схильністю до депресії. Високомаскулінні жінки й чоловіки 

характеризуються труднощами у встановленні та підтримці 

міжособистісних контактів, що негативно позначається на 

професійній діяльності вчителя. Разом з тим виявлений 

зв'язок андрогінії з високою самоповагою, здатністю бути 

наполегливим, мотивацією до досягнень, ефективним 

виконанням батьківської ролі, внутрішнім відчуттям 

благополуччя. Андрогінна особистість має багатий 

набір статево-рольової поведінки й гнучко використовує 

його залежно від соціальних ситуацій, які динамічно 

змінюються [11, с.157]. 

Однак згладжування відношення «чоловічого-

жіночого» у свідомості й поведінці людини містить у собі 

певну загрозу втрати позитивної соціальної ідентичності, 

тому що інститути родини, школи, політики, ЗМІ, ринку 

праці продовжують закріплювати статево-рольові 

розпорядження. Таким чином, проблема симетричного 

конструювання жіночого й чоловічого в культурі вимагає 

значних змін у структурі суспільних інститутів, зокрема 

освітніх організацій, які є інститутом соціалізації 

особистості, в тому числі ґендерної. 

Таким чином, на підставі систематизації та 

узагальнення теоретичного матеріалу стосовно зв'язку 

статево рольової ідентичності , ми можемо зробити 

висновок: психологічна стать є однією із найважливіших 

психологічних характеристик людини, показником 

психічного здоров'я, умовою єдності особистісних проявів. 

Вона значно впливає на формування й структурування 

самовизначення в особистісному та соціально-

психологічному розумінні. Одначе соціально-психологічні 

фактори можуть зумовлювати і негативне її проявлення, 

виступаючи стресогенним чинником (Берн Ш. М. [2]). До 

стресогенних особливостей психологічної статті  

особистості, на наш погляд, можна віднести: труднощі 
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перебігу процесів статево-рольової соціалізації і поетапного 

формування статевої самовизначенності. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УМОВАХ ГІБРИДНОГО НАВЧАННЯ 

Світова пандемія поставила виклик перед системою 

освіти по всьому світу. 

Весь 2020 рік викладачі  та вчителі в усіх країнах 

намагалися адаптуватися до нових реалій викладання. Вони 

експерементували, ділилися досвідом, шукали технології, 

які могли б хоча б частково забезпечити їхні потреби в 

організації якісного процесу навчання різних предметів та 

для різних вікових груп.  

Для того, щоб процес гібридного навчання був 

успішним, безсумнівно, потрібні сучасні технології. Іх 

досить багато, але важливо вибрати ті, які будуть 

максимально задовольняти потреби викладача. 

Отже, розглянемо нижче основні умови успішного 

навчального процесу в умовах гібридного навчання. 

Обов'язковою умовою є можливість відео контакту зі 

студентами та учнями, але при цьому важливими 

виступають наступні фактори: 

- викладач повинен мати можливість вільно

рухатись в аудиторії, а не лише сидіти перед екраном 

комп”ютера; 

- у викладача має бути можливість проводити

заняття з учнями, які знаходяться вдома за 

допомогою відеоконференції і інтерактивно 

спілкуватися з ними; 
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- повинна бути можливість записувати урок та

ділитится ним із учнями або студентами; 

- викладач може писати на дошці та студенти,

які знаходяться дистанційно, можуть бачити дошку 

та написане. 

Іншим фактором для можливісті розвитку відносин зі 

студентами є аудіо зв'язок. Комунікація між викладачем та 

студентами в аудіо форматі має наступні позитивні 

характеристики [1]: 

- розмова може бути асинхронною, тобто ні

викладач ні учні не прив'язані до певного часу, а 

можуть відповідати один одному в зручний для них 

час; 

- не має тиску гарно виглядати як для відео

зустрічі; 

- дає можливість коментувати, розмовляти в

більш розслабленій атмосфері. 

Як приклад таких технологій, що відповідають 

переліченим умовам, розглянемо Свівл ти Синт. 

Swivl Solution включає в себе робота, який 

підключається до мобільного пристрою та може 

“слідкувати” за вчителем який рухається по аудиторії, 

передавати звук, записувати відео або проводити 

відеоконференцію. Студенти можуть активно залучатися в 

роботу на занятті, відповідати на питання вчителя, тощо. 

Після цього відео можна завантажити на онлайн платформу, 

де вчитель ділиться їм зі студентами і вони мають 

можливість переглядати його. У вчителя також є можливість 

редагувати відео - поміняти назву, обрізати, вирізати певні 

епізоди тощо. Ключовим моментом є можливість залишати 

коментарі на відео які прив'язані до певного часу, тобто не 

треба переглядати весь урок, щоб зрозуміти до чого саме 

відноситься коментар. Також є можливість відповідати на 

кожний окремий коментар. [2] 
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Що стосується аудіо комунікації, Синт був 

розроблений також як продукт для освітян, де вчитель може 

створювати канал на будь-яку тему, ділитися їм зі 

студентами, всі відповідають на питання вчителя в той час 

коли їм зручно, а вчитель в свою чергу може 

прослуховувати відповіді учнів та коментувати їх також в 

зручний для нього час. 

Наразі вищезгадані технології активно та широко 

використовуються в США і враження викладачів шкіл та 

коледжів дуже позитивне. Зокрема, викладачі виділяють 

наступні переваги даних продуктів [3]: 

- покращилися стосунки між викладачами та

студентами; 

- студенти мають можливість перегляду відео

запису занять в зручний для них час; 

- студентиам цікаво відповідати на питання

викладача в аудіо форматі в “неофіційній атмосфері”; 

- викладач може організовувати свій час

самостійно для запису тем та прослуховування 

коментарів студентів. 

Отже, можна зробити висновок, що наразі існують 

відео та аудіо платформи, відео технології, які розроблені 

саме для освітян і допомагають зробити  процес навчання 

цікавим та ефективним. 
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CORONAWASHING. «ПАНДЕМІЧНЕ» 

СЛОВОТВОРЕННЯ У СВІТОВІЙ ПРЕСІ 

Нова  хвороба COVID-19 з’явилася як респіраторна 

інфекція, яка потім змінила життя всього людства. Весь світ 

обговорює спалах нового коронавірусу та його руйнівний 

вплив на країни по всьому світу. Майже щодня ми 

зустрічаємо багато медичних термінів, слів і фраз, 

пов’язаних з COVID-19. Хвороба Covid-19 стала 

домінуючим глобальним мовним дискурсом. 

У в розмовній мові та у ЗМІ з'явилося безліч нових 

висловів, більшою мірою пов'язаних з коронавірусом, у тому 

числі з'явилося багато нових явищ, що потребують 

найменування. Протягом короткого проміжку часу лінгвісти 

виявили і проаналізували величезну кількість нових лексем 

та фразеологізмів, пов'язаних з коронавірусом, проте 

неологізми поступово продовжують з'являтися з 

виникненням нових тематичних пластів. 

Створення неологізмів ґрунтується на різних 

словотвірних моделях, оказіоналізми швидко поширюються 

і переходять в розряд неологізмів; крім того, також у них по-

різному проявляється національно-культурна специфіка.  

Спочатку Coronawashing (coronavirus+whitewashing) 

означало продаж з метою прибутку звичайних товарів як 

таких, що допомагають запобігти зараженню коронавірусів 

або вилікувати від нього [1]. 

Інтернет-ресурс The Union for International Cancer 

Control (UICC) у статті Яннік Ромеро (Yannick Romero)  
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«Corona-washing»: як тютюнова промисловість просуває свої 

інтереси в розпал пандемії» (Англ. «‘Corona-washing’: How 

the tobacco industry is advancing its interests in the midst of the 

pandemic») занепокоєні тим, що багато невеликих магазинів, 

що продають продукти першої необхідності, залишаються 

відкритими, тютюн та електронні сигарети є доступними для 

споживачів щодня протягом усього періоду сплеску 

захворюваності. «Тим часом з’являється все більше доказів 

того, що курці піддаються підвищеному ризику ускладнень і 

важких симптомів коронавірусу... Окрім збереження 

прибутковості під час пандемії, тютюнова промисловість 

намагається представити себе як позитивну зацікавлену 

сторону у глобальному здоров’ї, а не як галузь, основним 

бізнесом якої є просування шкідливих продуктів» [2]. 

Авторитетне британське видання «The Guardian» у 

статті «Coronawashing: для великих, поганих компаній це 

нова псевдоекологія» (Англ. «Coronawashing: for big, bad 

businesses, it's the new greenwashing» також пов’язує 

неологізм із великим бізнесом. «Ключовим елементом 

«Coronawashing» є, звісно, перфоманс – його бачать як 

підтримку перед обличчям національної та глобальної 

трагедії. Primark пожертвував «пакети для догляду» для 

персоналу нової лондонської лікарні у Найтінгейл, створеної 

для лікування коронавірусу, але в Бангладеш припинив 

виробництво товарів на суму 273 мільйони доларів, 

залишивши і без того бідних працівників злиденними» [3]. 

Інше відоме економічне видання «European Business 

Review» переймається етичною стороною бізнесу під час 

пандеміїі у статті «Coronawashing: як фірми можуть 

встановити моральну автентичність?» (Англ. 

«Coronawashing: How Can Firms Establish Moral 

Authenticity?»): «…обмеження та зміни в поведінці 

споживачів змусили багато компаній припинити роботу та 

значно обмежили їхню здатність досягти цільового ринку. 
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Споживачі відчули зміну пріоритетів: багатьох пандемія 

привела до переоцінки та бажання повернутися до 

фундаментальних цінностей» [4]. 

Незалежна загальноєвропейська мережа ЗМІ, що 

спеціалізується на справах ЄС, «EURACTIV» опублікувала 

статтю «Головування Німеччини в ЄС: під впливом 

лобістів?» (Англ. «German EU Presidency: Influenced by 

lobbyists?»), у якій висловлюється занепокоєння, що великі 

лобістські асоціації мають сильний вплив на уряд Німеччини, і 

є побоювання, що це може вплинути на його головування в 

Раді ЄС, яке почнеться 1 липня 2020: «Незважаючи на 

пандемію коронавірусу, Берлін оголосив про низку суттєвих 

пріоритетів ЄС. Але дослідження закликає до обережності, 

особливо в часи «Coronawashing» [5].  
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КОМІКСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Упровадження компетентнісного підходу у початковій 

школі є одним із важливих концептуальних положень 

оновлення змісту та якості вітчизняної освіти. Це положення 

знайшло своє відображення у меті початкової освіти [1], бо 

розвиток компетентностей та наскрізних умінь дитини є 

настільки ж важливим, як і всебічний розвиток, формування 

цінностей, самостійності, творчості та допитливості. 

У Державному стандарті початкової освіти [1] 

визначено 11 ключових компетентностей: вільне володіння 

державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі 

відмінності від державної) та іноземними мовами, 

математична, компетентності у галузі природничих наук, 

техніки і технологій, інноваційність, екологічна, 

інформаційно-комунікаційна, навчання протягом життя, 

громадянські та соціальні компетентності. Серед основ 

формування ключових компетентностей важливе місце 

посідають такі компоненти, як: досвід здобувачів освіти, їх 

потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які 

формуються в різному освітньому середовищі (школі, 

родині), різноманітних соціальних ситуаціях. 

Орієнтація нового змісту освіти на формування 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в 

суспільстві, зумовлює пошук учителями ефективних 
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технологій, методів та прийомів формування в учнів 

початкової школи ключових умінь і навичок ХХІ століття. 

Тому зосередимо нашу увагу на можливостях 

інноваційного інструменту вчителя початкової школи – 

коміксів – для розвитку ключових компетентностей 

молодших школярів. 

Закордонні дослідники вважають, що комікси є потужним 

інструментом впливу на дитину. У багатьох країнах Заходу, 

Сходу та Європи вони вже тривалий час успішно 

використовуються педагогами для реалізації та досягнення 

освітніх завдань, оскільки відповідають потребам сучасного 

світу, у якому мобільність є вимогою, візуалізація навчального 

матеріалу – правилом, а доступність – законом. Сучасні 

здобувачі початкової освіти, представники покоління Альфа, 

краще сприймають помітну, візуалізовану інформацію, яка 

представлена невеличкими фрагментами (кадрами), а також 

просту, коротку мову «твітів» тощо. Саме так функціонує мозок 

представників цифрового покоління.  

Жанрово-композиційні особливості коміксів 

окреслюють низку їх переваг щодо використання в освітній 

сфері. Комікси – це не лише зміст, а й форма. Як наголошує 

Сонін О. [2, с. 54], це особливий спосіб оповіді, текст якого 

складає послідовність кадрів, що містять окрім малюнка 

вербальне відтворення, передає переважно діалог 

персонажів, укладений в особливу рамку. При цьому 

малюнок і укладений в нього вербальний текст утворюють 

смислову єдність. 

Поєднання у вигляді однієї смислової одиниці змісту і 

форми забезпечує активне сприйняття навчальної інформації 

– почути, прочитати, побачити зображення і усвідомити

ідею – завжди більш ефективно. Образність і динамічність

відображення інформації коміксу сприяє розвитку уваги,

наочно-образного мислення, памʼяті та уяви. Крім того,

комікси уможливлюють передачу значного обсягу
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інформації за короткий час та регулюють її надходження. Ця 

перевага коміксів робить їх ефективним інструментом, який 

можна використовувати у межах усіх освітніх галузей, крізь 

призму яких формуються ключові компетентності. 

Різноманіття завдань щодо відображення, розуміння і 

творчого засвоєння навчального матеріалу на основі коміксів 

надає йому ігрового характеру, робить цікавим, доступним, 

емоційним, запобігає виникненню стресового навантаження.  

Розглянемо деякі види взаємодії з коміксами, які за 

умови систематичного та послідовного використання 

сприятимуть формуванню ключових компетентностей 

молодших школярів. 

Формуванню компетентностей, які повʼязані з вільним 

володінням державною мовою та здатністю спілкуватися 

рідною (у разі відмінності від державної) й іноземними 

мовами, сприятимуть такі види взаємодії з коміксами на уроках, 

які передбачають обговорення змісту і форми, усні розповіді 

учнів про свої враження від переглянутих коміксів, самостійне 

складання коротких зв’язних висловлювань за поданим 

початком коміксу, редагування, рецензування коміксу, 

відновлення його сюжету, складання діалогів, власних 

письмових висловлювань на основі коміксів тощо. 

Удосконалювати навички спілкування та соціальної поведінки 

допомагає розігрування коміксів (або їх частин) у ролях. 

У [1] зазначається, що компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій передбачають 

формування в учнів допитливості, прагнення шукати і 

пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати, 

формулювати припущення і робити висновки, пізнавати себе 

і навколишній світ шляхом спостереження. У формуванні 

окреслених умінь і навичок ефективними будуть завдання, 

які передбачають розгляд, обговорення та складання 

коміксів. Під час такої взаємодії учні аналізують, 

виокремлюють, співставляють, виділяють головне, 
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вилучають непотрібне, змінюють, мислячи нестандартно та 

творчо. Командна робота з проєктування власних коміксів 

на відповідну тематику сприяє розвитку дослідницьких 

умінь і навичок, зокрема: бачити проблему, узагальнювати, 

ставити запитання, давати визначення поняттям, робити 

висновки, висловлювати, пояснювати. 

Під час формування громадянських та соціальних 

компетентностей у нагоді стануть завдання зі складання: 

коміксів-інтервʼю, коміксів-діалогів з діячами культури, 

письменниками, відомими дослідниками, творчими 

особистостями; створення біографії письменників, творчість 

яких вивчається на уроках літературного читання, у вигляді 

коміксів; складання коміксів-діалогів між різними 

персонажами дитячих творів за темами уроків «Я досліджую 

світ» («Будую дружні стосунки», «Реклама (вплив на 

рішення і поведінку людей)», «Визначаю шкільні правила», 

«Люди з особливими потребами» та ін.) тощо. 

Для розвитку математичної компетентності можна 

використовувати такі нестандартні прийоми, як: задачі, зміст 

яких подано у форматі коміксу; складання (продовження) 

історій про одиниці вимірювання, ваги тощо; міні-проєкти зі 

створення сторінки підручника з математики у вигляді 

коміксу та ін.. 

Таким чином, комікси є інноваційним, ефективним та 

демократичним інструментом учителя початкової школи, 

який урізноманітнить формування та удосконалення 

ключових компетентностей молодших школярів на всіх 

циклах організації освітнього процесу. 

Список використаних джерел: 
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”ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ” НАДАННЯ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ В ЗВО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ І ПІСЛЯ 

Сьогоденний ідеатон “Нові виклики=нові можливості” 

виглядав не так оптимістично на початку оголошенної 

пандемії. Насправді, ми навряд чи можемо назвати галузь, 

яка б не потерпала через COVID-19  і , відтого потребувала 

переосмислення і пристосування до нових умов. Вища освіта 

не стала винятком, а скоріш найбільш постраждалою 

галуззю, і  вимагала  швидких та інноваційних змін у 

наданні освітніх послуг.  

Навесні 2020 року оголошений локдаун змусив всі 

заклади вищої освіти перейти на екстренний онлайн 

(дистанційний) спосіб навчання. Це стало справжнім 

викликом та, в одночас, рушійною силою до змін.  

Зрозуміло, що для всіх учасників освітнього процесу 

це було нелегким випробуванням, оскільки великій кількості 

- як викладачів так і студентів - спочатку було важко

пристосуватися до такого формату. Особливо за умови

одночасних змін і у соціальній моделі поведінки -

вимушеної ізоляції та переважно віртуальної комунікації.

Однак, екстренність і непередбачуваність такої ситуації

стали каталізатором для активного впровадження в процес

надання освітніх послуг елементів змішаного навчання з

застосування різноманітних платформ, цифрових технологій

і засобів для відеоконференцій - що , в свою чергу,

потребувало швидкої адаптації навчальних програм і

розробки варіантів контролю якості їх виконання.
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Згідно дослідження, проведеного Об’єднаним 

комітетом з інформаційних систем (Joint Information Systems 

Committee, JICS [1]) у відповідь на питання яким буде 

навчання та викладання в майбутньому, зазначили наступні 

ймовірні проблеми: для учнів - втома від перебування в 

мережі, доступ до необхідного технічного обладнання, 

бажання визначати/долучатись до визначення способу 

надання освітніх послуг;  для викладачів -  потреба в 

зрозумілості і чіткості визначення способів надання освітніх 

послуг, рівень володіння новими компетенціями дощо 

адаптації та надання освітніх послуг. Також варто додати, за 

нашими спостереженнями, обидві сторони освітнього 

процесу докладали більше зусиль для підтримки мотивації 

тримати високі стандарти якості надання та здобування 

освіти, та дотримування принципів академічної 

доброчесності [3]. 

Водночас, те саме дослідження вказало на великі 

переваги як для студентів, так і для викладачів, щодо 

змішаної форми навчання (blended learning). А саме: для 

студентів - економія часу, можливість поєднувати декілька 

активностей, більш гнучкий графік, полегшений доступ до 

матеріалів, а для тих, хто прихильний до цифрових 

технологій - і набагато приємніший та більш інтерактивний 

формат. Щодо викладачів - це наближення до стандартів, які 

надають перевагу змішаному навчанню, використання 

різноманітних платформ, переосмислення способу надання 

освітньої послуги.  

Ті заклади вищої освіти, які в допандемічний період 

вже почали впроваджувати змішане викладання, відчули  всі 

ці переваги в умовах повного онлайн формату.  

Новітня вища школа стала перед викликом повного 

“перезавантаження” -  і здобуває практичний досвід у 

формуванні освітніх програм  з інтегрованим дистанційним 

елементом. Варто  зазначити: такі програми також 
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потребують додаткових фінансових затрат, модернізації 

технічного забезпечення та підвищення/ здобуття навичок 

використання цифрових технологій всіма учасниками 

освітнього процесу. І це відкриває нові горизонти для 

сучасної освіти, що надають їй гнучкості, адаптивності і 

спроможності відповідати викликам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ, МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ У ВНЗ 

У сучасних умовах вища професійна освіта в Україні є 

провідною соціально-державною інституцією, що виконує 

функцію підготовки молоді до продуктивної діяльності в певній 

галузі та передбачає достатній рівень сформованості знань, 

умінь і навичок, готовність їх застосовувати у практичній 

трудовій діяльності та неперервно їх удосконалювати.  

В умовах модернізації освіта в Україні потребує 

врахування сучасних глобальних тенденцій. У контексті 

проблеми дослідження підготовки майбутніх учителів 

англійської мови до профільного навчання старшокласників 

важливою є характеристика сучасної парадигми освіти. 

І. Утюж виокремлює шість ключових інноваційних засад 

сучасної парадигми освіти: освіта як формування наукової 

картини світу – зорієнтованість на науку як головну цінність 

суспільного життя, навчання та освіти; освіта як 

професіоналізація – вектор освіти зміщується у бік 

прикладних наук, оскільки економічна дійсність вимагає від 

освіти все більшої віддачі; освіта як формування культури 

інтелектуальної діяльності, спосіб розвитку мислення – за 

допомогою переходу від запам’ятовування до здобування 

знань із залученням власного мислення відбувається 

вироблення власного світогляду шляхом опрацювання 

значної кількості альтернативних наукових ідей; освіта як 
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підготовка до життя – зміщення вектору освіти до сфери 

історії та культури, де знаходяться відповіді на питання: 

куди рухається суспільство та як вирішується доля 

людського буття; неперервна освіта – виховання мотивації 

до навчання та забезпечення можливості задоволення 

освітніх потреб людини впродовж усього її життя; 

критично-креативна освіта – формування пізнавального 

інтересу та творчого мислення у навчанні, створення для 

цього відповідних умов та інфраструктури для забезпечення 

творчої самостійної роботи учнів і студентів. [1, с. 60]. 

З огляду на зазначене вище, метою професійної освіти 

є не підготовка індивіда до майбутньої професійної 

діяльності шляхом засвоєння певного обсягу професійних 

знань, а розвиток його особистості на основі засвоєння 

способів одержання та продукування знань.  

Особливістю професійної підготовки студентів, 

майбутніх учителів англійської мови, є впровадження 

викладачами комунікативно-діяльнісного підходу, що 

реалізує навчання мови через мовлення і заснований на 

таких ключових поняттях, як: «спілкування», «культура», 

«мотивація», «інтерактивність». Дослідник А. Вербицький 

визначає такі провідні характеристики зазначеного вище 

методу: адекватність у реальному спілкуванні; пріоритет 

мовленнєвої діяльності у взаємозв’язку всіх її видів; 

застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів, 

конференцій, «круглих столів», обговорень, роботи в 

«Englishspeaking Club»), що дають можливість висловити 

свої думки в діалозі чи монолозі; синхронність і 

послідовність [2, с.43-56]. 

Важливим чинником професійної підготовки 

майбутнього вчителя іноземної мови є врахування 

інноваційних тенденцій освітнього процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах, до яких Н. Скляренко 

відносить: гуманізацію процесу навчання іноземних мов; 
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варіативність освітніх програм; культурологічний підхід до 

відбору та методичної організації змісту навчання іноземної 

мови; профільно-орієнтоване навчання старшокласників; 

використання елементів проблемного та інтенсивного навчання 

іноземних мов; впровадження сучасних технологій навчання як 

проєктна методика, навчання у співпраці тощо; система 

застосування лінгводидактичного тестування учнів; дотримання 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [3]. 

Головними змінами у професійній педагогічній освіті є 

узагальнення та осмислення світового досвіду, аналіз і 

рефлексія цілісності освітнього процесу, прогнозування та 

корекція результатів навчання студентів, встановлення 

необхідних комунікативних зв’язків викладачів та їх 

регуляція при переході від окремих педагогічних функцій до 

системних, від типових педагогічних технологій до 

інноваційних.  

У контексті дослідження педагогічних технологій 

навчання іноземних мов зупинимося на розкритті сутності 

поняття «педагогічна технологія». Вітчизняні й зарубіжні 

вчені підкреслюють невизначеність трактування зазначеного 

вище поняття, розбіжність у підходах до визначення 

сутності та структури цього терміну. Вивчення психолого-

педагогічної літератури дозволяє констатувати, що поняття 

«педагогічна технологія» у сучасній педагогічній науці 

розглядається у науковому аспекті як частина педагогічної 

науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання та 

проєктує педагогічні процеси; у процесуально-описовому 

аспекті як опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, 

методів і засобів для досягнення запланованих результатів 

навчання; у процесуально-діяльнісному як здійснення 

технологічного процесу, функціонування всіх особистісних, 

інструментальних і методичних педагогічних засобів. 

Активне й цілеспрямоване застосування викладачами 

ЗВО інтерактивних технологій у процесі підготовки 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

215 

майбутнього вчителя вирішує проблему формування 

професіоналізму та основних напрямів формування та 

розвитку особистісних характеристик сучасного вчителя, 

зокрема: поглиблення і розширення наукового світогляду 

вчителя; підвищення загальної його культури – політичної, 

моральної, естетичної; постійне оновлення наукових знань 

як раціональної складової особистості; підвищення 

педагогічної майстерності; поглиблення органічного зв’язку 

вчителя з життям соціальною практикою; утвердження 

активної життєвої позиції. 

Як стверджує О. Комар, «використання інтерактивних 

методик дає можливість: по-перше, реалізувати ідею 

педагогічної взаємодії на рівні співробітництва і 

співтворчості тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх 

конструктивному діалогу, сприяє оздоровленню 

психологічного клімату на занятті, створює доброзичливу 

атмосферу; по-друге, розвивати творче мислення студентів 

шляхом залучення до інтенсивної пізнавальної діяльності, 

формувати у них педагогічні вміння і навички; по-третє, 

викликати постійний інтерес студентів до навчання, 

стимулювати творчу активність та забезпечувати розвиток 

творчого потенціалу майбутніх учителів [4, с.201]. 

Автор Н. Носовець детермінує такі вимоги до 

сучасного вчителя: «наявність глибоких знань предмета 

викладання, володіння передовими педагогічними методами 

та здібність до побудови професійної діяльності на 

рефлексивній основі, посилаючись на думку міністрів освіти 

країн ЄС щодо сформованості у майбутніх педагогів у 

процесі професійної підготовки таких важливих умінь: 

здатність формувати в процесі навчання універсальні 

навчальні компетенції учнів; уміння формувати безпечне та 

привабливе освітнє середовище; здатність ефективно 

викладати в гетерогенних класах з учнями з різних 

соціальних і культурних середовищ у широкому спектрі 
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їхніх здібностей і потреб; здатність будувати свою 

професійну діяльність у співпраці з колегами, батьками 

учнів і соціальним оточенням школи; здатність до побудови 

нового знання та інновацій як наслідок участі в 

рефлексивній практиці» [5, с. 68]. 

Отже, недоліком сучасної української системи 

підготовки педагогічних кадрів є відсутність гнучкості 

освітньої системи у ЗВО, здатності до швидкої адаптації до 

нових вимог сучасного суспільства. В основі нової освітньої 

парадигми лежить фундаменталізація педагогічної освіти, 

що передбачає не стільки розширення обсягу професійних і 

загальнонаукових знань, скільки новий спосіб їх 

формування й функціонування у практичній діяльності 

майбутнього вчителя англійської мови. Проблема 

підготовки майбутніх учителів англійської мови до 

профільного навчання старшокласників є актуальною і 

потребує подальших досліджень з метою з’ясування 

сучасних психолого-педагогічних поглядів.  

Список використаних джерел: 

1. Утюж І. Г. Цивілізаційна парадигма освіти:
теоретико-методичний аспект. Гуманітарний вісник ЗДІА. 
2009. Вип. 38. С. 60-66. 

2. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей
школе: Контекстный поход. М.: Высш. шк.,1991. 207 с. 

3. Скляренко Н. К. Як навчати сьогодні іноземних
мов (Концепція). Іноземні мови. 1995. № 1. С.5-8 

4. Комар О. А. Нове покоління обирає інтерактивні
технології навчання// Підготовка педагогічних кадрів у 
вищих навчальних закладах у контексті процесів 
глобалізації: Матеріали Всеукраїнської наук.- метод.конф. 
(м. Умань, 17–18 листопада 2005р.). К. Міленіум, 2005. 212 с. 

5. Носовець Н. Професійна підготовка майбутніх
учителів у країнах Західної Європи. Вісник Чернігівського 
нац.. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2015. № 130. С. 68-72 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

217 

СЕКЦІЯ 9. 

ТУРИЗМ 

Бандурко А.Ю. 

студентка 4 курсу 

спеціальності  242 «Туризм», 

Київський національний університет 

культури і мистецтв 

м. Київ, Україна 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ТА 

ФОРМАТІВ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ У 

ПОСТКОВІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Система цінностей - це те, що людина ставить в своєму 

житті в пріоритет, щось заради чого, вона буде робити все 

що в її силах і взагалі те, заради чого вона живе. В кожного 

цінності різні, але на формування цінностей кожного з нас в 

тій чи іншій мірі повпливало суспільство. Для українців, 

сім’я та соціальне оточення завжди були на першому місці, а 

пандемія показала, що ми приділяємо найважливішим 

людям недостатньо уваги. Саме через це цінності багатьох з 

нас змінились. Разом з нашим соціальним оточенням, для 

нас стало більш важливим приділяти час собі та своїм 

захопленням. Стабільна робота і взагалі робота тепер 

відійшла на третій план. Більшість тепер вирішують обрати 

жити для задоволення і робити те, що їм подобається.  

Саме через такі зміну в цінностях, ми можемо 

спостерігати наступну картину: [2] 

Збільшується кількість fast casual та smart casual 

форматів: 
Такі формати стали популярними не просто так. Для 

цього є декілька причин: 
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По-перше- ціни: зазвичай в закладах такого формату 

переважають досить демократичні ціни, які привертають 

увагу кожного, адже людина  з будь-яким бюджетом може 

тут перекусити гарячими та смачними  стравами. 

По-друге- економія час: такі заклади працюють за 

принципом швидкої видачі замовлень, тут їжу видають не 

пізніше ніж за 10 хвилин після замовлення,що дає 

можливість швиденько поїсти та скрізь встигнути. 

По-третє- рентабельність: за рахунок того, що в 

закладах переважають демократичні ціни, а замовлення не 

доведеться очікувати довше 10 хвилин, такий формат 

привертає увагу все більшої кількості людей. 

Ghost kitchens, dark kitchens та розквіт доставки 

Такий формат передбачає, що на одній кухні працюють 

декілька закладів. Це дуже вигідне рішення для малих та 

середніх закладів,які в період пандемії вирішили не 

закритись а пристосуватись до нових умов. За допомогою 

такого формату, можна також з мінімальними затратами 

запропонувати споживачам новий продукт. 

Пошуки «здорових» варіантів комфорт-фуду 
Комфорт-фуд – це те, що ми їмо коли хочемо відчути 

спокій, та їжа яка приносить нам задоволення, або ж навіює 

приємні спогади. Для кожного ця їжа різна. Та зазвичай, 

така їжа є не дуже корисною, тому ми намагаємось 

обмежувати її споживання. Під час пандемії, багато хто 

почав більше уваги приділяти своєму здоров’ю, тому кухарі  

вирішили розробити корисні альтернативи улюблених страв 

споживачів. Вони замінюють певні компоненти на більш 

корисні, або ж намагаються зменшити калорійність страви. 

При цьому вони намагались зробити так, щоб смак 

залишився тим самим,або ж максимально приближеним. 

Такі інновації подобаються споживачам, особливо в час, 

коли все більше людей стають вегетаріанцями та ваганами, 

або ж з’являється їжа для людей з алергією. 
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Крафтові напої та страви 

Цікава і свіжа тенденція «Крафту» у всьому: посуд, 

келихи і напої. Це не тільки модне явище, але і креативний 

підхід для скорочення витрат. Річ  тому, що в період 

пандемії імпорт продутів навіть з найближчих до України 

країн, виріс в рази. Через це, ресторатори вимушені були 

шукати альтернативу на місці, і знайшли. В Україні, є досить 

багато ферм та полів, де виотовляють, або ж вирощують наш 

унікальний продукт. Таким чином, ресторатори змогли 

значно зменшити ціну та час транспортування продуктів, що 

призводить до меншого відсотка псування продуктів. А 

локальні крафтові ферми отримали можливість вижити під 

час пандемії та отримати рекламу продукції. 

Пекарні та кондитерські 

Багато хто вважає, що солодке-шкідливо. Та воно все ж 

таки має свою особливу цінність для нашого організму. Річ в 

тому, що на відміну від жирної їжі,яка просто слугує 

швидким та дуже калорійним наповненням для нашого 

шлунку, солодке може впливати на наш настрій. Це можна 

пояснити дуже просто, тут у всьому вина амінокислота 

триптофан, яка міститься у солодощах. З цієї амінокислоти, 

утворюється наш славнозвісний гормон щастя-серотонін. 

Саме через це, коли ми їмо солодке, то забуваємо про 

проблеми і нам стає краще.  

Як розвиватиметься ресторанний ринок [3] 

Після всього сказаного вище, я хотіла б підбити 

підсумок та висловити свою думку з приводу того, як  в 

подальшому складеться доля ресторанного ринку. 

Набуватимуть популярності франчайзингові проєкти. 

Причина в тому, що така співпраця передбачає менший 

відсоток ризику. Можна вкласти невелику кількість грошей 

в уже відому марку,якій довіряють, можна спробувати 

запровадити свій новий продукт, щоб перевірити реакцію 

споживачів    та     вирішити,    з    якою    пропозицією    далі 

https://ain.business/2021/05/08/shho-take-franchajzyng-i-yak-vin-praczyuye/
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продовжувати працювати. 

Внутрішні подорожі й зелений туризм гратимуть на 

руку курортним форматам: Настав час для комплексів 

відпочинку, фермерських ресторанів або закладів, які 

сезонно працюють на ярмарках. Українці дослідили цей 

ринок, і тепер знають, що вітчизняна кухня та вітчизняні 

ресторани нічим не гірші за іноземні. Тут підкупає затишок, 

та смачна і знайома для кожного з нас кухня. 

Мікс форматів: АЗС + кафе, кав’ярня/салон краси + 

кафе/бар. В таких місцях відчуваєш себе по особливому 

комфортно. Зараз дуже популярними стали поєднання 

салонів краси з кав'ярнями,куди приходять жінки провести 

час, обговорити те що на душі, насолодитись манькюром та 

перекусити. В баребшопах також починає практикуватись 

така практика. Щодо АЗС, то цей тренд не є новим і вони 

вже набирали популярність протягом декількох років. 

Останнім часос кафе біля АЗС почали романтизувати. Багато 

хто розповідає про нічні поїздки на авто, та зупинки по 

дорозі на заправці. Для когось це вже стає традицією, зайти 

за кавою та хот догом на заправці. 

Фудхоли – мікс форматів в одному місці в поєднанні з 

інтертейнментом. Те, чого нам можливо не вистачало. 

Галаслива атмосфера, яка при цьому дарує відчуття спокою 

та затишку. Більш ідеального місця для відпочинку просто 

не вигадаєш, то не дивно що такий формат полюбився 

українця і активно розвивається. 

Будуть актуальними фестивалі та ярмарки – це завжди 

весело і приносить радість у сірі будні. Фестивалі та 

ярмарки проводяться в основному на свіжуму повітрі,тому 

навіть під час пандемії їх можна з обережністю влаштувати. 

Такі заходи нагадують  нам про наші традиції,допомагають 

зібратися всією сім'єю, або ж побачитись з друзями. Для 

новачків в бізнесі,це чудова можливість заявити про себе. 

Ніколи не знаєш, що  за людина дегустує в тебе твій сир, 

https://ain.business/2021/06/16/squat-17b/
https://ain.business/2021/06/14/atlas-weekend-business/
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можливо це ресторатор,який пізніше вкладе  з тобою договір 

про постачання. 

Тож, тепер вже зрозуміло, що світ ніколи не 

повернеться до того життя,яке було в нас до цих подій. 

Пандемія внесла зміни в кожен аспект нашого життя. Кожен 

з нас певною мірою вже звик до нових правил та прийняв 

ситуацію. Найбільше під час пандемії постраждав 

туристичний бізнес і особливо ресторани та кафе. В цій 

ситуації трішки виграли ті, хто був вже трішки 

підготовленим до кризових подій, або ж ті хто зміг швидко 

адаптуватись. Зараз конкуренція на ринку почала зростати, 

з’явилось багато нових ідей та форматів,які можна 

розвивати.  Та не дивлячись ні на що, в будь які часи, 

заклади харчування, мають пам’ятати, що увагу до них 

привертає їх концепція, якісне обслуговування та смачна 

їжа. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

До березня 2020 року спостерігався швидкий розвиток 

готельно бізнесу в Україні, за останні десять років. Однак 

цю ситуацію різко змінило введення карантину через 

поширення пандемії COVID-19. 

Пандемія COVID-19  стала гучним ударом для 

світового та українського готельного бізнесу. Закриті 

кордони держав, скасування авіасполучення, обмеження 

пересування у межах України між областями й абсолютна 

ізоляція країн одна від одної спровокували фінансові 

проблеми у готельному секторі. Готельний бізнес 

постраждав від пандемії можливо найбільше серед усіх 

сегментів комерційної нерухомості. Так, за даними Асоціації 

індустрії гостинності України, у 2019 році було здійснено 

близько 20 млн поїздок по країні, а в 2020 році активним був 

тільки січень (гірськолижний сезон) [1].  Сучасний стан 

готельно-ресторанних підприємств України  

характеризується низьким рівнем реальних інвестицій та 

готельно-ресторанного сервісу, недостатньою кількістю 

готельних місць, дефіцитом кваліфікованих кадрів. За 
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розвитком готельної галузі Україна знаходиться  на 

останньому місці в Європі за кількістю готельних номерів. 

На 100 тисяч населення приходиться 4 номери. У порівнянні 

зі Швейцарією – це номер на 20 жителів, а у Німеччині на 

100 жителів. Туризм у цих країнах розвивається багато в 

чому завдяки комфортній сфері гостинності, яка постійно 

розвивається завдяки інвестиціям. Це відбувається завдяки 

ефективному фінансовому плануванню, яке створює 

можливості для зростання інвестиційної привабливості 

готельних підприємств. Тому фінансове планування 

готельних підприємств, як вагома складова управління 

фінансами готелів, повинно буди завжди під пильною 

увагою власників українського готельного бізнесу. 

Головною метою процесу розробки системи 

фінансових планів є достовірне визначення потреб 

підприємства у фінансових ресурсах на певний період часу. 

Для ефективного управління фінансами готелю потрібно 

спочатку спрогнозувати його фінансове становище та 

відобразити всю діяльність як рух грошових коштів. 

Призначення фінансового планування – зміцнення 

фінансової дисципліни та підвищення мотивації персоналу. 

Фінансове планування готелів повинно включати три  

системи: фінансову стратегію, поточне планування 

фінансової діяльності, оперативне планування фінансової 

діяльності готелю. Фінансова стратегія готелю повинна бути 

націлена на пошук шляхів накопичення капіталу та 

перерозподілі фінансових ресурсів у найбільш перспективні 

сфери бізнесу або розширення масштабів діяльності, що 

набуває першочергової важливості в умовах пандемія 

COVID-19 [3].   

До найважливіших елементів прийнятої стратегії 

розвитку фінансової діяльності готельного підприємства на 

відповідний період часу можна віднести: визначення методів 

та величини акумуляції капіталу, його структури та 
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пріоритетних напрямів, вибір форм економічного 

співробітництва з партнерами, обґрунтування основних 

рішень щодо стабілізації або поліпшення фінансового стану 

готелю. На сучасному етапі існують три найважливіші типи 

фінансових стратегій, характерних для підприємств 

готельного бізнесу: стратегія швидкого зростання, стратегія 

фінансової стабілізації та стратегія фінансового 

оздоровлення. Зараз потрібно, що є дуже складним 

завданням для українського готельного бізнесу, зберегти 

інфраструктуру у дієвому стані, спробувати уникнути втрат 

або зменшити скорочення персоналу до мінімуму. «Вийти в 

нуль» тепер здається дуже успішною та для багатьох 

практично нездійсненою стратегією [3].  

Готельний бізнес має всі шанси успішно 

функціонувати в умовах карантину та після нього, але для 

цього потрібно розробити дієві стратегії роботи бізнесу в 

нових умовах. З метою швидкої адаптації до нових умов 

необхідно використовувати світовий досвід та запровадити 

нові напрями та стратегії, а саме: технологізацію, 

реінжиніринг, краудсорсинг, бенчмаркінг, систему 

управління якістю, які допоможуть готельному  бізнесу 

вийти з кризи та функціонувати, отримуючи додатковий 

дохід. 

Список використаних джерел: 

1. Падіння завантаженості, зниження Rack rates та складне
відновлення: готельний бізнес під час COVID 19 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://propertytimes.com.ua/ 
gostinichnaya_nedvizhimost/padinnya_zavantazhenosti_znizhennya
_rack_rates.  
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СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я 

БЕЗ ДОТРИМАНЬ  ТРАДИЦІЙ ТА ДОСВІДУ 

ПОКОЛІНЬ 

В.В.Кожевніков(2006) Визначає: Культуру здоров'я як 

інтегровану особистісну якість, що формується в процесі 

систематичного, цілеспрямованого виховання і навчання  на 

основі емоційно-цілісного ставлення до свого здоров'я, до 

організації здорового способу життя, валеологічного 

мислення, накопиченого досвіду застосування валеологічних 

знань, умінь і навичок в практиці організації здорового 

способу життя, розвитку всіх компонентів свідомості, автор 

зазначає,  що замість  культури здоров'я вимагає від себе три 

компоненти: 

інтелектуальність- знання в області 

валеології(зміцнення здоров'я.здорового способу життя); 

емоційно-цілісний - активний, позитивне ставлення до 

свого здоров'я , до організації здорового способу життя; 

дієво-практичний - застосування валеологічних знань, 

умінь і навичок на практиці організації здорового способу 

життя [1] 

Прослідкувати відношення суспільства до свого 

здоров'я можливо за допомогою соціологічних досліджень 

спільного Швейцарсько - Українського проекту “Діємо для 
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здоров'я”. Мета проекту полягає у вивченні  зменшення 

тягаря хвороби та передчасної смертності, а також 

підвищення тривалості життя чоловіків та жінок шляхом 

запровадження інтегрованого підходу до профілактики, 

лікування  та контролю неінфекційних захворювань[2]. 

В ході дослідження бралися основні фактори  ризику, 

які впливають на стан здоров'я людини та перетинаються з 

основою культури здоров'я; 

 нераціональне харчування;

 недостатня рухова активність;

 вживання тютюну;

 вживання алкоголю;

 несвоєчасне звернення до лікарської допомоги.

До уваги діаграми досліджень [2]
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Ми повинні розуміти, що культура здоров'я - це сума 

знань, обсяг відповідних умінь і навчань, але й здоровий 

спосіб життя, гуманітарної орієнтації . 
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КЛЮЧОВІ ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРУДНОГО 

ВИГОДОВУВАННЯ 

Здавалось би, що про грудне вигодовування на 

сьогоднішній день вже все відомо, але за хибність такої 

думки дозволяють стверджувати все нові й нові результати 

досліджень, що розкривають щоразу, невідомі, вельми 

важливі властивості грудного молока.  

Грудне молоко – не лише основна їжа для дитини 

першого року життя, але й джерело нутрієнтів, що сприяють 

становленню мікропейзажу кишечника, дозріванню 

слизового бар’єру кишечнику диференціації імунної 

відповіді. Материнське молоко відповідає індивідуальним 

потребам дитини. У грудному молоці містяться сотні 

загальновідомих компонентів, що відмінні за складом не 

тільки у різних матерів, але навіть і в однієї жінки в різних 

молочних залозах, від годування до годування, не кажучи 

про весь проміжок лактації. Середня кількість молока 

містить 3–5% жирів, 0,8–0,9% білків і 6,9–7,2% вуглеводів, з 

додатковими 0,2% мінеральних речовин.  Молочні жири 
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складають 40–55% загальної енергії в грудному молоці, а 

лактоза забезпечує додаткові 40%. У жіночому молоці 

виявлено понад 200 різних жирних кислот, на тригліцериди 

припадає понад 98% жиру. Складні ліпіди відіграють 

центральну роль у розвитку мозку та шлунково-кишкового 

тракту, а також у захисті від патогенних бактерій, зокрема 

стрептококу групи В [1]. Грудне молоко забезпечує 

надійний імунологічний захист за рахунок  клітинних 

компонентів до яких належать макрофаги, лімфоцити, 

нейтрофільні гранулоцити та епітеліальні клітини. 

Концентрація цих компонентів суттєво вища у молозиві, ніж 

у зрілому молоці. Макрофаги грудного молока містяться у 

найвищих концентраціях, за ними йдуть лімфоцити і 

нейтрофільні гранулоцити, які допомагають запобігти 

інфекції як шляхом фагоцитозу, так і секрецією імунних 

речовин, специфічних до тих мікроорганізмів, з якими 

контактує мати.   

Багате грудне молоко і на цитокіни (IL) - білки, що 

секретуються в жіночому молоці. Завдяки своїм 

протизапальним та імуносупресивним властивостям 

цитокіни сприяють розвитку імунної системи немовлят. 

Різноманітність та концентрація окремих цитокінів 

відрізняється від матері до матері та кількісно коливається 

протягом усього періоду лактації. IL-6 бере участь у 

біосинтезі клітин IgA в молочних залозах; найвищі рівні 

виявлені в молозиві. Як правило, IL-6 виявляється у більш 

високих концентраціях у матерів, які народили доношену 

дитину, вказуючи, що IL-6 необхідний для протидії 

пригніченому в розвитку імунній системі, поширеному 

серед недоношених дітей [3]. У матерів-годувальниць 

зустрічаються інтерлейкіни-6, 8 та 10 (IL-6, IL-8 та IL-10), 

фактори некрозу пухлини-α та β (TNF-α та TNF-β) та 

трансформуючі фактори росту-α та β (TGF-α та TGF-

β).Разом з тим, кількість клітинних імунологічних 
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компонентів захисту зберігається відносно сталою, оскільки 

зниження їх концентрації компенсується збільшенням 

об'єму молока. З понад 400 унікальних білків, що 

знаходяться в жіночому молоці, найпоширенішими є казеїн, 

α-лактальбумін, лактоферин, імуноглобулін IgA, лізоцим та 

сироватковий альбумін.  Білки молока відіграють вагому 

роль у розвитку кишечника та імунної системи 

новонароджених, сприяють засвоєнню поживних речовин та 

захищають від патогенних мікроорганізмів, завдяки своїй 

антимікробній активності. Відомо, що новонароджений, 

який вигодовується виключно грудним молоком, отримує 

0,5 секреторного IgA в день - найбільш важливої фракції 

глобуліну, в перерахунок на кілограм маси тіла дитини. 

Розчинні компоненти включають імуноглобуліни (IgA, IgG, 

IgM) поряд з лізоцимами та іншими ензимами, лактоферрин, 

біфідум - фактор та інші імунорегулюючі речовини. 

Лактоферин міститься у великій кількості в жіночому 

молоці і відомий своєю антибактеріальною активністю щодо 

патогенних мікроорганізмів, які набувають вірулентності за 

допомогою опосередкованого залізом механізму. До 

властивостей імуноглобулінів (Ig) належить і захист кишки 

новонароджених від патогенних бактерій. В жіночому 

молоці містяться імуноглобуліни IgA, секреторний IgA 

(SIgA), що відіграє провідну роль у захисті дитини від 

інфекційних захворювань, IgM, секреторний IgM (SIgM) та 

IgG.[3] SIgA діє завдяки зв’язуванню з патогенами в просвіті 

кишечника, запобігаючи їх прикріпленню до епітеліальних 

клітин та ділянок слизової оболонки. Надзвичайно 

важливим, для формування здоров’я дитини, є морфо-

функціональний стан слизової кишечнику. Новонароджена 

дитина з перших хвилин життя може зустрітися з низкою 

проблем, у тому числі, заселення кишечнику 

мікроорганізмами, токсинами, які продукуються ними, 

попаданням всередину макромолекулярних антигенів; всі 
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три фактори можуть викликати патологічні реакції. Захисні 

механізми кишечнику незрілі при народженні і, саме імунні 

речовини і фактори росту, що містяться в молозиві і 

грудному молоці захищають слизову оболонку кишечнику 

від пошкоджень, сприяють пригніченню росту деяких 

хвороботворних мікробів, стимулюють дозрівання епітелію 

та сприяють виробленню ензимів травлення. 

Антиінфекційний захист молозива і грудного молока 

властивий як розчинним, так і клітинним компонентам. 

Наявність широкого спектру факторів росту в жіночому 

молоці особливо важлива протягом перших тижнів життя. 

Ці фактори відповідають за ріст і розвиток низки систем. У 

кишці немовляти епідермальні фактори росту сприяють 

проліферації та дозріванню клітин епітелію, а також беруть 

участь у відновленні слизової оболонки кишечника. 

Нейронні фактори росту беруть участь у зростанні та 

розвитку нервової системи з акцентом як на пренатальному, 

так і на постнатальному дозріванні мозку. Еритропоетин, що 

міститься у високій концентрації в жіночому молоці, є 

гормоном, що бере участь у розвитку кишечника та 

збільшенні вироблення еритроцитів, що, в свою чергу, 

зменшує ризик анемії. На сьогодні відомо, що грудне 

молоко не є стерильне. Щоденно дитина отримує з грудного 

молока 104-106 бактеріальних клітин в день, якщо середній 

добовий об’єм молока становить 800 мл. Бактерії присутні в 

людському молоці представлені комбінацією бактерій з 

порожнини рота немовляти, соска матері і навколишньої 

шкіри. У дітей, які перебувають виключно на грудному 

вигодовуванні, найбільш поширеними мікроорганізмами є 

біфідобактерії, лактобактерії, стафілококи і стрептококи. 

Відсоток біфідобактерій домінує і складає 70%. Найбільш 

часто виявляються ті види біфідобактерій, які сприяють 

формуванню здорової кишкової флори (B. breve,                       
B. longum,   B. dentium,    B. infantis    і  B. Pseudocatenulatum). 



   Матеріали XVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

(07 грудня 2021 р., м. Тампере (Фінляндія), дистанційно) 

233 

Важливим компонентом грудного молока є фрагменти, які 

не можуть бути відтворені, але які стимулюють чутливість 

антитіл у немовлят. Особлива імунологічна роль належить 

біфідум фактору - азотовмісному вуглеводу, який не є 

термостійким, але  наділений властивістю протидіяти 

заселенню кишечника лактобацилами. В присутності 

лактози, завдяки створенню низького рН в порожнині 

кишечнику, біфідум фактор пригнічує ріст як Е.соІі, 

грамнегативних бактерій, так і грибків, в тому числі, 

Candida albicans. 

Найбільший інтерес, при обговоренні мікробіома 

немовлят, представляють олігосахариди грудного молока 

(ОГМ), яким притаманні пребіотичні, антиадгезивні, 

антимікробні властивості. ОГМ є третім за величиною 

компонентом в людському молоці, і, хоча немовлята не 

здатні їх перетравлювати, вони відіграють важливу роль у 

формуванні мікробіоти функціонально та імунобіологічно 

незрілого кишечника [2]. Якщо, протягом перших 6 місяців 

життя дитини, грудне молоко єдине джерело харчування, то 

кількість отриманих дитиною кишкових бактерій значно 

залежить від матері. Однорідність в мікробіомі дитини 

починає створювати уведення твердої їжі. У дітей, які 

перебувають на грудному вигодовуванні за межами шести 

місяців, все ще спостерігається більш високий вміст різних 

видів біфідобактерій і лактобактерій і тільки після 

припинення грудного вигодовування мікробіом дитини 

починає нагадувати, мікробіом дорослої людини.  

Таким чином, на сьогодні, завдяки продовженню 

наукових досліджень з вивчення складу і властивостей 

грудного молока відомо, що грудне молоко відповідає 

індивідуальним потребам дитини, будучи не тільки 

джерелом нутрієнтів, а й біологічно й імунологічно 

важливих компонентів, що через сприяння становлення 

мікробного біоценозу кишечника, дозріванню слизового 
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бар’єру беруть активну участь у формуванні й 

диференціації імунної відповіді і безпосередньо впливають 

на здоров’я дитини у всі вікові періоди життя.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА 

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В 
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Україна має сприятливі природно-кліматичні умови, 
насамперед наявність родючих ґрунтів, культуру обробітку 
землі та виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва, сформовану протягом тривалого часу 
продовольчу безпеку країни з достатньо широкою мережею 
населених пунктів, де зосереджена основна частина 
трудового потенціалу села переробки для забезпечення. 

Таким чином, аграрний сектор став одним із 
найбільших видів економічної діяльності, що задовольняє 
внутрішню потребу в сільськогосподарській сировині та 
продуктах її переробки та формує значні обсяги експортних 
ресурсів. Однак, на перший погляд, важливі наслідки його 
функції не знайшли належного відображення в таких 
підтримуючих середовищах, як сільська місцевість. Тому в 
них зосереджена основна частина потенціалу 
сільськогосподарського виробництва. Окрім використання 
вичерпних систем промислового менеджменту для 
забезпечення високих темпів та ефективності експортної 
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діяльності, занепокоєння викликає сформована та усталена 
тенденція до збільшення виробництва продукції сільського 
господарства, насамперед сировинного характеру. Ці 
процеси прогресивно знищують потенціал сільських 
територій, загострюють соціально-екологічні проблеми 
розвитку та поширюють негативні соціальні процеси. 
Водночас зростання попиту на сільськогосподарську 
продукцію, глобалізація аграрного та промислового ринків, 
лібералізація торгівлі, технологічні зміни у способах 
виробництва та зберігання харчових продуктів породжують 
необхідність поглиблення наукових досліджень у 
методологічному напрямку. Основа взаємозв’язків розвитку 
агропромислових підприємств у нетериторіальних громадах 
з базами [2]. 

Виходячи з концептуальних методологічних положень 
сучасного етапу становлення та функціонування 
агроформувань і територіальних громад, основними 
загальними принципами розвитку мають бути: 

- збалансованість, що координує та враховує інтереси
всіх зацікавлених учасників злагодженого та
взаємовигідного функціонування агропромислових
організацій та територіальних громад, з метою запобігання
виникненню різноспрямованих ризиків розвитку;

- пропорційність, що вимагає формування
оптимального співвідношення між сільськогосподарським 
виробництвом, переробними та інфраструктурними 
об’єктами для забезпечення оптимального виробництва 
конкурентоспроможної продукції; 

- комплексність, що полягає в необхідності
раціонального та повного використання наявних ресурсів 
для комплексного розвитку агропромислового виробництва 
в межах територіальної громади для забезпечення якомога 
більшої економічної, соціальної та екологічної ефективності; 
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- адаптивність, що визначає споживчі інтереси
населення територіальних громад, регіонів, країн, які 
зумовлюють оптимальне пристосування агропромислового 
виробництва до потреб ринку, у напрямку виробництва 
продукції, що максимально відповідає потребам споживачів; 

- сталий розвиток, який потребує формування
виробничих структур, що забезпечують ефективність 
економічного, соціального та екологічного відтворення 
виробничих структур, територіальних громад та 
нарощування людського потенціалу; 

- інтеграційність, що включає об'єднання ресурсів і
зусиль органів влади та муніципалітетів, громадянського 
суспільства територіальних громад та діючих у них 
підприємств агропромислового комплексу для вирішення 
власних і суспільно важливих завдань модернізації; 

- ефективність розподілу доходів, яка дозволяє
кожному власнику економічних ресурсів отримувати 
адекватний дохід за рахунок реалізації та використання 
ресурсів, що має формувати стимули для розвитку 
виробничих об'єднань у складі територіальних громад; 

- законність, яка беззаперечно визнає права всіх
учасників розвитку територіальної громади, що має на меті 
забезпечення соціальної єдності всередині них. 

До специфічних принципів розвитку агропромислових 
організацій і територіальних громад можна віднести: 

- ексклюзивність, яка передбачає необхідність
постійного оновлення технологічних процесів, що, з одного 
боку, збільшить вартість інноваційної діяльності, а з іншого 
боку, сприятиме виробництву та реалізації конкуруючої 
продукції; 

- субсидіарність полягає насамперед у необхідності
вирішення питань розвитку громади та промисловості в 
межах кордонів на місцевому рівні, щоб забезпечити 
поступовий та спланований розвиток, тоді як роль 
центральної влади має бути зосереджена на створенні; 
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- паритетність, яка ґрунтується на взаємовигідному
розподілі прав, повноважень і результатів, а також меж, 
необхідних територіальним громадам, органам управління, 
населенню та підприємствам для отримання та розподілу 
спільних ефектів, уможливлюючи їх передбачуване 
досягнення. розумний; 

- прозорість, яка передбачає відкритість у прийнятті
рішень органами місцевого самоврядування та суб’єктами 
господарювання в межах громади, забезпечує розвиток 
громадянського суспільства та пожвавлює громадський 
контроль, сприяє вирішенню проблем підзвітності та 
ефективності управління. 

Розвиток сільських територіальних громад, в якому 
бере участь економічне формування агропромислового 
сектору, має бути доповнений і збагачений новими 
факторами з урахуванням динаміки економічної, соціальної 
та екологічної ситуації, крім системи принципів. всередині 
них. 

Сучасний стан розвитку агропромислових підприємств 
має значний вплив на комплексний розвиток територіальних 
громад. Але не менш важливою є обернена залежність між 
ефективністю агроформувань і розвитком територій, на яких 
вони функціонують. Крім того, запропонований методологічний 
підхід до такої оцінки впливу дає можливість розробити 
напрямок майбутніх взаємовигідних розробок щодо цієї 
системи. Метою цих перспективних параметрів має стати 
насамперед: розробка механізмів, що забезпечують виробництво 
високоякісних харчових продуктів для внутрішнього 
споживання; підвищення якості та рівня життя населення 
сільської місцевості; удосконалення системи управління 
територіальною громадою та формування ефективної 
системи взаємодії із суб’єктами господарювання; 
поліпшення екологічних умов поселення та охорону 
навколишнього середовища.  
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Шевцова О., 
Національний університет «Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, Україна 

ВИБІР НАПРЯМКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
АПК 

Вибір напрямку та інноваційної політики на 
регіональному рівні майже повністю залежить від поточного 
економічного становища регіону, його традиційного 
наукового та промислового потенціалу та розуміння 
регіональними політичними лідерами поточних вимог до 
інноваційної стратегії. Інновація АПК - це реалізація 
результатів господарської практики в дослідженнях і 
розробках у вигляді нових сортів рослин, порід і видів тварин 
і кросів птиці, нових або вдосконалених харчових продуктів, 
матеріалів і нових технологій у сільському господарстві, 
тваринництво та переробна промисловість, нові добрива та 
засоби захисту рослин і видів тварин, нові методи 
профілактики та лікування тварин і птахів, нові форми 
організації та управління різними сферами економіки, нові 
підходи до соціальних послуг, що підвищують ефективність 
виробництва. 

У період складного соціально-економічного розвитку 
агропромислового комплексу в України існують негативні 
фактори, що істотно впливають на стримування 
інноваційного розвитку, вони умовно розділені на чотири 
класифікаційні групи:  

1. Фінансово-економічні: збитковість підприємств,
низька фінансова відповідальність, низький рівень 
рентабельності, низький рівень витрат на основний капітал, 
тривалий період окупності інновацій;  
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2. Науково-технологічні: слабка матеріально-технічна
база, технічна і технологічна слабкість, високий відсоток 
ручних операцій;  

3. Кадрові: скорочення працівників у сільському
господарстві, низький рівень кваліфікації та освіти 
працівників, міграція сільського населення; 

4. Психологічні: млявість у сприйнятті інновацій,
неготовність до впровадження інновацій. Інноваційна 
діяльність в сільському господарстві здійснюється за 
різними напрямками, які можна згрупувати в чотири: 
Селективно-генетичні, виробничо-технологічний, 
організаційно-управлінський, економічний і соціально-
екологічний. 

Зараз Україна переживає історичну трансформацію, 
яку відчує весь світ. Глобально значущий прогрес, про який 
йдеться, це земельна реформа сільськогосподарського 
призначення. Століттями Україну називали «житницею 
Європи». Ця назва цілком точна, враховуючи, що в Україні 
зосереджено приблизно чверть «чорноземів» світу. 

Проте за тридцять років незалежності українці так і не 
змогли повністю капіталізувати ці сільськогосподарські 
багатства. Натомість незалежна Україна стала однією з 
шести країн у світі без ринку землі сільськогосподарського 
призначення, приєднавшись до Північної Кореї та 
Венесуели. На щастя, зараз ситуація змінюється, і Україна 
готується зайняти належне їй місце сільськогосподарської 
наддержави. 

Невикористаний потенціал аграрного сектора України 
вражає. Країна може похвалитися приблизно 42 мільйонами 
гектарів сільськогосподарських угідь. В даний час щорічно 
обробляється 32 мільйони гектарів, що більше, ніж 
в Італії.  Враховуючи розмір і родючість 
сільськогосподарських угідь країни, а також широкі 
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можливості для збільшення врожаїв і підвищення 
ефективності завдяки постійній модернізації, можна без 
перебільшення сказати, що Україна може нагодувати світ. 

Україна вже входить до трійки найбільших експортерів 
зерна та є світовим лідером у таких сферах, як соєві боби та 
соняшникова олія. Експорт української 
сільськогосподарської продукції зростає на ключових 
світових ринках, таких як Китай, Єгипет, Індія, Туреччина та 
в Європейському Союзі.  

Країни Близького Сходу є особливо перспективним 
напрямком для українських аграрних експортерів. Це стало 
очевидним під час візиту президента Зеленського до 
Об’єднаних Арабських Еміратів у лютому 2021 року, де 
торгівля сільськогосподарською продукцією займала 
важливе місце в ряді підписаних меморандумів і угод на суму 
близько 3 мільярдів доларів США. Заглядаючи в майбутнє, 
Україна прагне забезпечити продовольчу безпеку для ОАЕ, а 
також низки інших країн регіону, включаючи Саудівську 
Аравію та Катар [2]. 

Україна також продемонструвала величезні перспективи 
на деяких ринкових нішах сільськогосподарської продукції, 
що найшвидше розвиваються. Сьогодні Україна входить до 
трійки експортерів органічної продукції до ЄС. Представимо 
інфографіку  зовнішньої торгівлі України в 2019-2020 рр. на 
рис.1. 
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Рис. 1 Інфографіка зовнішньої торгівлі України в 2019-
2020 рр. 

Джерело: [Узагальнено автором на основі 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169535-ukraina-u-
2020-roci-zbilsila-import-agroprodukcii-na-13.html] 

У той же час енергоспоживання виробництва є 
важливим фактором конкурентоспроможності продукції. Це 
означає, що проблема енергоефективності в сільському 
господарстві повинна включати послідовне вирішення трьох 
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завдань: розробка і поступове впровадження управлінсько-
економічних, правових і регулюючих заходів; впровадження 
енергозберігаючих технологій з широким використанням 
вторинних енергетичних ресурсів; зміна комп'ютерних 
технологій з фундаментальним зниженням енерговитрат.  

Існують дві суперечливі точки зору з питання 
віднесення сільськогосподарських підприємств до 
інноваційно активних. Згідно з першою точкою зору, 
інноваційно-активним визнається підприємство, що має 
мало завершених інновацій за останні три роки, тобто нові 
або значно поліпшені продукти або послуги, представлені на 
ринку, або нові або значно поліпшені виробничі процеси, 
впроваджені в практику. Згідно з другою точкою зору, 
інноваційно активними вважаються підприємства 
агробізнесу, які мали витрати на інновації в річному звітному 
періоді, незалежно від їх розміру, стадії інноваційного 
процесу та рівня його завершення.  

Динамічно розвивається конкурентний ринок світової 
спільноти вимагає нового підходу до підвищення 
конкурентоспроможності економічної системи в кожній 
окремій країні, відповідно, інновації є одними з основних 
факторів успіху, особливо якщо говорити про 
агропромисловий сектор. Технічне оновлення цієї галузі є 
ключовим фактором успіху та ефективного функціонування. 
Відправною точкою дослідження став аналіз поточного рівня 
інноваційної активності. Рівень інноваційної активності в 
Україні в порівнянні з іншими країнами низький. Високий 
загальний рівень інноваційної активності свідчить про 
створення сприятливих умов в економіці зарубіжних країн і 
високий рівень підтримки з боку держави. 
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