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Дорогі друзі та колеги! 

Вітаю із виходом матеріалів XVІІ-ої 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку» (м. Ларнака, 
Кіпр). 

Значна частина матеріалів видання, 
сторінки якого ви розкрили, присвячена 
проблемам теорії та практики державного 
управління, права, економіки та педагогіки. 
Зокрема, питанням діалогового (розмовного) 
маркетингу, аналізу основних тенденцій 
розвитку університетської системи забезпечення 
академічної доброчесності а також особливостям 
міжпредметної інтеграції у початковому 

навчанні та вихованні. Приділено увагу педагогічному коучингу як 
ефективному феномену освітнього процесу, побудованому на мотивуючій 
взаємодії, а також процедурним і процесуальним питанням дотримання 
житлових прав громадян, зокрема й учасників АТО/ООС для забезпечення 
гарантованого Конституцією України права громадян на житло і зміцнення 
законності у житлових правовідносинах.   

Переконана, що матеріали щомісячних заходів, які уже стали 
цікавою платформою для співпраці вітчизняних та міжнародних вчених 
висвітлюють не лише нові знання, а й запрошують до подальших 
наукових дискурсів і пошуку шляхів щодо забезпечення процесів 
державотворення та публічного управління. 

Користуючись нагодою, вітаю редакційну колегію, співорганізаторів 
міжнародних конференцій, авторів, читачів із Новим Роком та Різдвом 
Христовим! 

Бажаю міцного здоров`я, радісного настрою, добробуту, успіхів, 
оптимізму, впевненості у майбутньому, натхнення в щоденній праці, 
реалізації творчих планів, нових здобутків, блискучих ідей та реальних 
можливостей для їх втілення! 

Хай Вам щастить у Новому році! 

              З повагою,
Проректор з наукової роботи 
ПВНЗ «Університет Новітніх 
Технологій», кандидат наук з 
державного управління, доцент   Жукова Ірина Віталіївна 
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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю с выходом 

материалов XVII-ой 

Международной научно-

практической конференции 

«Современные аспекты 

модернизации науки: 

состояние, проблемы, 

тенденции развития». 

Профессиональный анализ инновационных разработок, 

проектов в сфере публичного управления, актуальных 

вопросов правового регулирования общественных 

отношений, развития научно-технического потенциала в 

области экономики – все это находит должное место на 

страницах международного издания.  

Убеждена, что материалы конференций, отвечая 

требованиям времени, будут оставаться авторитетными 

изданиями на международному уровне. 

Достижений, творческих сил в Новом 2022 году! 

С уважением, 

Доктор исторических наук, 

профессор политологии, 

профессор кафедры ЮНЕСКО, 

международной журналистики 

и медиа в обществе факультета 

журналистики Казахского 

Национального университета 

(КазНУ) им. аль-Фараби  

Ахметова Лайла 

Сейсембековна 
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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, 
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м. Київ, Україна 
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https://nau.edu.ua/#hidden1
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ВИЗНАЧЕНО ПРОЦЕДУРУ ПРИСВОЄННЯ 

ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КВАЛІФІКАЦІЙ 

Для зростання мобільність та покращилася 

конкурентоспроможність на ринку праці, зменшення 

дефіциту працівників з певними кваліфікаціями 

необхідно розширювати індивідуальні траєкторії 

професійного розвитку й реалізації осіб, їх підготовки 

відповідно до потреб економіки та вимог суспільства [1].  

Особа, яка здобула формальну освіту без присвоєння 

професійної кваліфікації, виконувала певні роботи чи 

здійснювала певну діяльність, має відповідні знання й 

навички, зможе пройти процедуру оцінювання, яка відповідає 

вимогам профстандарту та отримати документ про 

присвоєння професійної кваліфікації. Таке рішення прийнято 

на черговому засіданні Кабінету Міністрів України 15 

вересня 2021 року [2]. Урядом встановлено вимоги до 

процедур визнання результатів навчання, здобутих, зокрема, 

шляхом неформальної та інформальної освіти, та присвоєння 

й підтвердження відповідних професійних кваліфікацій  

кваліфікаційними центрами. 

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 

- здобувач - особа, яка подала до кваліфікаційного

центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної 

кваліфікації; 

- оцінювач - особа, залучена кваліфікаційним центром

для проведення процедур оцінювання результатів навчання 

здобувачів; 

- принцип валідності - принцип забезпечення

відповідності оцінюваних результатів навчання вимогам, 

визначеним у професійному стандарті; 
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- процедура оцінювання результатів навчання (далі -

процедура оцінювання) - процедура встановлення 

відповідності обсягу компетентностей здобувача 

відповідному професійному стандарту, за результатами якої 

може бути визнано здобуті ним результати навчання і 

відповідно присвоєно/підтверджено професійну 

кваліфікацію; 

- процедура присвоєння/підтвердження професійних

кваліфікацій (далі - процедура присвоєння/підтвердження) - 

визначена кваліфікаційним центром відповідно до цього 

Порядку система заходів і вимог щодо строків та порядку 

оформлення і подання здобувачем документів, проведення 

кваліфікаційним центром їх перевірки і процедури 

оцінювання, оформлення результатів проведених заходів; 

- сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної

кваліфікації (далі - сертифікат) - документ, що засвідчує 

професійну кваліфікацію особи, виданий кваліфікаційним 

центром з дотриманням вимог, установлених цим Порядком. 

Сертифікат надає можливість претендувати на зайняття 

відповідної посади (робочого місця) згідно із законодавством. 

- апеляція - оскарження здобувачем до кваліфікаційного

центру результатів процедури присвоєння/підтвердження 

професійних кваліфікацій. 

Присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій 

здійснюється відповідно до: 

- цього Порядку, професійних стандартів, затверджених

відповідно до Порядку розроблення та затвердження 

професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373, та 

оприлюднених відповідно до Положення про Реєстр 

кваліфікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 червня 2021 р. № 620, процедури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#n8


Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

18 

присвоєння/підтвердження, опублікованої на офіційному веб-

сайті кваліфікаційного центру; в разі коли вимоги до 

присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації 

встановлені міжнародним договором, згоду на обов’язковість 

якого надано Верховною Радою України, застосовуються 

норми такого міжнародного договору; 

- принципів валідності, об’єктивності, незалежності,

доброчесності, відкритості, прозорості та неупередженості. 

Процедура присвоєння/підтвердження складається з 

таких етапів: 

- прийняття кваліфікаційним центром заяви про

присвоєння/ підтвердження професійної кваліфікації (далі - 

заява) та інших документів, поданих здобувачем, стосовно 

набутих ним компетентностей та/або результатів навчання; 

- співбесіда із здобувачем стосовно набутих 

компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань 

охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації; 

- прийняття рішення щодо можливості проведення

процедури оцінювання; 

- проведення процедури оцінювання;

- прийняття рішення за результатами процедури

присвоєння/ підтвердження та видача відповідного 

документа. 

Для проходження процедури присвоєння/підтвердження 

здобувач подає до кваліфікаційного центру заяву, зразок якої 

кваліфікаційний центр оприлюднює на власному веб-сайті. 

Інші документи, які необхідно подати для проходження 

процедури присвоєння/підтвердження, визначає 

кваліфікаційний центр. Документи про освіту, отримані в 

іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та 

визнані в Україні відповідно до законодавства. 

Кваліфікаційний центр протягом десяти робочих  днів  з 
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дати подання здобувачем заяви та документів, що додаються 

до неї, здійснює їх розгляд і проводить співбесіду. За 

результатами співбесіди не пізніше ніж протягом трьох 

робочих днів з дати її проведення кваліфікаційний центр 

письмово повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень: 

- визначення часу, дати, місця та умов проведення

процедур оцінювання; 

- відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі

встановлення невідповідності поданих документів вимогам 

професійного стандарту або процедурі 

присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності 

поданої інформації). 

Процедура оцінювання проводиться комісією з 

оцінювання (далі - комісія), яка формується відповідно до 

вимог процедури присвоєння/підтвердження. До складу 

комісії входять оцінювачі, залучені кваліфікаційним центром 

на підставі трудового або цивільно-правового договору. 

Рівень кваліфікації членів комісії повинен бути не нижчий 

рівня професійної кваліфікації, на присвоєння/підтвердження 

якого претендує здобувач. Кожен член комісії повинен мати 

щонайменше три роки стажу роботи за видом занять 

(професією) оцінюваної професійної кваліфікації. Процедура 

оцінювання проводиться із застосуванням засобів, приладів, 

інструментів, контрольно-оцінювальних матеріалів, що 

відповідають вимогам професійного стандарту та процедурі 

присвоєння/підтвердження. 

Нажаль, Порядок не містить інших вимог до оцінювачів, 

ніж вищий рівень професійної кваліфікації, ніж рівень особи, 

який оцінюється, та стаж роботи за видом занять (професією) 

оцінюваної професійної кваліфікації. Натомість, міжнародна 

практика свідчить, що оцінювання професійних кваліфікацій 

вимагає окремих знань і навичок, які мають набуватися 
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внаслідок окремого навчання та періодично 

підтверджуватися. Також зазначаємо, що в інформації, яка 

повинна міститися у Сертифікаті кваліфікаційного центру 

про відмову у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової 

професійної кваліфікації не містяться даних щодо оцінювачів, 

які проводили процедуру оцінювання.  

Результати навчання та/або здобуті компетентності 

оцінюються на робочих місцях, атестованих у встановленому 

порядку за умовами праці відповідно до законодавства, 

навчально-виробничих ділянках, навчальних тренажерах або 

у приміщеннях, інших місцях, що забезпечують умови для 

проведення процедури оцінювання відповідно до вимог 

процедури присвоєння/підтвердження, технічних 

регламентів, вимог щодо охорони праці, а також цього 

Порядку. 

За результатами проведених процедур оцінювання 

комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у 

протоколі, про: 

-визнання результатів навчання здобувача, 

присвоєння/підтвердження його повної професійної 

кваліфікації; 

- визнання результатів навчання здобувача, 

присвоєння/підтвердження його часткової професійної 

кваліфікації; 

- відмову здобувачу у присвоєнні/підтвердженні

повної/часткової професійної кваліфікації. 

За результатами процедури присвоєння/підтвердження 

на підставі рішення комісії, затвердженого кваліфікаційним 

центром, такий центр протягом п’яти робочих днів видає 

здобувачеві сертифікат або рішення кваліфікаційного центру 

про відмову у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової 

професійної кваліфікації. Загальний строк проведення 
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процедури присвоєння/підтвердження не повинен 

перевищувати 25 робочих днів. 

Кваліфікаційний центр веде облік виданих сертифікатів 

та подає відомості про них і присвоєні/підтверджені 

професійні кваліфікації до Реєстру кваліфікацій відповідно до 

вимог Положення про Реєстр кваліфікацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. 

№ 620 

Рішення кваліфікаційного центру про відмову в 

проведенні процедури оцінювання та про відмову в 

присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної 

кваліфікації здобувач може оскаржити протягом місяця з дня 

надходження відповідного повідомлення, затвердження 

рішення комісії шляхом подання до такого центру апеляції. 
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Артеменко А.І. 

старший викладач, 

Київський національний економічний 

університет ім. В. Гетьмана 

м. Київ, Україна 

ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ 

Демократична  зміна суспільства, як системи 

управління, приводить до відповідних перетворень : серед 

суб’єктів управління формуються інституції, які, крім 

державних органів влади, починають виконувати соціально-

демократичні  функції  контролювання і регулювання.  При 

цьому змінюються підходи до визначення ролі державної 

системи управління  сучасних суспільств [1]. 

Демократизацію суспільств , яка характеризується 

конституційним реформуванням виборчої системи, 

становленням багатопартійності, розвитком інститутів 

парламентаризму та президентства, місцевого  

промисловості, розвитком підприємництва, широким 

залучення іноземних 

інвестицій, виникненням неурядових громадських 

організацій, гарантуванням індивідуальних прав і свобод 

людей , становленням міцного середнього класу в сучасних 

суспільствах. На цій фазі демократія покликана забезпечити 

системний розвиток державних та суспільних інститутів, 

слугуючи політичному плюралізму та розвитку ринкової 

економіки в сучасних суспільствах[2]. 

Як об’єктивна реальність  демократична система 

державного управління є суспільним явищем, притаманним 

усім країнам на будь-яких етапах людської цивілізації. За 
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часом виникнення  державного управління передує 

виникненню перших державних утворень. Основні риси 

владно-розпорядчої діяльності притаманні ще історичним 

періодам первісної доби, коли основою влади були кровна 

родинність, традиції, звичаї, вірування племені. Адже вже на 

той час головним завданням влади (глави роду чи 

старійшини) було життєзабезпечення племені, а соціальні 

цінності полягали в задоволенні інтересів більшості громади 

в цілому. Тому генезис державного  управління  сучасних 

суспільств розглядається як історичне виокремлення 

особливого виду діяльності з сумісної праці людей. 

Багатогранність  такого складного суспільного явища, 

як  державне управління зумовлює наявність у сучасних 

суспільств демократичної системи управління [3]. 
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1.Міненко М.А. Трансформація системи державного 

управління  в сучасній моделі регулювання суспільства/ 

Державне управління :удосконалення та розвиток. №6,2013. 

Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua 

2.Власенко С.  ня:аналіз сучасних дослідницьких 

підходів /Ефективність державного управління. №43. 2015. 

С.275-280. 

3.Ковбасюк Ю.В. Державне управління :підручник у 2-х

т./Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

К.;Дніпропетровськ:НАДУ,2012.Т.1.564 с. 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

24 

Ван Фансінь 
здобувач вищої освіти ступеня 

доктора філософії  з державного управління, 

 Міжрегіональна академія управління персоналом, 

 м. Київ, Україна 

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ 

У період 1910-1915-их років, сільсько-аграрні відносини 

України стали предметом тематичних досліджень: варто 

говорити про статті, фахові публікації накшталт доповідей, 

сесійних тез, публічних промов, буклетно-брошурних джерел 

тощо. Позиції представників аграрно-промислового 

комплексу найкраще висвітлені у доповідно-тематичних 

постулатах радянської влади – з відповідними роз’ясненнями 

щодо діляьності Комуністичної партії в аграрній сфері та 

хронологічно-перспективного розвитку аграрного сектору. 

Натомість, у період 1920-1930-их років був здійснений аналіз 

Декрету про землю та землевпорядкувальні роботи у ракурсі 

суспільно-національної диференціації (своєрідна аналітично-

доктринальна довідка), тлумачаться поняття «продрозверстка», 

«оподаткування продовольства», «аграрно-господарська 

кооперація», «колективізація» [1, c. 18].   

За часів Другої світової війни, під впливом державно-

управлінських перетворень та перепрофілювань, аграрне 

виробництво України зазнало своєрідного «методично-

загарбницького управління», за умови котрого, у 1940-х роках, 

виробничий потенціал українського селянства почав 

уповільнюватися через окупацію. У даному контексті, варто 

виділяти науковий доробок Н. Глушенюк, С. Власенка та інших.  
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Серед теоретико-методологічних джерел дослідження 

механізмів державного управління аграрним сектором слід 

відзначити роботу В. Михайлюка на тему «Історіографія 

аграрних відносин в Україні (70-ті – початок 90-х рр)», що 

містить аналітично-історичний аналіз аграрних відносин 

через призму наукових праць, досліджень та розробок у 

період 50-80-их рр. XX ст.  

Законодавчі аграрно-теоретичні положення державного 

управління аграрним сектором знаходять відображення у 

працях Н. Титової. Так, заслуговують на увагу наступні 

монографічні видання вченої: «Материальная 

ответственность работников сельскохозяйственных 

предприятий» та «Продовольственная проблема: земля, труд 

(правовые аспекты)». У роботах науковиця окреслює 

хронографічно-предметні межі розбудови даного сектору, 

акцентуючи увагу на його конституційно-правових та 

інкорпоративних дефінітивних ознаках. До того ж, у 

зазначених працях виокремлюються постулатні принципи 

аграрно-правової науки з точки зору її впливу на сільське 

господарство.  

Як відомо, сучасні підходи до визначення аспектних 

ознак аграрно-економічних перетворень з позиції державного 

управління визначають понятійно-категоріальний апарат 

науково-практичних дискурсних обговорень. Однак, первісно, 

варто говорити про дисертаційні, індивідуально-монографічні, 

колективно-дослідницькі праці та відповідні тематичні збріники 

аналітичного типу як символ державно-суверенних (Декларація 

про державний суверенітет) та незалежно-правотворчих аспектів 

формування механізмів державного управління аграрним 

сектором України (Акт про незалежність). Варто виділити 

дисертаційні рукописи Т. Саламатіної [2], монографію Г. Сургая 

[3], М. Зиза [4]та інші.  



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

26 

Активна участь у питаннях виокремлення віхових аспектів 

управлінсько-регулятивних методів аграрно-сільського розвитку 

з подальшим наданням контекстного нарису напрямів урядового 

впровадження надали Л. Свистун, Ю. Попова та К. Штепенко. 

Зокрема, надається нормативно-теоретичне обґрунтування 

дефініцій: «регуляція цін», «витратно-компенсаційні 

надходження», «політика заохочення аграрного виробництва», 

«виробничо-регулятивні ініціативи», «забезпечення 

агроструктурної сталості», «муніципальна політика», 

«макроекономічні стратегії». Дослідники наголошують на 

необхідності формування засобів  сталого розвитку державної 

аграрної політики  посередництвом: надання свободи «дрібно-

середнім підприємствам», ефективізації природоресурсних 

відносин у якості активної ознаки соціально-економічного 

добробуту держави [5, c. 69-70].  

У свою чергу, О. Одношевна [6, c. 177-178] у власних 

працях приділяє увагу проблематиці аграрно-виробничого 

ресурсного використання, заснованого на ідеалах фінансово-

економічної теорії та оперативно-владного впливу на 

подібний вид правовідносин. Дослідниця ототожнює 

економічний аспект аграрного виробництва з фінансово-

управлінською діяльністю, що превалює над 

макроекономічними показниками та за своєю сутністю 

походить від сільськогосподарської активності.  

До елементів системи аграрно-виробничого комплексу 

авторка відносить формально-методологічні критерії впливу на 

кількісно-якісні, фактичні та прогнозовані показники суспільно-

фінансового блага (включно з зовнішньою та внутрішньою 

кредитно-фінансовою історією держави), що спрямовуються та 

координуються за допомогою владного апарату.  

Поміж  тим,  виділяється  праця  Ю. Алескерової, де 

визначається фінансово-правовий аспект державно-аграрної 
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стабільності, поєднаний із його позитивним впливом на 

макро- та мікроекономічні показники країни. Вчена доцільно 

виділяє функціональне призначення аграрно-економічного 

розвитку [7, c. 330].   

О. Лемішко виокремлює фінансово-економічні 

перетворення у якості політичного інструментарію 

капіталозабезпечення аграрно-господарського виробництва. 

Крім цього, вченим було досліджено прямий та 

опосередкований впливи держави, а особливо – їх 

методологічні основи як засіб ефективної політики 

регулювання аграрного сектору. Таким чином, під прямими 

методами варто розглядати субвенційне, субсидійне та 

дотаційне забезпечення аграрного комплексу з пом’якшенням 

умов кредитування, фінансування та лізингу як концепту 

підтримки підприємців.  

Непрямі методи визначають фіскально-фондову 

реалізацію державної економічної політики із прив’язкою до 

виробничого потенціалу держави. Можна відзначити, що 

бюджетне фінансування відрізняється вищим рівнем 

допомоги безпосередньо виробнику – та, як наслідок, має 

підвищення фінансових показників [8, c. 149-150].   

Список використаних джерел: 

1. Т. П. Паламарчук МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

25.00.02 – механізми державного управління НАЦІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Київ – 2016, 192 с. 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

28 

2. Саламатіна Т.М. Проблеми аграрних відносин в

діяльності політичних партій України: Дис... канд. іст. наук: 

07.00.01. – К., 1993 

3. Сургай Г.І. Сільське господарство України: уроки

минулого і сучасний курс. - К.: КДУ, 1991 

4. Зиза М.М. Зміни виробничих відносин в українському

селі (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): історичний 

аспект: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.М. Зиза; 

Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. —Луганськ, 2005. – 20 с. 
5. Латинін    Микола,   Харченко   Тетяна, 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  Науковий вісник: 

Державне управління № 3(9) 2021, C.68-86 

6. Одношевна О. О. Сутність та елементи фінансово-

економічних механізмів забезпечення сталого розвитку 

аграрного природокористування в умовах ринку. 

Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 176–179. 

7. Алескерова Ю. В. Державне фінансове регулювання

аграрного сектору економіки. Східна Європа : економіка, 

бізнес та управління. 2016. Вип. 4(04). С. 328–331. 
8. Лемішко О. О. Державна фінансова політика

відтворення капіталу в аграрному секторі економіки. Бізнес 

Інформ. 2019. Вип. 6. С. 146–154. 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

29 

Глоба Д.М. 
 здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії  з права, 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ 

ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

У даному дослідженні пропонується розглянути сучасні 

наукові підходи авторів до проблематики формування 

адміністративно-правових засад реалізації антикорупційної 

політики. 

З наукової точки зору В. Журавського, М. Михальченка, 

О. Михальченка, корупція безпосередньо пов’язана з 

політичною, правовою, економічною сферами життя 

суспільства та мораллю [1]. Автори загострюють увагу на 

системному підході до вирішення проблем формування 

адміністративно-правових засад реалізації антикорупційної 

політики України, який передбачає визначення конкретного 

системоутворюючого елемента, який і обумовлює структуру 

даної політики. На їх погляд, корупція руйнує нормальні 

відносини у суспільстві та деформує сучасну вітчизняну 

політику, яка має бути направлена на досягнення добробуту 

та економічного зростання у державі [2].   

У свою чергу, С. Шатрава розглядає питання 

формування адміністративно-правових засад реалізації 

антикорупційної політики у ракурсі діяльності Національної 

поліції України. На думку автора, це важлива складова 

загальнонаціональної антикорупційної політики України, яка 

включає визначення стратегії розвитку суспільних відносин у 

публічно-правовій сфері з метою усунення можливостей для 
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проявів корупції та обмеження дій посадових осіб 

вищезазначених органів з використанням низки спеціальних 

адміністративно-правових інструментів для попередження 

фактів здійснення корупційних злочинів та мінімізації 

негативних наслідків від них [3].    

В. Литвиненко у власному науковому доробку провів 

глибокий аналіз функціонування адміністративно-правового 

механізму реалізації антикорупційної політики України, 

визначив характерні особливості адміністративно-правового 

статусу усіх суб’єктів реалізації такої політики, сформулював 

провідний курс адміністративно-правового забезпечення 

даної сфери та, на його основі, запропонував ефективні 

практичні рекомендації з метою вдосконалення заходів із 

попередження та протидії корупційним злочинам у системі 

органів державної влади [4]. 

Більш вузькопрофільне дослідження провів В. Козленко [5] 

у своїй науковій праці, в якій розкрито специфіку 

адміністративно-правового статусу Національного 

антикорупційного бюро України, а, також, ключові причини 

виникнення корупційних правопорушень у процесі 

виконання власних повноважень посадовими особами даної 

державної інституції. 

У процесі визначення проблематики адміністративно-

правового забезпечення державного механізму з протидії 

корупційним злочинам за участю представників громадського 

сектору, Є. Глушко [6] пропонує здійснити імплементацію 

досвіду провідних європейських країн, зокрема, Болгарії, 

Британії та Німеччини. Це стосується використання 

специфічних форм та процедур залучення громадськості до 

реалізації заходів із протидії корупційним правопорушенням, 

у тому числі, використання функціонального нагляду 

представниками громадського сектору за діяльністю органів 
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публічного адміністрування, а, також, проведення їх навчання 

та підвищення рівня їх обізнаності у сфері запобігання 

проявам корупції. 

Такі автори як: В. Гвоздецький, В. Довжанин, 

Є. Невмержицький, І. Яцківу власних наукових дослідженнях 

систематизували основні принципи, завдання, методи та 

форми реалізації політики України у сфері протидії 

корупційним злочинам. Однак, у такому ракурсі, 

спостерігається певна обмеженість та неповна осяжність у 

визначенні передумов формування вітчизняної 

антикорупційної політики, основних засад її реалізації тощо. 

У свою чергу М. Грещук [7], здійснюючи аналіз 

проблем формування адміністративно-правових засад 

реалізації антикорупційної політики, підкреслив низький 

рівень протидії корупційним правопорушенням в Україні. У 

наукових дослідженнях автора ставиться під питання 

ефективність проведених вітчизняних реформ, адже в Україні 

корупція, в порівнянні з іншими розвиненими державами 

світу, має високий рівень поширення, хоч і було здійснено 

суттєві позитивні зрушення у роботі системи державних 

органів з протидії даним злочинам. 

У роботі автора необхідно звернути увагу на важливості 

впровадження інноваційних методів та засобів, запозичених з 

досвіду інших країн світу, з метою побудови нової 

ефективної системи впливу держави на діяльність 

спеціальних органів боротьби з корупційними 

правопорушеннями. Рекомендації щодо імплементації 

законодавчо-правових норм у повному обсязі, а саме досвіду 

розвинених країн з формування адміністративно-правових 

засад реалізації антикорупційної політики досить логічно 

впроваджувати у життя в Україні, з наукової точки зору 

автора.  
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До того ж, на думку дослідника, розробка інноваційних 

механізмів і систем ефективного спілкування та взаємодії між 

владними та громадськими інститутами, створення умов для 

зниження цінності у суспільстві корупційних зв’язків та 

отримання неправомірних матеріальних благ заради власної 

наживи просто необхідні, з метою повного знищення цього 

паразитарного явища у нашому житті. 
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

Для сучасного суспільства, що розвивається в мінливих 

умовах, актуальним є пошук дієвих методів управлінського 

впливу на персонал. Одним із важливих інструментів такого 

впливу є формування та розвиток корпоративної культури, 

про що свідчать успіхи компаній різних країн світу, які 

декларують основні норми, засади та правила корпоративної 

культури, визнаючи її провідним чинником розвитку та 

конкурентоспроможності організації. Роль чинника 

корпоративної культури в соціальній системі стає 

визначальною, коли виникає необхідність формування нової 

стратегії й моделі бізнесу, та побудови на їх основі нової 

системи цінностей. 

Стан корпоративної культури в сучасних вітчизняних 

компаніях ще вимагає серйозних досліджень, як зі 

статистичної точки зору, так і з точки зору основних 

динамічних змін економічної сфери. 

Окремі аспекти корпоративної культури вивчалися 

багатьма зарубіжними та вітчизняними представниками. 

Проблемам управління персоналом в аспекті корпоративної 

культури значна увага приділена у працях вітчизняних 

науковців, серед яких: Апостолюк О., Балика О., Беляк Т., 

Бугаєвська Ю., Водянка Л.Д., Зрибнєва І.П., Сибирка Л.А., 
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Гриценко Н., Новосад М., Петрова І., Пушкар З., Cемикіна 

М., Терон І. 

У сучасних вітчизняних підприємствах переважає 

корпоративна культура ринкової моделі управління 

персоналом, але подекуди має місце корпоративна культура з 

властивостями традиційної та постсоціалістичної моделі 

управління персоналом [1]. 

Елементи корпоративної культури, характерні для 

ринкової моделі управління персоналом, виявляються у 

значної кількості (понад 90 % від загальної кількості 

вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу, як 

виробничих, так і торговельних). Зокрема, ринкова 

корпоративна культура українських компаній має наступні 

характеристики [2]: 

– цільова визначеність діяльності;

– пріоритет економічних цілей над соціальними;

– ліберальна фіксація функціональних обов’язків

співробітників та підрозділів, широке використання 

матричної організаційної структури управління; 

– заохочення як співробітників, так і підрозділів в

цілому, чітка залежність матеріального стимулювання від 

особистого кінцевого результату. 

Разом з тим характеризувати корпоративну культуру 

виключно як ринкову неможливо, оскільки в ній 

спостерігаються і певні елементи корпоративної культури, 

властивої традиційній моделі управління персоналом. 

Так, традиційна модель управління персоналом 

характерна для невеликих організацій, перш за все 

торговельних. Для неї характерними є наступні ознаки: 

– домінантна роль генерального менеджера як в

питаннях стратегії, так і в питаннях тактики; 
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– корпоративний характер найму на роботу передбачає

обов’язки внутрішнього доручення за нового прийнятого 

співробітника, який не має досвіду роботи, заохочення 

сімейності; 

– слабке розмежування формальних та міжособистісних

відносин; 

–наявність подвійної моралі в організації;

– слабка формалізація службових обов’язків;

– патерналізм у відношенні співробітників потребує від

персоналу безумовної покірності, керівник в свою чергу 

вважає необхідним забезпечувати потреби працівників, в 

тому числі і потреби, які знаходяться за межами його 

трудової діяльності. 

Можна виділити дві категорії вітчизняних 

організаційних структур з точки зору наявності чи 

відсутності цілеспрямованої роботи з формування 

корпоративної культури [3]: 

– керівництво має досить точні уявлення про те, якого

роду корпоративна культура є бажаною для їх організації. 

Для більшості вітчизняних підприємств характерна 

відсутність цілеспрямованої роботи з формування 

корпоративної культури, яка була б адекватна цілям і 

стратегіям організації; слабо проводиться робота з 

формалізації декларованих цінностей корпоративної 

культури. 

– у керівництва є деякі уявлення про бажану для них

корпоративну культуру, однак її формування ведеться 

підступно, про це не прийнято говорити як про 

цілеспрямовану діяльність. Документи, які будь-яким чином 

формалізують бажану корпоративну культуру, в цій групі 

компаній відсутні. 

Таким  чином  відсутність  цілеспрямованої  діяльності з 
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формуванню корпоративної культури є першою 

універсальною характеристикою української практики 

управління персоналом. 

Експерти з числа лінійних керівників і фахівців служб 

управління персоналом виділяють наступні причини 

відсутності уваги до питань формування корпоративної 

культури у сучасних вітчизняних компаніях [4]: 

– професійна некомпетентність керівників і спеціалістів

служб з управління персоналом, які не розуміють змісту 

дефініції «корпоративна культура», як слід, не розуміють 

необхідності в її доцільному формуванні; 

– корпоративна культура сприймається багатьма

керівниками як набір гасел; 

– прямі перенесення сімейних відносин в практику

діяльності підприємства; 

– відсутність уваги до питання формування 

корпоративної культури багато експертів пов'язують з 

відсутністю в організації осмислених цілей та стратегії 

розвитку; 

– у ряді випадків цільовими призначеннями 

корпоративної культури є формування колективізму.  

Основними показниками формування корпоративної 

культури компанії визначають: 

– розуміння персоналом організаційних цілей;

– залучення персоналу в прийнятті рішень;

– ступінь інформативності працівників про поточне

положення справ та про стратегію розвитку підприємства; 

– ступінь відповідності ціннісних орієнтацій 

працівників цілям організації, рівень інтеграції цінностей і 

норм поведінки; 

– наявність в організації корпоративних свят, традицій;

– ідентифікація персоналу зі своїм підприємством.
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Вітчизняна модель управління має ряд відмінних рис у 

сутності організаційних цілей. Перша особливість стосується 

точності представлення керівниками цілей очолюваної 

організації. Якщо закордонні менеджери чітко уявляють 

філософію і цілі компанії, то уявлення вітчизняного 

менеджменту з формулювання сутності організаційних цілей 

виглядають досить умовними. 

Найкращі показники ідентифікації в організаціях, які 

мають традиційну модель управління персоналом. В сучасних 

економічних умовах дана модель управління найбільш 

ефективно впливає на процес формування ідентифікації 

персоналу зі своєю компанією. 

Корпоративна культура є невід’ємною частиною 

суспільства, незалежно від епохи. А в наш час, особливо коли 

відбувається інтенсивний розвиток ринкової економіки, 

потреба в розумінні сутності та значення корпоративної 

культури постає пріоритетним чинником розвитку будь-якої 

організації. Сьогодні недостатньо переймати досвід успішних 

зарубіжних компаній, слід виробляти та впроваджувати 

власні підходи до корпоративної культури з урахуванням 

вітчизняної специфіки економічного середовища та 

управлінських засад. Значна кількість вітчизняних 

організаційних структур на сучасному етапі потребує 

удосконалення існуючої корпоративної культури у зв'язку зі 

значними змінами зовнішнього підприємницького 

середовища, а також через істотну невизначеність. До цього 

також можна віднести і проблему інформаційного обміну на 

різних рівнях управління. Зокрема інформація, що надходить 

до головного офісу від філії, може бути спотворена або 

односторонньо надана, в такому разі можуть прийматися 

неправильні стратегічні, фінансові і кадрові рішення. Тому 

завдяки удосконаленню та оновленню існуючої 
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корпоративної культури, керівництво компанії може досягти 

намічених результатів як для окремого структурного 

підрозділу, так і для організації в цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ І ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ НАУЦІ В 

XIX СТ. – НА ПОЧ. XX СТ.  

Свого часу В. Сергєєвич писав: «Вірне визначення 

завдання науки – визначає ціль, до якої вона має прагнути; 

вірне визначення прийомів науки – вказує шлях, яким має йти 

наука» [1, с. 1]. Це твердження, на наше переконання, 

зберігає свою актуальність для дослідження всіх правових 

явищ, процесів, режимів, інститутів і статусів у 

адміністративному, а також інших галузях права. Зокрема, й 

для дослідження систем управління державною службою в 

Україні та за кордоном. 

Очевидно, що методи і методологія дослідження 

режиму державної служби і її основних інститутів 

сформувалася історично, в процесі розвитку науки 

державного (конституційного) права та адміністративного 
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(поліцейського) права, та ґрунтується на світоглядних 

методологічних принципах обох цих галузей правничої 

науки. Разом із тим, державна служба, режим і система 

управління державною службою, правовий статус 

державного службовця etc, як предмет правового 

регулювання та наукових досліджень, не отримали у XIX ст. 

– на поч. XX ст. комплексного методологічного забезпечення. 
Це пояснюється особливостями розвитку методології в 
тогочасній науці державного та адміністративного 
(поліцейського) права, яка могла застосовуватися й для 
дослідження державної служби та системи управління нею.

Одним із перших в Україні сутність, зміст і особливості 

застосування методів наукових досліджень у їх системному 

об’єднанні в методологію пізнання державно-правових явищ, 

режимів, процесів і статусів розкрив у своїй роботі «Посібник 

для вивчення російського державного права за методом 

історично-догматичним» (1872 р.) [2] професор Київського 

університету Св. Володомира О. Романович-Словатинський. 

Так, серед «прийомів вивчення позитивного права», тобто, 

методів які рекомендувалися ним для застосування ученими, у 

тому числі й для дослідження т.з. «підлеглої влади – чиновників, 

які відправляли відомі посади» за Статутами про службу 

цивільну, О. Романович-Словатинський виокремлював: 

а) метод догматичний, який «установлює своїм 

завданням згрупувати і коментувати діюче позитивне право, 

наскільки воно прикладне та обов’язково в цей час»; 

б) метод філософський, діалектичний, який «порівнює 

норми діючого права з загальними початками, 

філософськими, аналізує ці норми з точки зору постулатів 

теоретичного розуму»;  

    в) метод історичний, що «успадковує, як генетично 

нашаровувалися       діючі       норми       позитивного       права, 
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установлювалися та поступово розвивалися, за ступенем 

історичного розвитку народу»; 

г) метод порівняльний, що «роз’яснює позитивне право 

якогось народу шляхом порівняння з позитивним правом 

одного з багатьох інших народів» [2, с. 9]. 

При цьому, О. Романович-Словатинський відзначав 

недоліки застосування вище названих методів поодинці, 

відокремлено один від одного. Так, «догматичний прийом 

призводить до емпіризму, розвиває суху формалістику, 

бюрократичну рутину …. Історичний метод, в своєму 

однобокому застосуванні зосереджує увагу на минулому, 

відводить очі від теперішнього часу, розвиває надмірні 

симпатії до відживших форм» [2, с. 9], писав учений. У силу 

зазначеного, О. Романович-Словатинський обґрунтував 

висновок, що «для того щоб добре вивчити і зрозуміти догму 

права державного, слід вивчити її поступове історичне 

нашарування. … Догматичний прийом, таким чином, має 

поєднуватися з історичним» [1, с. 10].  

Таким чином, методологія державно-правових наук, яка 

поширювалася й на дослідження явищ адміністративного 

права, утвердилась як система завдань, цілепокладань, 

світоглядних принципів, прийомів і способів пізнання 

сутності та змісту адміністративно-правових явищ, режимів і 

статусів, а також аналізу та узагальнення відповідної 

правотворчої, правозастосовної, а після утвердження 

адміністративної юстиції в кін. XIX ст., і адміністративної 

правосудної діяльності. 

Одночасно із згаданими державно-правовими 

дослідженнями, з другої пол. XIX ст. у Російській імперії, 

Німеччині, Франції та інших державах Європи розвивається 

самостійна наука адміністративного права, відома також як 

поліцейська наука та поліцейське право, громадське право, 
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державний благоустрій, учення про управління та право 

управління, політичне управління тощо. При цьому, витоки 

поліцейського права (з грец. слова «поліс» (πόλις), яке 

застосовувалось для позначення здійснення влади і 

управління, в містах-полісах Стародавньої Греції) мали більш 

давній характер, і пов’язувалися з міським управлінням і 

безпекою іще в державах епохи Відродження. Пізніше ж, за 

влучним твердженням Л. Штейна, державне управління 

втілилось в поняття та зміст виконавчої влади (Vollziehen de 

Gewalt), через яку «основні положення державного устрою 

переходять в управління» [3, с. 3]. 

Учені приділяли багато уваги дискурсу про 

походження, назву і предмет регулювання адміністративного 

(поліцейського) права в Європі. Так, В. Дерюжинського 

стверджував, що наука поліцейського права (Polizeirecht) 

виникає іще раніше в Пруссії - з сер. XVIII ст., і відомими є 

понад 150 її тогочасних визначень [4, с. 3]. М. Бунге писав, 

що наука поліцейського права виникла з німецької науки 

камералістики, яка охоплювала своєю увагою поліцію, 

торгівлю, фінанси, лісництво, землеробство, гірництво і ін., 

мала комплексний характер і складалася з двох відділень, що 

регулювали благоустрій (прикладна частина політекономії) і 

безпеку (благочинство) [5, с. 2, 7, 17]. Узагальнюючи цей 

дискурс, який тривав майже століття у вітчизняній і 

зарубіжній науці, М. Шпилевський писав, що одні вчені 

вважають поліцейську науку переважно галуззю політики, 

інші однією з галузей права, а треті – прикладною складовою 

науки політичної економіки [6, с. 3-4].  

З часом представники науки поліцейського права (після 

видання Основних законів Російської імперії 1905 р. почав 

застосовуватися термін «адміністративне право»), у тому 

числі й правники, які викладали в українських університетах 
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у Києві, Одесі та Харькові, - А. Антонович, М. Бунге, 

В. Держжинський, М. Шпилевський та інші, обґрунтовують її 

самостійний предмет і методологію досліджень. Так

А. Антонович писав, що причина появи поліцейського права, 

яке «має своїм предметом вивчення правових основ для 

належного сприяння збереженню та розвиткові народного 

добробуту» [7, с. 15], зумовлюється вимогою розбудови 

«господарської держави» (Wirtschaftsstaat), яка, в свою чергу, 

є невід’ємною складовою «правової держави» (Rechtsstaat).  

При цьому, згадуваний нами М. Шпилевський писав у 

своїй роботі «Поліцейське право, як самостійна галузь 

правознавства» (Одеса, 1875 р.), що «поліцейська наука не 

напрацювала донині ні точного методу, ні визначеної системи. 

… Принципи індивідуалізму, волюнтаризму та 

гувернементалізму, самоврядування та бюрократичної 

централізації, ассоціалізму та комуналізму – ось ці Сцили і 

Харбіди, які постійно загрожують на шляху дослідження 

поліцейської науки і поліцейського права» [6, с. 3]. Разом із тим, 

М. Шпилевський усе ж наважився визначити основними 

методами дослідження в науці поліцейського права «історико-

хронологічний» та «історико-систематичний» методи [6, с. 13]. У 

свою чергу, А. Антонович писав, що в науці поліцейського права 

переважала емпірична методологія, а її основоположним 

методом була «історична індукція» [7, с. 15]. 

Таким чином, адміністративне (поліцейське) право у 

XIX ст. – на поч. XX ст. не сформувало ефективної 

методології дослідження державної служби і системи 

управління нею. Власне, сам режим управління державною 

службою залишався поза увагою науки адміністративного 

(поліцейського) права: наведені нами попередньо підручники 

і навчальні видання не містили розділів і підрозділів, 

дотичних до питань управління державною службою. 
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Натомість, такі підрозділи були традиційними для видань із 

державного (конституційного) права. І, якщо в одному з перших 

підручників К. Дюгамеля «Досвід державного права російської 

імперії» (1833 р.) глава «Про державну службу» стосувалась 

«Табелю про ранги» Петра I, порядку присвоєння чинів і 

особливостей служби на Кавказі [8, с. 66-81], то більш пізні 

тогочасні видання з державного (конституційного) права уже 

комплексно висвітлювали питання управління державною 

службою. До прикладу,  І. Андрієвський у роботі «Російське 

державне право» (1866 р.) пише про вступ на державну 

службу, обов’язки і права службовців, порядок припинення 

державної служби і ін. [9, с. 456-496]. Утім, викладений 

І. Андрієвським матеріал був переважно цитуванням, зі 

стислим коментарем ученого, до тогочасного законодавства 

про державну (цивільну) службу.  

Надалі вчення про державні посуди і вчення про 

цивільну службу було фундаментально обґрунтоване в 

другому томі 3-х томного підручника О. Градовського 

«Початки російського державного права» (1881 р.), в якому 

зустрічаємо теоретико-методологічний розділ, присвячений 

сутності (походженню) державних посад, особливостям їх 

розвитку в Європі та ін. [10, с. 3-166]. Окрім того, з’являється 

низка спеціальних монографій, в яких застосовується 

історико-догматичний методологічний підхід до дослідження 

державної служби. Це, зокрема, роботи М. Загоскіна «Нариси 

організації і походження службового стану в допетровській 

Русі» (1875 р.) [11], М. Яблочкова «Історія дворянського 

стану в Росії» (1876 р.) [12], в якій висвітлені важливі аспекти 

державної служби дворянства та ін. 

Змістовні видання, присвячені дослідженню режиму 

державної служби зустрічаємо й в учених українських 

університетів. Для прикладу, «Короткий підручник 
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російського державного права» В. Сокольського (Одеса, 1890 р.) 

містив положення про поняття посад державної служби, історію 

державної служби, коментар до діючого законодавства про 

державну службу (прийняття на державну службу, права та 

обов’язки державного службовця, припинення державної служби 

і акти службового стану) [13, с. 258]. 

Слід також відзначити цікаву монографію Й. Ольшевського 

«Бюрократія», написану ученим у м. Львові в 1905 р. [14] та ряд 

інших досліджень, в яких державна служба досліджується з 

застосуванням діалектичних, історичних, компаративіських, 

формально-догматичних і інших методів. 

На нашу думку, особливість формування методології 

дослідження режиму державної служби в XIX ст. – на поч. 

XX ст. були зумовлені дуалізмом предмету її правового 

регулювання й дослідження. По-перше, вітчизняна та 

зарубіжна наука поліцейського (адміністративного) права у 

цей період не напрацювала власної чітко окресленої 

методології, а також кола питань, які були б предметом її 

дослідження. Це стосується й питань про державну службу. 

По-друге, методологія державно-правових досліджень, 

сформована під впливом робіт О. Градовського, 

В. Івановського, Ф. Кокошкіна, С. Котляревського,

В. Романовича-Славатинського, В. Сокольського, Б. Чичеріна 

та ін., у силу розширеного предмету регулювання 

тогочасного державного (конституційного) права, 

поширювалась і на питання державної служби. Ці тенденції 

мали своїм наслідком, з одного боку, другорядність 

державної служби, як предмету регулювання державного 

(конституційного) та адміністративного (поліцейського) 

права, а з іншого застосування для дослідження проблем 

державної служби методів державно-правової науки. 

Врешті,   тогочасний    рівень    науки   уже  прийшов до 
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усвідомлення істини, яку Л. Штейн визначив у формулі: 

«Правильне державне життя – те, в якому кожен орган 

виконує лише свою функцію» [1, с. 3], але учені іще не 

отримали інструментарій, який би дозволив сформувати 

цінності та принципи державної служби, яка й мала б 

забезпечити ефективне та компетентне функціонування 

кожного органу держави і держави в цілому.    
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м. Київ, Україна 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Україна має власні проблеми у забезпеченні реалізації 

права на охорону здоров’я, доступу до страхування, якісного 

медичного обслуговування та лікування. Водночас на 

сьогоднішній день у світі не існує єдиної досконалої та 

раціональної системи охорони здоров’я та страхування 

зокрема. 

Аналіз джерел П. Беллі, О. Бетлій, С. Кашина,

С. Шишкіна, А. Поповича та інших авторів дозволяє зробити 

висновок, що робота над створенням стійкої національні 

системи охорони здоров’я, медичного страхування, що 

відрізняються своєю якістю та ефективністю, розвиненою 

системою надання послуг та фінансування, не завершена в 

жодній країні. 

Ураховуючи істотні зміни у даному напрямку, в 

особливості пов’язаними із пандемією Covid-19, яка показала 

неготовність медичної системи у різних країнах до кризових 

ситуацій, для України сьогодні важливо детально 

проаналізувати етапи та ключові особливості розвитку 

медичного страхування у європейських країнах та 

можливості впровадження кращих методик та підходів до 

вирішення проблем медичного страхування, у тому числі 
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приватного страхування. Це важливо на нашу думку, адже 

ситуація з системою охорони здоров’я в Україні досі показує 

істотні недоопрацювання у цій галузі та низькі показники 

порівняно з розвиненими країнами світу, серед яких: 

тривалість життя, боротьба з хронічними та інфекційними 

захворюваннями, смертність. 

Разом з тим, не дивлячись на низькі показники у 

забезпеченні охорони здоров’я, Україна витрачає значну 

частину внутрішнього валового продукту на охорону 

здоров’я, що загалом не впливає на ефективність розвитку 

системи охорони здоров’я. Вважаємо, що процес 

реформування національної системи охорони здоров’я 

продемонстрував неефективну політику у цій сфері, високий 

рівень корупції та неспроможність трансформації цієї 

системи до рівня світових стандартів медичної допомоги. 

Водночас, з 01 січня 2018 року вступила в дію медична 

реформа, яка передбачає впровадження медичного 

страхування в Україні. Цей крок, на наш погляд, був дуже 

актуальним, з огляду на перспективність напряму 

«страхування здоров’я» та зокрема добровільного медичного 

страхування у вирішенні проблем забезпечення фінансовими 

ресурсами системи охорони здоров’я. У фармацевтичній 

енциклопедії термін «страхування здоров'я» визначається «як 

система соціально-економічних відносин із захисту інтересів 

громадян або членів їх родин у разі втрати ними здоров’я з 

будь-якої причини» [1]. 

Як форма соціального захисту медичне страхування – 

гарантія надання медичної допомоги за будь-яких обставин. 

Отже, у системі заходів, спрямованих на підвищення 

соціальної захищеності громадян, важливе місце займає 

можливість отримувати своєчасну і якісну медичну допомогу. 

Частково вважаємо, що цьому сприятиме започаткована у 
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2018 році медична реформа, що включає серед іншого й 

запровадження медичного страхування. 

До основних змін, передбачених реформою, також 

належать, по-перше, впровадження державного 

гарантованого пакета медичної допомоги (надання широкого 

переліку амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а 

також лікарських засобів) та електронної системи e-Health       

( переведення всієї медичної документації в електронний 

вигляд. По-друге, єдиним національним закупником 

медичних послуг є Національна служба здоров’я України 

(НСЗУ), що є центральним органом виконавчої влади 

(медичні послуги будуть оплачуватись в інтересах пацієнта за 

рахунок державного бюджету в межах програми медичних 

гарантій). По-третє, принцип «гроші ходять за пацієнтом» - 

держава більше не виділятиме грошей відповідно до 

кошторису на утримання того чи іншого закладу охорони 

здоров’я, наслідком чого є те, що медичні заклади мають 

перетворитись на автономні суб’єкти господарювання, які 

отримуватимуть оплату за результати своєї діяльності (за 

фактично надану ними пацієнтам медичну допомогу). По-

четверте, автономізація постачальників медичної допомоги, 

адже відносини між медичним закладом та Національною 

службою здоров’я України побудовані згідно з договорами 

про медичне обслуговування населення з чітко визначеними 

параметрами фінансування результату, а також прозора та 

ефективна закупівля ліків, а саме створення закупівельної 

організації, метою якої є формування сучасної зручної 

системи, спрямованої на конкурентне середовище в Україні 

та утворення нових можливостей задля здійснення місцевою 

владою повноважень у сфері охорони здоров’я (з 

національного рівня буде забезпечуватись програма 

медичних гарантій, а кошти місцевих бюджетів будуть 
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спрямовані на забезпечення роботи системи та провадження 

місцевих програм) (за [2]). 

Розглянемо зарубіжний досвід розвитку системи 

охорони здоров’я, зосереджуючись на фінансовій стороні 

розвитку. Так, за характером фінансування система 

поділяється на державну, соціальну та платну [3, с. 182-183]: 

1) Державна (бюджетна) система охорони здоров'я

фінансується з державного бюджету та надає медичну 

допомогу для різних категорій населення (Англія, Данія, 

Італія, Ірландія, колишні народи СРСР). 

2) Організовані за соціальним принципом системи охорони

здоров’я управляються державними органами, проте, на відміну 

від вищезазначеної системи, фінансуються на тристоронній 

основі, тобто за рахунок внесків працівників, роботодавців та 

бюджетних надходжень. При цьому, малозабезпечені та 

соціально незахищені особи не сплачують страхові внески 

(Австрія, Нідерланди, Німеччина, Франція тощо). 

3) Третя категорія – фінансування системи за рахунок

власних коштів громадськості. Лише у США відсутня єдина 

система державного страхування. Субсидії надаються з 

розрахунку заробітної плати, тобто висока зарплата надає 

можливість отримувати більше медичних послуг величезною 

кількістю медичних послуг. Також функціонує система 

медичного страхування, що базується на взаємодії 

центрального страхового фонду з місцевими незалежними 

страховими компаніями. Кошти нарощуються в 

центральному фонді, а потім розподіляються страховикам за 

допомогою затвердженої на законодавчому рівні форми 

розрахунків. 

Ключові особливості розвитку медичного страхування в 

світі знайшли відображення у медичній реформі в Україні, у 

тому числі і в напрямку розвитку добровільного медичного 
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страхування, що є доцільним та надасть змогу накопичити 

власний необхідний досвід впровадження змішаної системи 

медичного страхування в Україні, за якої страхові внески 

сплачують держава, роботодавці та громадяни. Проте, в числі 

перешкод вбачаємо забезпечення рівного доступу до 

медичних послуг високої якості для всіх громадян на 

території України. 

Так чи інакше, система охорони здоров’я в Україні 

знаходиться у перехідному стані та містить чимало недоліків, 

потребує модернізації з урахуванням світових тенденцій та 

найкращого досвіду розвинених країн світу, особливо у 

питаннях медичного страхування. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВА 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

ТА ПРОБЛЕМИ 

Адміністративно-фінансова децентралізація – це одна із 

62-х секторальних реформ в Україні, передбачених

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», це процес

перерозподілу влади та ресурсів між рівнями управління. У

стратегії зазначена реформа має назву «Децентралізація та

реформа державного управління» і передбачає «…відхід від

централізованої моделі управління в державі, забезпечення

спроможності місцевого самоврядування та побудову

ефективної системи територіальної організації влади в

Україні» [1]. Адміністративна децентралізація у поєднанні із

реформою податкової системи має за мету наступне:

«формування ефективного місцевого самоврядування та

територіальної організації влади для створення і підтримки

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення

інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів

держави та територіальних громад» [2].

Концептуальні засади реформи були схвалені 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 

2014 р. № 333-р [3], а практична її реалізація розпочалася у 

2015 р. із створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

55 

згідно Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» від 5.02.2015 р. № 157-VIII [4].  

За період реформи відбулося суттєве зростання 

кількості створених ОТГ, за станом на 31.12.2020 р. їх 

кількість налічувала 1469 одиниць. На сьогоднішній день 

процес формування об’єднаних територіальних громад в 

Україні підходить до завершення. Необхідність об’єднання 

територіальних громад в Україні була обумовлена недоліками 

системи місцевого самоврядування, яка не задовольняла 

потреби суспільства. Потребували ефективного вирішення 

такі проблеми: 

- погіршення якості та доступності публічних послуг

внаслідок ресурсної неспроможності багатьох органів 

місцевого самоврядування здійснювати повноваження. 

Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування 

становила понад 70%; 

- зношеність інфраструктури і житлового фонду в

умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування; 

- надмірна централізація повноважень органів 

виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів [3]. 

Реформа децентралізації передбачає передачу 

повноважень, фінансів на їх реалізацію та відповідальності за 

їх виконання від центральної влади органам місцевого 

самоврядування. Одним із її результатів також є 

впровадження механізму прямих міжбюджетних відносин 

ОТГ з державним бюджетом. 

Необхідність проведення реформи децентралізації у 

значній мірі пов’язана з наявністю певних недоліків системи 

місцевого оподаткування в Україні. Зокрема, Р. Я. Галамай до 

них відносить наступні:  

- недостатню фіскальну значимість місцевих податків та
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зборів та їх незначний перелік у порівнянні із іншими 

країнами; 

- відсутність в органів місцевого самоврядування права

на самостійне запровадження власних податків і зборів на 

території громади; 

- низьку зацікавленість органів місцевого 

самоврядування у додатковому залученні коштів від 

справляння місцевих податків та зборів [5, с. 61]. 

У процесі проведення децентралізації у податковій 

системі України відбулися наступні зміни, спрямовані на 

користь місцевого самоврядування:  

- фінансовою основою місцевого самоврядування в

частині виконання власних повноважень визначено податки 

та збори, які мають безпосередній «зв’язок» з територією 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

- запроваджено нові види трансфертів;

- запроваджено нову систему вирівнювання за

закріпленими загальнодержавними податками (податку на 

прибуток та податку на доходи фізичних осіб) залежно від 

рівня надходжень на одного жителя; 

- розширено дохідну базу місцевих бюджетів шляхом:

закріплення за місцевими бюджетами ПДФО за новими 

нормативами; запровадження збору з роздрібного продажу 

підакцизних товарів; розширення бази оподаткування 

податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування 

комерційного (нежитлового) майна» [5, с. 39]. 

Шляхом внесення змін до Бюджетного та Податкового 

кодексів України досягнуто розширення бюджетних 

повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема: 

- підвищено бюджетну та фінансову самостійність

місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування 

отримали можливість затверджувати свої бюджети незалежно 
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від того, чи прийнято закон про Державний бюджет України 

на відповідний рік; 

- органам місцевого самоврядування надано право

регулювати ставки місцевих податків і зборів; 

- спрощено процедуру надання місцевих гарантій та

здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій. 

Внаслідок проведення бюджетної децентралізації 

відбулося зростання власних доходів місцевих бюджетів. У 

2020 р. їх обсяг становив 311,3 млрд. грн. [6], що у 4,5 рази 

більше, ніж у 2014 р. Збільшення обсягів фінансових ресурсів 

на місцевому рівні дає можливість органам місцевого 

самоврядування самостійно реалізовувати місцеві стратегії 

розвитку, значно поліпшувати інфраструктуру та благоустрій 

населених пунктів.  

Відбувається зменшення частки трансфертів із 

державного бюджету у доходах місцевих бюджетів України 

(з 59,1% у 2015 р. до 34,0% у 2020 р.) [6]. Зменшення цього 

показника обумовлено розширенням фіскальної бази, 

зростанням зацікавленості громад у нарощуванні дохідної 

бази, а також розширенням їх повноважень у цій сфері. 

Протягом проведення реформи відбулося суттєве зростання 

частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих 

бюджетів (з 9,2% у 2015 р. до 16,1% у 2020 р.). 

Реформа децентралізації має як суттєві успіхи, так і 

певні ризики, а також проблеми, пов’язані з фінансовими 

аспектами функціонування ОТГ. Серед вагомих ризиків 

децентралізації варто назвати наступні: 

- децентралізація посилює нерівномірність соціально-

економічного розвитку територій; 

- вона ускладнює імплементацію макроекономічної

політики, що може призвести до макроекономічої 

нестабільності; 
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- децентралізація може супроводжуватись посиленням

корупції на локальному рівні [7, с. 11]. 

Основними проблемами функціонування об’єднаних 

територіальних громад є недостатня кількість фахівців, 

здатних швидко та ефективно реалізовувати інфраструктурні 

проекти; неефективне використання коштів в окремих 

громадах; несприйняття реформи великою кількістю жителів 

сільської місцевості; суперечливість процесу вирівнювання 

регіональних диспропорцій за допомогою системи 

міжбюджетних трансфертів. Подальші перспективи 

продовження реформи фінансової децентралізації і 

формування фінансово спроможних ОТГ в Україні 

потребують пошуку шляхів та реальних механізмів 

вирішення наявних проблем. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – МОТИВАТОР ЧИ 
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ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО 

(МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ? 

Динамічність сучасних суспільно-політичних процесів в 

Україні свідчить про необхідність пріоритетного розвитку 

вітчизняної галузі науки публічного управління та 

адміністрування. Нині, на жаль, вона перебуває у стані 

відстаючої учениці, яка ніяк не може наздогнати визначену 

для неї програму. Причин цьому багато, причому не лише 

об’єктивних, а й суб’єктивних, які не сприяють ані 

модернізації науки галузі науки публічного управління та 

адміністрування, ані її пріоритетному розвитку з метою 

забезпечення сталого розвитку Української держави.  

Очевидно, що сучасні наукові дослідження мають 

спрямовуватися на формулювання обґрунтованих та 

адекватних пропозицій, інноваційних ідей, сміливих 

теоретичних авторських думок, тощо. 

Саме такими мали б бути, на нашу думку, цілі 

Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та 

впровадження університетської системи забезпечення 

академічної доброчесності [1] та розробленого Національним 

агентством  із  забезпечення   якості   вищої   освіти   Кодексу  
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Особливо це має стосуватися наукової діяльності не 

лише молодих вчених, а й здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня. Для них написання кваліфікаційної 

магістерської роботи – це перше наукове дослідження, що 

визначає їхнє ставлення не лише до плагіату зокрема, а й до 

продовження наукової діяльності в цілому.  

Ми вважаємо, що наукове керівництво та наставництво 

мають спрямовуватися та зосереджуватися на максимізації 

авторського прояву майбутніх магістрантів як науковців-

початківців шляхом досягнення визначеної мети, завдань, 

об’єкту та предмету дослідження та отримання авторських 

результатів цього наукового процесу. Зрозуміло, що такі 

авторські результати, а ними можуть стати розроблені 

майбутніми магістрами пропозиції чи рекомендації, 

адресовані органам публічної влади. 

При цьому варто уповноважити публічну інституцію 

загальнонаціонального рівня відбирати, оцінювати та 

направляти відповідним органам публічної влади подібні 

авторські результати.  

На нашу думку, це сприятиме, 

по-перше, посиленню взаємозацікавленої взаємодії 

закладів вищої освіти з органами публічної влади;  

по-друге, наданню отриманим майбутніми випускникам 

результатам магістерського дослідження характеру 

практичного застосування в органах публічної влади;  

по-третє, активізації принципу студентоцентризму в 

процесі проведення наукового дослідження у межах 

магістерської роботи; 

по-четверте, посиленню мотивації здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня до продовження 

наукової діяльності на вищому, третьому рівні. 

академічної доброчесності [2] 
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У цьому контексті необхідно наголосити на ще одному 

дуже важливому аспекті. Він стосується проблеми залучення 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня до 

участі у різноманітних наукових конференціях молодих 

вчених. Це посилить для них не лише значимість, а й 

мотивацію до наукової діяльності. А це,безперечно, мінімізує 

порушення академічної доброчинності, адже основним стане 

новаторська та інноваційна діяльність майбутніх магістрів, а 

не надмірний контроль за ними щодо плагіату, який стримує 

авторські дослідження.  

Очевидно, сучасний стан справ у галузі науки 

публічного управління та адміністрування потребує 

виважених та обґрунтованих кроків та дій з метою посилення 

її мотиваційної складової.  

Список використаних джерел 

1. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки

та впровадження університетської системи забезпечення 

академічної доброчесності. URL: https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/10/ Рекомендації для закладів вищої освіти 

щодо розробки та впровадження університетської системи 

забезпечення академічної доброчесності.pdf (дата звернення – 

25.12.2021р.). 

2. Кодекс академічної доброчесності Національного

агентства із забезпечення якості вищої освіти. URL: 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Кодекс-академічної 

доброчесності.pdf (дата звернення – 25.12.2021р.). 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

63 

Чуб А.В. 

докторант, 

Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая 

м. Київ, Україна 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ  

ПОЛІТИКИ ЯК НАУКОВОВГО ПОНЯТТЯ 

Головні організаційні та правові засади здійснення 

регуляторної політики в державному управлінні 

визначаються Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

№1160-IV від 11.09.2003 р. [1].  

В ньому законодавець ототожнює поняття 

«регуляторної політики» та «регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». Згідно до визначення, у [1] під 

регуляторною політикою розуміється напрям державної 

політики, метою якого є удосконалення правового 

регулювання господарських та адміністративних відносин 

між регуляторними та органами державної влади, а також 

суб’єктами господарювання. Завданнями такої діяльності є: 

– усунення перешкод до здійснення господарської

діяльності шляхом запобігання надмірного державного 

втручання та зменшення його впливу, у відповідності до 

чинного законодавства й Конституції України; 

– аналіз регуляторного впливу для прийняття

економічно доцільних та ефективних правових актів тощо. 

Одразу слід зауважити, що в даному контексті об’єктом 

регуляторної політики не є розвиток окремої галузі чи 

економіки країни в цілому. При виконанні зазначених 
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завдань, згідно до [1], необхідно керуватись наступними 

принципами державного управління: 

– доцільність – прийняття регуляторних актів слід

здійснювати з метою врегулювання існуючих проблем у 

господарських відносинах; 

– адекватність – регуляторний акт повинний вирішувати

проблеми, а не створювати нові для всіх учасників даного 

процесу; 

– ефективність – досягнуті результати від впровадження

регуляторного акту повинні переважати необхідні витрати на 

його виконання; 

– збалансованість – регуляторна діяльність повинна

враховувати інтереси громадян, державних органів та 

суб’єктів господарювання; 

– передбачуваність – регуляторна політика повинна

підпорядковуватись загальній стратегії державного розвитку, 

а її виконання повинно бути послідовним для успішної 

адаптації всіх учасників; 

– прозорість, врахування громадської думки –

діяльність регуляторних органів на всіх етапах повинна бути 

відкритою для фізичних та юридичних осіб. Необхідно 

забезпечити розгляд всіх громадських пропозицій та 

зауважень, які ініціюються у відповідності до законодавчо 

встановленого порядку тощо. 

Втім, І. Колупаєва, на основі узагальнення сучасних 

наукових досліджень робить висновок про те, що більшість 

авторів схильні розглядати регуляторну політику в контексті 

правового забезпечення, державного управління та економіки [2]. 

Її власна позиція полягає в об’єднанні цих складових, на 

основі синтезу правового та економічного регулювання 

господарських та адміністративних відносин між суб’єктами 

підприємництва та державними органами влади. 
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Погодимось із висновками С. Мороз, який, 

досліджуючи розвиток малого підприємництва зазначає, що 

термін «регуляторна політика» має декілька трактувань [3]: 

– широке – діяльність, що пов’язується з державним

регулюванням будь-яких сфер, або секторів економіки; 

– спеціальне – всебічна підтримка та сприяння розвитку

підприємницької діяльності, зокрема, малого бізнесу; 

– нормативне – правове забезпечення господарської

діяльності тощо. 

Тому, для подальших досліджень,  пропонуємо 

розширити зміст категорії «регуляторна політика», та 

розглянути її об’єднуючи позиції провідних вчених з точки 

зору удосконалення її структури. 
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ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ І ЙОГО 

ДИНАМІКА 

Внутрішній державний борг України – це 

заборгованість домогосподарствам та підприємствам, які 

володіють цінними паперами (облігаціями внутрішньої 

державної позики, казначейськими зобов’язання), 

випущеними Міністерством фінансів. Внутрішній державний 

борг сплачується у гривнях.  

Зупинимось на характеристиці зазначених цінних 

паперів, які випускаються для відшкодування заборгованості 

Державного. Облігації внутрішніх державних позик України 

(ОВДП) являють собою державні цінні папери, які 
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розміщуються на фондовому ринку країни і підтверджують її 

зобов'язання щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій 

їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до 

умов розміщення облігацій. Номінальна вартість ОВДП 

становить 1000 грн., вона може бути встановлена і в 

іноземній валюті. 

Казначейське зобов'язання України також є державний 

цінний папір, який розміщується серед фізичних осіб на 

добровільних засадах, дає їм право на отримання грошового 

доходу та погашається згідно умов їхнього розміщення.  

Міністерство фінансів, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск 

облігацій внутрішніх державних позик» розміщує ОВДП 

шляхом аукціонного продажу через Національний банк 

України [2].

 Останній  здійснює  обслуговування державного боргу, 

котрі пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і 

виплатою доходів їхнім власникам. Банк також здійснює 

депозитарну діяльність стосовно зазначених цінних паперів. 

Зазначимо, що на внутрішній державний борг України 

становив 1 025 753,6 млн грн. на 31.10.2021 року. За 

результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої 

державної позики від 14 грудня 2021 року до державного 

бюджету залучено 10 777 495 469,71 грн [2].

Для порівняння зазначимо, що загальний державний борг 

України на цей час досяг  2 438 600,4 млн грн., тобто 42 % у 

ньому припадає на внутрішній державний борг. 

Надамо структуру та розміри внутрішнього державного 

боргу станом на 31.10.2021. Так, державний внутрішній борг 

містить такі складові: заборгованість за цінними паперами, 

розміщеними  на внутрішньому ринку (ОВДП місячні та 

річні) - 976,71 млрд грн.; заборгованість перед банківськими 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

68 

та іншими фінансовими установами – 1,88 млрд грн.; 

Національний банк України – 1,88 млрд грн. 

Внутрішній борг, який гарантований державою, має таку 

структуру. Заборгованість за випущеними цінними паперами на 

внутрішньому ринку -  16, 93 млрд грн., а саме: облігації ДІУ – 

3,48; облігації Укравтодору (12 - місячні) – 8,58; облігації 

Укравтодору (3 - річні) – 2,87; облігації Укравтодору (5 - річні) – 

2,00.  Заборгованість перед банківськими та іншими фінансовими 

установами – 30,23 млрд  грн.  

Проаналізуємо динаміку загального і внутрішнього 

державного боргу України впродовж останніх одинадцяти 

років (табл.1, рис. 1) (укладено авторами за [2]). 

Таблиця 1. 

Динаміка державного боргу України 

Внутрішній 

державний 

борг 

(млн.грн.) 

Загальний 

державний 

борг 

(млн. грн.) 

Питома вага 

внутрішнього 

боргу у 

загальному, 

% 

2010 155 489,8 432 235,4 36 

2011 173 707,7 473 121,6 

2012 206 510,7 515 510,6 

2013 284 088,7 584 114,1 48,6 

2014 488 866,9 1 100 564,0 

2015 529 460,6 1 572 180,2 

2016 689 730,0 1 929 758,7 

2017 766 878,9 2 141 674,4 35,8 
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2018 771 409,3 2 168 627,1 

2019 839 053,8 1 998 275,4 

2020 1 033 000,8 2 551 935,6 40,5 

2021 1 025 753,6 2 438 600,4 

Протягом одинадцяти років внутрішній борг держави 

значно зріс, якщо у 2010 р. він становив 155 489,8 млн грн. 

(36% від загального державного боргу), то у 2013  –   

284 088,7 млн грн    (48,6%),  у 2017 – 766 878,9    (35,8% ), у 

2020р. – 1 033 000,8 ( 40,5%) (розраховано за [2]). Його 

питома вага у загальному державному борзі змінювалась 

непослідовно, стрибкоподібно. 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

201020112012201320142015201620172018201920202021

Внутрішній держ.борг
Загальний держ.борг

Рис. 1. Динаміка загального і внутрішнього 

державного боргу протягом 2010-2021 рр. (укладено 

авторами за [2]) 
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Слід зазначити, що державний борг для України – це не 

лише значна фінансова, але й соціальна проблема. Борг стає 

великим тягарем для державного бюджету України, оскільки 

видатки на його обслуговування здійснюються за рахунок 

коштів загального фонду бюджету. Становище погіршується і 

тому, що кошти, які Україна бере в борг, йдуть не на 

розвиток економіки, а на поточні витрати, в основному, 

соціального характеру. Крім того, виникають проблеми з 

ефективною реалізацією ВВП. 

Список використаних джерел: 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ– СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Світовий страховий бізнес в останні десятиліття стрімко 

розвивається, не дивлячись на перепони, що йому заважають, 

у тому числі, пандемію, викликану  короновірусом. Так, 

згідно досліджень Sigma, опубликованому Swiss Re, загальна 

сума премій страхових компаній у 2020 р. склала  6287 млрд 

дол США, що на 3 млрд дол більше, ніж у минулому році. 

Проте в різних частинах світу вони коливались від 3% у 

Європі, до 10% в Африці, до 16% в Латинській Америці і 

Карибському басейні. У Північній Америці, Азійсько-

Тихоокеанському регіоні і на  Ближньому Сході вони були 

значно нижчими і змінювались в межах 1,3 до 2,0% [1].  

Чільне місце в ІТ страхуванні займають банки, що 

створюють в своїх офісах фінансові «супермаркети» і 

використовують мережу Інтернет для просування страхових 

продуктів на ринок за так званою технологією BankInsurance. 

Впровадження у страховий бізнес ІТ-технологій потребує 
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значних матеріальних вкладень і підготовчих витрат,  які 

пов’язані з розробкою і впровадженням технологічних карт, 

що регламентують послідовність дій працівників по 

оформленні страхових полісів, а також при здійсненні 

страхувальником  страхових платежів, стандартизації і 

уніфікації страхових договорів та інших послуг, процедуру 

реалізації її клієнтам тощо. 

Разом з тим, ІТ-технології допомагають здійснювати 

страхування клієнтів і банкам, і страховим компанія. До їх 

переваг слід віднести прискорення процедур оформлення 

договорів зі страхувальником, скорочення трудомісткості 

працівників страхових компаній, збір масиву інформації про 

страхувальника, її зберігання і при необхідності повернення 

до неї при повторному обслуговуванні клієнта нагадування 

страхової компанії про себе, ознайомлення страхувальників з 

новими продуктами чи відшкодування страхових витрат, що 

в кінцевому результаті дає можливість підвищити якість 

страхових послуг, якість управління страховою компанією і т. 

ін. В кінцевому результаті, завдяки ІТ-страхуванню 

страхувальник має можливість отримати більші доходи і 

посилити історії стосунків зі страхувальником [2;3]. 

Зазначимо, що страховий бізнес розвивається стабільно, 

не дивлячись на загальний спад ділової активності у 

глобальних межах у зв’язку з пандемією.  

Позитивних результатів країнам вдається досягти за 

рахунок впровадження страхового маркетингу у мережі 

Інтернет, який приносить більше половини страхових внесків. 

Страхова компанія, використовуючи ресурси Інтернету, 

може реалізувати страхові поліси, проконсультувати клієнтів, 

відшкодувати збитки страхувальнику у разі виникнення 

страхового випадку, провести опитування,  підтримувати і 

розвивати зв’язки з клієнтами, посередниками, контрагентами 
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тощо. 

Основними перевагами та недоліками застосування 

продажу через Інтернет-мережу страхових продуктів можуть 

бути такі. Це економія часу при оформленні медичного 

страхування і отриманні медичного полісу, відсутність 

потреби у проходженні медичного огляду тощо. Слід 

зазначити й на зручність при здійсненні розрахунків зі 

страховою компанією через використання електронних 

карток. В умовах обмежень для соціального спілкування, 

підтримки соціальної дистанції, введення «червоних зон» в 

країні у зв’язку з пандемією Govid-19 найбільш суттєвою 

перевагою є зменшення контакту з персоналом страхової 

компанії (відсутність у більшості випадків необхідності 

зустрічі і спілкування з представниками страхової компанії ).  

Переваги отримують і страховики. У них скорочуються 

трансакційні витрати. Так, якщо на обслуговування клієнта в 

офісі витрачалось до двох годин часу, то завдяки інтернет-

спілкуванню достатньо лише 20-30 хвилин на  організацію 

безпосередніх контактів; прискорюється обіг грошей завдяки 

розрахункам клієнтів шляхом використання електронних 

переказів. Працівники страхової компанії можуть 

відмовитись від оренди, охорони, комунального 

обслуговування офісів і перевести роботу своїх 

співробітників в онлайн-режим. 

Сприяє розвитку Інтернет-бізнесу в Україні зростання 

кількості користувачів Інтернетом. Так, за даними 

дослідження компанії InMind і міжнародної мережі Factum-

Group [1], частка молодих  людей, які мають доступ до 

Інтернет серед населення України становить 32,4 млн. 

користувачів. Структура споживачів Інтернет-послуг за віком 

така: від 15-29 років – 44%, 30-44 років – 34%, понад 45 років 

– 22%. За доходами структура користувачів Інтернетутака: з
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низьким доходом – 3%; нижче середнього – 21%; із середнім 

– 58%; вище середнього – 17%. Як видно з аналізу структури

споживачів страхових послуг, спостерігається тенденція

збільшення аудиторії Інтернет-користувачів, що створює

перспективи для розвитку вітчизняного страхового бізнесу.

Що стосується недоліків Інтернет-страхування, то серед 

найбільш помітних слід зазначити такі. Потрібні час і витрати 

на розробку і розміщення в Інтернеті послуг страхових 

компаній, підтримку і обслуговування сайтів. Звичайно, усі 

послуги розмістити неможливо, але частину – потрібно. 

Наприклад, поліси страхування транспорту та нерухомості, 

що знаходяться в заставі, не продаються. 

Клієнт не може заздалегідь ознайомитись з договором 

страхування, тому страховику потрібно доносити якісно і 

вчасно йому  інформацію, нагадувати про себе, адже тепер 

він самостійно аналізує пропозицію і  приймає рішення. 

Останній також не може «поторгуватись», бо має лише 

встановлені ціни або коридори цін. 

За останні роки низка страхових компаній (АХА 

Страхування, АСКА, ОРАНТА, ІНГО Україна, Альфа 

Страхування, ТАС, Універсальна) удосконалили свій продаж 

в режимі on-line у зв’язку з пошуком нових каналів збуту 

продуктів. 

До чинників, що стримують розвиток Інтернет-

страхування в Україні, відносять також: низький рівень 

доходів страхувальників; незначна питома вага Інтернет-

користувачів у порівнянні з провідними країнами світу; 

слабкі рівні фінансової грамотності населення та 

забезпечення електронних платіжних систем в Україні; 

недовіра до веб-сайтів і низький рівень страхової культури 

населення [2]. 

На сучасному етапі розвитку цифрового бізнесу на 
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зміну традиційним продажам страхових продуктів все 

частіше приходить їхня реалізація через Інтернет. Розвиток 

Інтернет-страхування в Україні знаходиться на початковій 

стадії, що зумовлено низькою питомою вагою страховиків, 

які надають переваги отриманню послуг через Інтернет. Для 

стимулювання розвитку Інтернет-страхування необхідно 

завоювати довіру серед страхувальників шляхом якісної 

організації захисту веб-сайтів. Слід регулярно нагадувати про 

себе, ознайомлювати клієнтів з можливістю отримання нових 

послуг, якими можливо скористатися з робочого місця, з 

дому, не витрачаючи ні часу, ні грошей на транспорт, не 

контактуючи безпосередньо з людьми, що є досить важливо в 

умовах  пандемії. 

Впровадження ІТ-технологій потребують значних 

інвестицій,які не завжди здатні впровадити у свій бізнес 

невеликі страхові компанії, адже вони створюються в формі 

господарських товариств, часто їм приходиться нелегко 

конкурувати з банками, що диверсифікують свій бізнес 

шляхом впровадження страхових продуктів. Останні 

акумулюють достатні капітали, які використовують для 

впровадження ІТ-технологій, котрі надають їм конкурентні 

переваги. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Одним з ефективних фінансових механізмів системи 

охорони здоров'я є медичне страхування. В умовах 

забруднення навколишнього середовища, появи глобальних 

хвороб (раку, СНІДУ),  пандемії конроновірусу охорона 

здоров'я людини  перетворюється в нагальну проблему, яка 

потребує значних інвестицій. 

Зазначимо, що у 2016 р. питома вага державних витрат 

на охорону здоров'я в Україні складала  56,3% загальних витрат, 

тоді як в 2021 році вона зменшилася до 40% від. Водночас, 

питома вага приватних витрат на зазначені цілі стрімко зросла. 

Для порівняння зазначимо, що в 2016 р. вона складала 43,4% 

загальних витрат, а в 2021 році –  58%. З них витрати громадян 

(домогосподарств) становили в 2016 році 40,8%, а в 2021 році —  

56% [1]. В абсолютному вимірі ці витрати в 2016 році склали 36 

780 млрд грн, а в 2021 році —  100 млрд грн.  
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Це є свідченням того, що для державного бюджету ці 

кошти є помітними, непосильними, а для надання якісних 

сучасних послуг з охорони здоров’я – ні. У зв’язку з цим 

назріває необхідність впровадження у вітчизняну економіку 

страхової медицини, за допомогою якої держава може 

збільшити наявність медичних послуг для різних груп 

населення та залучити додаткові фінансові ресурси у сектор 

охорони здоров'я. Страхова медицина сприятиме 

фінансуванню наукових досліджень та розробок, підготовці 

та перепідготовці медичних працівників, оновленню 

матеріально-технічної бази медичних закладів, забезпечуючи 

високоякісні медичні послуги населенню не за баснословні 

кошти самого ж населення. 

Один із способів створення сучасної системи охорони 

здоров'я, яка забезпечить право кожного громадянина 

отримувати медичну допомогу, є розвиток страхової  

медичної системи. За допомогою системи страхової 

медицини вирішуються  проблеми кваліфікованого 

медичного обслуговування населення [3]. 

Розглянемо основні проблеми впровадження системи 

медичного страхування. Перша  – пов’язана з відсутністю 

законів щодо регулювання взаємовідносин  обов'язкового 

державного соціального медичного і медичного страхування, 

яке здійснюється комерційними страховими компаніями. 

Медичне страхування передбачає запровадження 

бюджетної моделі, в якій система фінансування здоров'я 

здійснюватиметься на трьох рівнях: державне фінансування, 

обов'язкове медичне страхування та добровільне медичне 

страхування [3]. 

Така модель, зокрема, опублікована в проекті Закону 

України "Про захист фінансування здоров'я та медичне 

страхування" від 04.10.2018 р. N 9163, що розроблена за 
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участю представників Верховної Ради України, Комітету з 

питань медичного та особистого страхування, Ліги страхових 

організацій України тощо [4]. 

Згідно з цим законопроектом, медична допомога буде 

фінансуватися за рахунок бюджетних коштів (перший 

рівень). Другий - це обов'язкове медичне страхування, яке 

сплачується страховими компаніями, котрі мають ліцензію на 

здійснення послуг медичного страхування. Третій рівень 

фінансування пов'язаний з організацією управління, що 

здійснюватиметься завдяки впровадженню добровільних 

програм медичного страхування.  

Для ефективного функціонування бюджетної моделі 

пропонується створити український медичний центр 

страхування, що координуватиме діяльність страховиків, 

здійснювати нагляд і контроль за правилами страхування, 

тарифами, умовами та якістю наданих медичних послуг тощо. 

Поліпшення якості та повноти надання медичної та 

санітарної допоможе всім категоріям населення, а саме 

пацієнтам. 

На нашу думку, в Україні слід застосувати  систему 

медичного страхування, як у Великобританії, згідно з якою 

національна система охорони здоров'я існує за рахунок 

платників податків.  

Проте в Україні існує низка проблем: 

- відсутність законодавчої бази;

- недоліки податкового законодавства;

- страхова недовіра населення до страхового бізнесу;

- відсталість технологічної та матеріальної бази медичних

закладів; 

- низьке благополуччя населення та ін. [5].

Цікавим є досвід Туреччини, які вдалось збудувати

могутні науково-медичні кампуси, залучити світовий досвід 
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інноваційної медицини, що дає можливість ефективного 

соціального захисту населення, створення медичного 

туризму, який сприяє надходженню доходів у медичні 

центри, їх подальшому розвитку, користується попитом на 

світовому ринку медичних послуг. 

Таким чином, на цьому етапі уряду країни необхідно 

проводити реформи, здійснювати  ефективне фінансування та 

організацію медичних закладів по всій території України, а 

також підвищувати якість медичних страхових послуг, 

сприяти зростанню довіри населення до страхових компаній.  

Тому для ефективного функціонування медичного 

страхування в Україні та захисту інтересів громадян, зміни 

повинні бути здійснені в рамках  законодавства, що регулює 

процеси отримання доходів страхових компаній у 

відповідності до рівня прожиткового мінімуму, середньої 

заробітної плати співвітчизників.  

Крім того, необхідно покращити податкову політику з 

метою запровадження стимулів для медичного страхування. 

Таким чином, реорганізація охорони здоров'я повинна 

починатися з посилення фінансової бази галузі, яка 

передбачає обов'язковий перехід від системи бюджетного 

фінансування до системи змішаного бюджету. 

У зв’язку з цим державна політика для розвитку 

медичного страхування в межах загальної соціально-

економічної політики України повинна визначати основні 

принципи, напрямки та форми економічного впливу у сфері 

соціального захисту населення. 

 Медичне страхування має підтримуватися надійною 

законодавчою та нормативною базою; вдосконаленням 

податкової політики та державного нагляду, збільшенням 

фінансової надійності страховиків, страхової культури населення. 

Як    свідчить   дослідження,     перспективи     розвитку 
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системи медичного страхування в Україні великі, оскільки 

потенційні споживачі страхових послуг є. Проте всі наміри 

побудови ефективної системи медичного страхування будуть 

марні без належної підтримки держави. 

Слід також зазначити, що закони, що регулюють 

створення , запровадження і функціонування надійної 

системи медичного страхування повинні бути ретельно 

перевіреними вітчизняними та зарубіжними експертами, які 

мають певний досвід практичного страхування здоров'я. 

Медичне страхування повинно бути обов'язковим, що 

сприятиме розвитку сильної та здорової нації.  

Список використаних джерел: 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.nfp.gov.ua. .Офіційний сайт СК «Metlife-Україна». 

URL: https://www.metlife.ua/ (дата звернення: 10.09.2021). 

2. Проблеми розвитку добровільного медичного

страхування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http:  //forum.mnau.edu.ua/index.php?topic=487.0 

3. Що таке медичне страхування і як воно працює в

Україні. URL: https://dyvys.info/2020/04/14/shho-takemedychne-

strahuvannya-i-yak-vono-pratsyuye-v-ukrayini/ 

4. Карта проходження проекту Закону України "Про

захист фінансування здоров'я та медичне страхування" від 

04.10.2018 р. N 9163 URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ 
JH72J00I.html 

5.Офіційний сайт CK «ARX». URL: https://arx.com.ua/

(5.Медичне страхування. URL: http://www.prostrah.com 

https://www.metlife.ua/
https://arx.com.ua/
http://www.prostrah.com/


Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

82 

 Пурас Т.В. 
студентка, 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Дучинська Н.І. 

доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри 

міжнародної економіки і світових фінансів, 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

СТРАХОВОГО РИНКУ 

Низка досліджень, присвячених вітчизняному 

страховому ринку проведених  такими вітчизняними 

вченими: Журавка О. С., Пахненко О. М., Сухомлин А. А. [1], 

Клименко О. В. [2] доводить, що, в цілому, український 

страховий ринок є конкурентним. Разом з тим, аналіз 

сучасного стану монополізації, тенденцій та перспектив 

розвитку конкуренції на страховому ринку є нагальним. 

 Комплексна програма розвитку фінансового сектору 

України до 2020 р. націлена на забезпечення рівноваги 

економічних  інтересів шляхом формування конкурентного 

середовища ринку. Очікувалося, що воно буде створене завдяки 

стабілізації розвитку економіки України, формуванню 

сприятливого до інновацій інвестиційного клімату [1].  

За даними  Національного    банку    України,    загальна 

кількість    страхових     компаній    в    Україні    станом    на  
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30 червня 2021 року становила 181, в той час як на зазначену дату 

2021 р. – 215 СК. Звіти про результати своєї діяльності НБУ 

подали 166 страхових компаній. Страхові компанії беруть участь 

у різних видах страхування та мають різну питому ваги на 

страховому ринку. Серед них страхуванням життя займались 19 

компаній (у 2020 р. – 20). 

Українські страхові компанії за підсумками січня-червня 

2021 року збільшили премії зі страхування життя до 2,7 млрд грн. 

За накопичувального страхування життя отримано 1,77 млрд грн 

премій і виплачено майже 297 млн грн, по іншому 

страхуванню життя, яке містить банківське страхування і 

страхування критичних захворювань отримано 733 млн грн і 

виплачено 68 млн грн. [2]. 

Найбільш активними і прибутковими  компаніями, що 

увійшли у ТОП-10 компаній,  є: ТАС СГ ( страхові премії 

613 419 млн грн), ОРАНТА (545 459 млн грн ), PZU Україна 

(288 142 млн грн), ЄВРОІНС Україна (206 510 млн грн),  ARX 

(186 187 млн грн), Арсенал Страхування (185 791 млн грн ), 

VUSO (184 415 млн грн), ІНГО (125 082 млн грн), УНІКА 

(118 833 млн грн ), UNIVERSALNA (63 739 млн грн) [3]. Їх 

частка на вітчизняному страховому ринку впродовж останніх 

десяти років зросла з 83% до 92%, хоча у 2014-2015 рр. їх 

питома вага знижувалась (див рис. 1). 

Зазначимо, що на вітчизняному страховому ринку 

існують десять видів страхування, які мають питому вагу 

понад п’ять відсотків: медичне страхування (безперервне 

медичне страхування); страхування наземного транспорту 

(крім залізниці); страхування товарів та багажу (вантажний 

сервіс); страхування від пожежних ризиків та ризиків 

природних явищ; страхування майна; страхування 

відповідальності третіми особами; фінансове страхування; 

авіаційне страхування цивільної авіації; страхування 

https://forinsurer.com/bn/517
https://forinsurer.com/bn/516
https://forinsurer.com/bn/519
https://forinsurer.com/bn/654
https://forinsurer.com/bn/518
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https://forinsurer.com/bn/616
https://forinsurer.com/bn/607
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відповідальності; страхування відповідальності власників 

транспортних засобів; страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів (для 

міжнародних договорів) [4]. 

75

80

85

90

95

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Рис. 1. Динаміка частки топ-десяти страхових 

компаній на страховому ринку України протягом 2010-2020 рр. 

(укладено авторами за [4] ) 

Для визначення місця компанії на страховому ринку 

використовують різноманітні рейтинги. В Україні, на жаль, 

відсутні рейтингу, які б надавали повну інформацію щодо 

надійності та конкурентоспроможності компанії. Єдиний 

портал, який містить корисну інформацію є Forinsurer. 

Повідомлення про фінансові результати, які опубліковують 
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страховики України, не надає повної інформації  клієнтам та 

інвесторам [3;4].  

18 листопада 2021 року Верховна Рада України 

ухвалила новий Закон України «Про страхування» [5]. Він 

змінює ліцензійні вимоги до страховиків, надає оцінку їх 

платоспроможності та ліквідності, корпоративного 

управління та управління ризиками, припинення діяльності 

компаній та передачу страхового портфеля тощо. 

 Сформульовано  нові вимоги шодо можливостей 

виходу  страховиків  на ринок. Так, страховики повинні 

розкривати інформацію про всіх своїх власників. Засновники 

та власники зобов'язані мати бездоганну ділову репутацію, 

володіти певним майном. Страхові компанії звітуватимуть 

обов’язково протягом перших трьох років функціонування. У 

Законі також запроваджено вимоги до системи 

корпоративного управління.  

Для оцінки рівня монополізації ринку в Україні 

використовується індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), що 

відображає розподіл ринкової влади між страховими 

компаніями на ринку. Основна перевага даного показника – 

це здатність чуйно реагувати на перерозподіл часток між 

фірмами, діючими на ринку. При значенні HHI<1000 ринок 

вважається неконцентрованим, якщо ж HHI>1800, то 

висококонцентрованим. Проміжні значення коефіцієнта 

1000<HHI<1800 свідчать про помірну концентрацію ринку. За 

даними цього індексу страховий ринок України, в цілому, є 

неконцентрований, оскільки значення знаходяться в межах 

від 150,25 до 222,37 [4]. 

Слід відмітити, що висока концентрація страхового 

ринку має переваги та недоліки. До перших належать 

стабільність ринку навіть в умовах погрози фінансових криз; 

помітне нагромадження інвестиційних ресурсів як основи для 
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інновацій;  можливість збільшення продажів страхових 

продуктів без відповідного збільшення витрат тощо. Що 

стосується мінусів, то найголовніший – це високі перепони для 

входження в галузь нових учасників [6],що в подальшому 

гальмує розвиток страхового ринку і негативно впливає на 

економічний розвиток країни в цілому. Тому проблеми 

концентрації та конкуренції, злиття та поглинання, монополізації 

фірм мають контролюватись Антимонопольним комітетом. 

Іншими словами, держава має враховувати інтереси  всіх 

учасників страхових відносин. 

Проведене дослідження наводить на думку про 

необхідність розробки і впровадження  практичних рекомендацій 

щодо визначення критеріїв монополізму, систематичного 

моніторингу результатів функціонування страхових компаній, 

впровадження цікавих рейтингів оцінки їхньої діяльності. 
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Суржик В.Г. 

кандидат економічних наук, доцент, 

старший судовий експерт сектору економічних досліджень, 

Чернігівський Науково-дослідний 

експертно-криміналістичного центр МВС України, 

м. Чернігів, Україна, 

Жолобецька М.Б. 

доктор філософії, 

старший судовий експерт, 

Чернігівське відділення Київського науково-дослідного 

інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України, 

м. Чернігів, Україна, 

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Поряд із основними завданнями експертизи фінансово-

кредитних операцій, визначеними Науково-методичними 

рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень [1], на вирішення 

експертів усе частіше ставляться питання, викликані змінами 

законодавства у сфері кредитування та банківського нагляду. 

Серед найбільш поширених запитань (завдань) із дослідження 

кредитних операцій, які ставилися на вирішення експертів, 

можна виділити такі:  

- щодо документального підтвердження відповідності

умовам договору розрахунків заборгованості, проведених 

сторонами в цивільній або господарській справі;  
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- визначення документальної обґрунтованості 

оформлення та відображення в обліку операцій із видачі, 

використання й погашення кредитів; 

- визначення заборгованості позичальника за кредитним

договором перед кредитором; 

- визначення документальної обґрунтованості 

оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху 

грошових коштів за кредитами в іноземній валюті; 

- пов’язані з відповідністю графіка погашення кредитної

заборгованості умовам кредитного договору; 

- щодо розрахунку реальної процентної ставки та

сукупної вартості кредиту за кредитним договором; 

- пов’язані з визначенням і застосуванням плаваючих

відсоткових ставок; 

- щодо відповідності нарахування процентів за

користування кредитом внутрішнім нормативним 

документам банку; 

- пов’язані з документальним обґрунтуванням операцій

купівлі-продажу іноземної валюти на Міжбанківській 

валютній біржі України; 

- щодо цільового використання кредитних коштів тощо.

Збільшується кількість досліджень, які передбачають

визначення сукупної вартості кредиту, реальної відсоткової 

ставки, правильності розрахунку періодичних платежів у 

графіку погашення кредитної заборгованості та інших 

показників, що надають інформацію про вартість кредитних 

ресурсів для позичальника. Основною причиною суттєвого 

збільшення подібних питань, які ставляться на вирішення 

експертизи фінансово-кредитних операцій, є насамперед 

унесення змін до Закону України «Про захист прав 

споживачів» [2], стосовно прав споживачів у разі придбання 

ними продукції в кредит і уведення в дію Правил надання 
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банками України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту 

Затверджені Національним банком України правила [3] 

регулюють порядок надання банками споживачу повної, 

необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації 

про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на 

поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, 

іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, 

вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових 

зобов’язань споживача, які пов’язані з отриманням, 

обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі, 

наданого у формі кредитної лінії, овердрафту за картковим 

рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з 

вимогами законодавства України та/або кредитного договору. 

Основними завданнями, які вирішує експерт-економіст при 

проведенні досліджень, пов’язаних із сукупною вартістю 

кредиту, є: 

- визначення відповідності розміру сукупної вартості

кредиту (у вигляді абсолютного значення подорожчання 

кредиту (у грошовому вираженні) та реальної процентної 

ставки (у процентах річних), зазначеного в кредитному 

договорі або додатках до нього, умовам укладеного між 

сторонами договору; 

- визначення відповідності фактичного розміру сукупної

вартості кредиту, розміру цього показника, зазначеного в 

кредитному договорі (або додатках до нього); 

- розрахунок реальної відсоткової ставки відповідно до

умов кредитного договору та фактично сплачених

позичальником платежів;

- визначення відповідності показника реальної

відсоткової ставки розміру відсоткової ставки, зазначеної в

кредитному договорі;
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- інші питання, пов’язані з розрахунками вартості

кредитних ресурсів для позичальника. 

У той самий час Науково-методичні рекомендації з 

питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень не містять подібних завдань серед 

основних завдань експертизи документів фінансово-

кредитних операцій і не наводять орієнтовного переліку 

вирішуваних питань за цими дослідженнями. У зв’язку з цим 

при призначенні судової економічної експертизи або 

експертного економічного дослідження дуже часто на 

вирішення експерта ставляться питання, які передбачають 

проведення ревізійних дій або потребують надання правової 

оцінки умов кредитного договору, що виходять за межі 

спеціальних знань експертів-економістів. 

Ще одним напрямом досліджень документів фінансово-

кредитних операцій, котрий має тенденцію до збільшення 

кількості призначених експертиз, є вирішення питань стосовно 

методів обрахування, відповідності умовам кредитного договору 

та правильності застосування змінюваної (плаваючої) відсоткової 

ставки. Чинним законодавством України визначено, що 

процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або 

змінюваною. Тип процентної ставки визначається договором. 

Застосування змінюваної (плаваючої) відсоткової ставки в 

кредитному договорі являє собою схему нарахування відсотків за 

користування кредитними коштами, за якої розмір річної 

процентної ставка не фіксується на весь час дії договору, а може 

змінюватися через певні проміжки часу.  

Змінювана (плаваюча) процентна ставка, як правило, 

розраховується за формулою If = C + F, де If – змінювана 

відсоткова ставка; С – фіксована частина; F – змінювана частина.  

Змінювану частину плаваючої процентної ставки 

найчастіше становить показник вартості кредитних ресурсів, 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

91 

тобто вартість, за якою банк залучає ресурси. До прийняття 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо заборони банкам змінювати умови 

договору банківського вкладу та кредитного договору в 

односторонньому порядку»  [4] в банківській практиці при 

формуванні змінюваної відсоткової ставки застосовувались 

як світові індикатори, такі як Libor (Лондонська 

міжбанківська ставка пропозиції), EURIBOR (Європейська 

міжбанківська ставка пропозиції), так і індекси вартості 

ресурсів на ринку України (наприклад, UIRDR), і внутрішні 

показники, що розраховувались і встановлювалися 

внутрішніми процедурами банку (наприклад, FIDR).  
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СЕКЦІЯ 3. 

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Братанов Б.В. 

здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії, 

Полтавський державний аграрний університет 

м. Полтава, Україна 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах питання щодо змісту інформації, яка 

становить комерційну таємницю, завжди викликало багато 

дискусій, наприклад, щодо понять конфіденційної інформації (та 

інформації в цілому) та інтелектуальної власності. 

Безпекою комерційної організації називається стан 

захищеності інтересів фізичних осіб (власників, керівництва, 

співробітників, клієнтів), матеріальних цінностей та 

інформаційних ресурсів від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Досягнути високого рівня економічної безпеки 

реалізації стратегічних змін можливо за умови організації 

діяльності, що полягає у забезпеченні захисту об’єктів таких 

змін від негативних чинників. Такими об’єктами є структура 

управління та організації, майно та ресурси підприємства, 

техніка та технології, поведінка на ринку, продукція, ключові 

компетенції підприємства, персонал та ін. [1]. 

Визначення комерційної таємниці міститься у ст. 505 

Цивільного Кодексу України, відповідно до якого КТ є 

секретною інформацією в тому розумінні, що вона в цілому 

чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та 
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не є легкодоступною для осіб, які мають справу з 

інформацією, до якого вона належить, у зв’язку з цим має 

комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим 

обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих 

особою, яка законно контролює цю інформацію [2]. 

Система захисту КТ підприємства повинна охоплювати 

низку етапів, які послідовно пов’язані один з одним (рис. 1.): 

Рис. 1. Послідовність етапів захисту комерційної 

інформації 

Для того, щоб розробити систему захисту комерційної 

таємниці, потрібно вивчити можливі шляхи незаконного 

оволодіння нею. 

Оволодінню КТ сприяють різноманітні фактори, такі як: 

незадовільні умови праці, неефективна система заохочування 

працівників, економія коштів на кращих системах захисту, 

Розробка переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю. 

Зазначення часу існування різних видів конфіденційної інформації. 

Затвердження переліку відомостей, що становлять КТ підприємства 

Встановлення носіїв відомостей, що становлять КТ підприємства 

Визначення кола осіб, які володіють конфіденційною інформацією 

Вибір способів захисту комерційної таємниці 

Контроль за дотриманням заходів безпеки. 

З
ах

и
ст

 К
Т

 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

95 

недосконала система праці, незадовільний стан основних 

фондів, невідповідність та не кваліфікованість працівника 

посаді, яку він обіймає.  

Виходячи з того, що основна загроза надходить від 

людських факторів, пропонуємо складати перелік можливих 

способів оволодіння КТ (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Протиправні дії оволодіння КТ 

Для уникнення можливості оволодіння КТ на 

підприємстві повинний бути створений жорсткий режим 

доступу до конфіденційної інформації, що являє собою 

пропускний режим до приміщень, ретельний підбір кадрів, 

що матимуть доступ до КТ, встановлення відповідальності за 

розголошення КТ підприємства. 

З метою оптимізації процесу забезпечення безпеки 

інформації з питань їх захисту керівництвом та працівниками 

підприємства, ми підтримуємо думку щодо впровадження 

чотирьохрівневої структури організаційно-правового 

супроводу захисту КТ  

Перший рівень зберігатиме в собі адміністративні 

документи, що включатиме в себе положення про відділ 

безпеки підприємства, положення про підрозділи, які  входять 

підключення до 
технічних засобів 

підслуховування 
та підглядання 

повідомлення, надання КТ 

підкуп співробітників 
підприємства 

копіювання та 
фотографування 

крадіжка знищення 

перехоплювання 

Шляхи 

оволодіння 

КТ 
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до його складу і взаємодіють з ним. 

Другий рівень охоплюватиме документи верхнього 

рівня, що включають в себе політику управління безпекою 

підприємства, політику інформаційної безпеки підприємства, 

політику розкриття інформації, політику захисту інформації 

та положення про систему управління ризиком шахрайства 

тощо. 

Третій рівень міститиме в собі документи середнього 

рівня, які б включали в себе дві категорії документів. Перша – 

це документи які безпосередньо забезпечують захист КТ 

підприємства (порядок роботи з КТ підприємства, положення 

щодо спеціального діловодства для документів, інструкцію 

про проведення перевірок щодо дотримання норм 

інформаційної безпеки при роботі з матеріальними носіями 

тощо), а друга – документи, які забезпечують захист КТ 

підприємства при прийомі персоналу (трудовий договір, 

посадові інструкції, зобов’язання працівника, положення про 

нерозголошення КТ тощо) 

Четвертий рівень охоплюватиме документи нижнього 

рівня, такі як журнали реєстрації різних подій та аудиту 

різних систем. 

Впровадження такої системи гарантуватиме захист 

інтересів промислового підприємства у випадках порушення 

його права на КТ та сприятиме підвищенню ефективності 

реалізації стратегічних змін. 

Список використаних джерел: 
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ДІЯЛЬНІСТЬ SPA-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

Сучасний готельний бізнес стає неможливим без 

Wellness та SPA-терапії. Щорічно попит на ці послуги тільки 

зростає. Ключовим фактором для рекреантів для рекреантів 

стає чи має готель SPA-зону. 

SPA - комплексна система оздоровлення і релаксації, що 

надає можливість швидкого та ефективного відновлення 

психофізичної енергії, зняття стресу, покращення показників 

роботи серцево-судинної і нервової системи, стимулювання 

процесів виведення з організму токсинів [1]. 

 Зараз Wellness та SPA-туризм наберає обертів на 

українському туристичному ринку. Наявність природних 

ресурсів, величезний потенціал таких закладів, знання та 

досівд працівників даної сфери дають можливість розвивати 

та удосконавлювати SPA-галузь. 

Сучасний конкуретний ринок диктує свої умови, тому 

зона релаксації та оздоровлення стає так само важливою 
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складовою готелю, як комфортабельні умови або 

фешенебельний ресторан.  

Особливої уваги заслуговує нормативно-правова база, 

яка повинна контролювати та направляти цю туристичну 

сферу. Це важливо, насамперед для безпеки та гідного 

обслуговування гостей. 

Своєчасність SPA та Wellness-терапії підтверджується 

ще і тим, що люди, незалежно від вікової категорії, почали 

замислюватись над своїм здоров`ям та красою, адже набагато 

легше запобігти хворобам, ніж лікувати їх.  

Серед основних завдань – створення та поєднання 

концептуально-нових рішень, запровадження нових процедур 

та доповненням SPA-зони барами, які спеціалізуються на 

пропонуванні здорових напоїв та снеків.  

Таким чином, SPA-індустрія – комплексна система 

психосоматичної релаксації та оздоровлення, що надає 

можливість ефективного відновлення психофізичної 

потенціалу людини, знімає стрес, покращення показників 

роботи організму [2]. 

Створення «healthy-барів» при SPA-готелях, може 

стати, як варіант популяризації здорового харчування та 

можливість додаткового прибутку для самого готелю. 

Застаріла система лікувально-оздоровчого туризму України 

народжує нові форми таких закладів, що предствалені 

медичними-SPA та традиційними SPA-готелями. 

Організація роботи у Wellness та SPA-готелях вимагає 

професійного підходу. Ця галузь потребує великої роботи від 

зародження ідеї до введення закладу в експлуатацію.  

Інколи нестача знань про SPA-індустрію, може 

призвести до руйнування загального враження гостя та його 

незадоволення. Важливо зрозуміти, SPA та готель не можуть 

існувати окремо. 
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Європейський ринок Wellness та SPA-послуг 

представлений великою кількістю різноманітних SPA-готелів. 

Наша мета- збільшити варіативність послуг, запропонувати 

якісне медичне обслуговуання в таких закладах та 

представити нові процедури для гостей. 

Доцільність організації сфери Wellness та SPA-готелів 

показано на рис.1. 

Перспективність напрямку 

Важливість концепції таких 

закладів 

     Організація нових послуг та 

злиття з  барами 

Рис.1 Доцільність організації сфери Wellness та SPA-

готелів (розробка автора) 

Ринкові дослідження та статистика доводять, що 

користувачів Wellness та SPA-послуг з кожним роком стає все 

більше. 

Доцільна організація роботи та професійний 

менеджмент може зробити якісний та прибутковий заклад.  

Розвиток галузі з надання спа-процедур у світі 

забезпечується значними капітальними інвестиціями. 

Жорстка конкуренція спонукає SPA-заклади активно 

створювати нові продукти, переформатовувати існуючі, 

використовувати нові маркетингові технології та канали 

збуту, виходити на нові цільові групи споживачів. 

Wellness та  

SPA-готелі 
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ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний етап розвитку національної економіки та її 

первинних ланок – підприємств характеризується зростанням 

ролі логістики в координації бізнес- процесів та реалізації їх 

стратегій, що являють собою довгострокові плани з 

орієнтацією на забезпечення досягнення стратегічних цілей.  

Тож, за таким підходом, логістичну стратегію 

підприємств, на наш погляд, є сенс розглядати як 

характеристику призначення і місії діяльності підприємства 

на ринку; як спосіб досягнення стратегічних цілей щодо 

одержання максимального прибутку за мінімальних витрат; 

як напрям розвитку логістики з необхідним для цього 

ресурсним потенціалом [1].  

У зв’язку з цим, концепція формування такої стратегії 

на підприємствах базується, перед усім, на системному 

підході до дослідження елементів логістичної системи як 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих важелів досягнення 

стратегічних цілей та інтеграційному підході, що констатує 

необхідність об’єднання різних функціональних підсистем та 

їх учасників в рамках створеної на підприємстві логістичної 

системи. А також в умовах цифрової економіки доцільно 

застосовувати кібернетичний підхід, дослідження операцій, 

економіко-математичне моделювання. 

У такому випадку парадигму побудови логістичної 
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стратегії слід розглядати за блоковим принципом, бо саме так 

буде забезпечено концентрацію ресурсів та внесок 

логістичної системи в ефективність діяльності підприємства. 

Для обгрунтування парадигми формування логістичної 

стратегії як способу ефективної організації логістики з точки 

зору вибору відповідної моделі стратегії, використано сучасні 

парадигми за їх подальшої інтеграції, а саме: 

– аналітична парадигма [2], яка дозволяє за

економіко-математичним підходом відобразити специфіку 

вирішення проблем оптимізації кожної з функціональних 

елементів системи. Слід зауважити, що окремо взята 

аналітична парадигма не дозволяє формалізувати динамічні 

взаємозв’язки між функціональними підсистемами і 

блоковими елементами розробки логістичної стратегії; 

– технологічна парадигма дозволяє формулювати

основне завдання логістичної системи і знаходити

інструменти його розв’язання. Ця парадигма орієнтується на

адміністративні функції. В той же час логістичні системи,

побудовані на принципах технологічної парадигми, не

відрізняються рівнем гнучкості і динамічності як при

регулюванні відносин з постачальниками, так і зі

споживачами, а, отже, не забезпечують позитивного ефекту

через додаткові інформаційні потоки [2];

– маркетингова парадигма, яка повинна

забезпечувати досягнення стратегічних переваг на цільовому

ринку, носить абстрактний характер, оскільки якісні

характеристики параметрів, на яких базується ця парадигма,

як правило, не дозволяють отримати кількісні показники [3].

На підставі вищенаведеного та сучасних поглядів

науковців і практиків, слід дійти висновку, що найбільш

прийнятним у такому випадку є поєднання різних парадигм

як базис для формування логістичної стратегії у вигляді
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інтегральної парадигми. Саме таким чином буде забезпечено 

досягнення стратегічних цілей підприємства. 

За нашим міркуванням, парадигма логістичної стратегії 

підприємства являє собою систему підтримки його діяльності 

підприємства та інструментарій оптимізації внутрішніх 

ресурсів для управління матеріальними, інформаційними, 

фінансовими потоками. Найбільш прийнятною буде блокова 

схема формування логістичної стратегії: 

1 блок: обґрунтування місії підприємства на цільовому 

ринку функціонування та його стратегічних цілей; 

проведення стратегічного аналізу стану сфери економічної 

діяльності та оцінювання позицій самого підприємства 

різними методами; визначення впливу на потенційні 

можливості розвитку підприємства факторів конкурентного 

середовища. 

2 блок: обгрунтування концептуальних підходів до 

формування логістичної стратегії з урахуванням комплексної 

оцінки ефективності системи логістики на підприємстві, а 

також виділення чинників, що визначають критерії 

стратегічного вибору. 

3 блок: обґрунтування вибору основної та 

альтернативних стратегій розвитку. 

4 блок: формування системи стратегій з виділенням 

функціональних стратегій, у тому числі логістичної як 

підгрунтя для досягнення стратегічних цілей, визначених 

основною стратегією. 

5 блок: програма реалізації основної стратегії та 

стратегій за функціональним спрямуванням діяльності 

підприємства. 

Таким чином, у разі урахування зазначеного підходу 

можна деталізувати програму реалізації обраної логістичної 

стратегії підприємства, що, врешті-решт, за принципом 
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попередження і коригування дій дозволяє досягати стратегічних 

цілей щодо забезпечення його конкурентоспроможності.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ОЗДОБЛЕННЯ СЕРЕДОВИЩА  

ІТ-ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

Актуальність теми дослідження. Інформаційні 

технології міцно увійшли практично до всіх сфер нашого 

життя. Вони застосовуються в медицині, освіті, геології, 

промисловості, банківській справі, безпеці, логістиці та т.п. У 

сфері комунікацій сьогодні теж вже неможливо обійтися без 

електронних пристроїв з різними програмами. Кожним із 

аспектів застосування інформаційних технологій у побуті та 

на виробництві займаються представники професії 

IT-фахівці. Вони мають можливість працювати як 

дистанційно, так і в офісах компаній. В умовах пандемії 

коронавірусу актуальним стає попит в оздобленні 

дизайнерськими методами офісних приміщень IT-центрів. 
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Мета доповіді. Метою доповіді є дослідження 

тенденцій оздоблення інтер’єру ІТ-центрів в умовах пандемії 

коронавірусу. 

Основні результати дослідження. 

Пандемія COVID-19 змінила наш світ, зміни 

торкнулися всіх аспектів нашого життя, в тому числі 

організації робочого простору, а саме простору офісних 

приміщень IT-центрів. Під час епідемії Covid-19 фахівці IT- 

професій були вимушені працювати  вдома, що створювало 

багато проблем, як психологічного, так і дисциплінарного 

характеру. Судячи за останніми новинами,  епідемії 

продовжуються, і є нагальна потреба в організації робочого 

простору офісних приміщень дизайнерсько-технологічними 

методами. [1] 

У зв’язку з епідеміологічною загрозою, виникла потреба 

у підвищені вимог до приміщень з точки зору гігієни, від 

інженерії і планувань, до матеріалів і механізмів, які 

використовуються для обробки та облаштування  офісних 

приміщень. Необхідне масове впровадження безконтактних 

систем, які дозволяють уникнути дотиків до ручок дверей та 

кнопок ліфтів, є необхідність замінити звичайні двері на 

автоматичні, управляти освітленням за допомогою датчиків 

руху, модернізувати контрольно-пропускні пункти – систем 

розпізнавання обличчя, замінити пластикові перепустки і 

сканери відбитків пальців, застосовувати безконтактний 

дозатор мила. [2]   

В ІТ-центрах необхідно створювати робочі місця з 

оптимальною відстанню між столами, влаштовувати 

безконтактний доступ до ліфтів, до приміщень, 

відокремлювати робочі столи перегородками, забезпечувати 

системне очищення повітря. Сьогодні створення об’єктів 

кінетичної і «технічної архітектури» набуває все більш 
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пріоритетне значення, оскільки відображає характер самого 

часу. [3]    

Постійні робочі місця необхідно облаштовувати hot 

desking – «гарячими столами». Hot desking -  це тенденція, що 

набирає розвиток в нашій країні, суть якої полягає в тому, що 

кілька співробітників по черзі працюють на одному робочому 

місці. Такий підхід застосовували навіть у великих компаніях, 

таких як офіс Bosch у Києві. Особисті речі співробітники 

зберігають у шафах-локерах. Наприкінці робочого дня всі 

столи прибираються, весь простір дезінфікується, що також 

зменшує можливість зараження. [4]   

Також, для дезінфекції робочої зони розроблено 

нанопокриття Fotonit від Nanoksi, яке розпилюється 

спеціальним обладнанням на поверхні приміщень в 

неробочий час. Вже через дві години після обробки 

приміщень, в них можна працювати без обмежень. При 

наявності будь-якого освітлення у приміщенні – це 

спеціальне покриття знищує віруси, бактерії, спори цвілі та 

інші леткі органічні сполуки. Покриття дезінфікує всі 

поверхні під дією світла. Це явище відоме як фотокаталіз. Під 

час фотокаталізу світло ініціює хімічну реакцію, в якій 

реактивні форми кисню, що виділяються, вступають в 

реакцію і руйнують мікроби на поверхні. Для реакції 

потрібен каталізатор – діоксид титану. Діоксид титану є 

нетоксичним і зазвичай використовується, наприклад, у 

харчовій промисловості, для виготовлення фарб, 

сонцезахисних кремів і кондитерських виробів. [5]   

Для фахівці IT- професій, які працюють дистанційно, 

лондонська архітектурно-креативна фірма Boano Prismontas 

розробила офісну модульну конструкцію із дерева, яку 

можливо зібрати за день й розмістити на газоні вдома чи на 

роботі на терасі. Цей офіс зроблений для тих, хто любить 
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тишу і усамітнення підчас робочого процесу. Конструкцію 

розробляють з модульних елементів дерева. Вони є легкими й 

займають небагато місця – їх можна підняти по сходах і 

розмістити у вузькому просторі. Найменший офіс має розміри 

1,8 м. на 2,4 м. Висота стелі – 2,5 м. Інтер’єр кабінки теж 

оздоблюється деревиною. Що стосується дизайну, то там 

продумані різні секції і місця для полиць, столиків та ящиків. [6]  

Єгипетський дизайнер Мохамед Радван розробив 

модульну систему герметичних робочих боксів, що має назву 

Qworkntine – це конструкція шестикутної форми допомагає 

створювати з них різноманітні форми, та розташовувати їх в 

офісних просторах. Кожен бокс має акрилові дверцята без 

ручок, що керуються системою розпізнавання обличчя і 

автоматично відчиняються при наближенні співробітника. У 

боксах є вентилятори та очищувачі повітря для підтримки 

безперервного потоку повітря безпечного для дихання. [7]   

Висновок. Тенденції оздоблення середовища ІТ-

центрів в умовах пандемії коронавірусу поступово 

розвиваються та набирають обертів і формування їх інтер'єру, 

є невід'ємною частиною розробки безпечного робочого 

простору, а естетична організація має вплив на рівень 

комфортного перебування співробітників.   
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МАРКЕТИНГОВІ ТРЕНДИ 2022 

Ситуація, яка склалася в світі протягом останніх двох 

років навчила нас, що робити прогнози в такий неспокійний 

час потрібно дуже обережно. Тим не менш,  в 2020 та 2021 

рр. з’являються нові тенденції, найімовірніше, вони  

продовжать набирати обертів і в 2022 році.  

Отже виникає питання: чому деякі бренди процвітають 

навіть в часи пандемії, як покупці реагують на зміни, що 

відбувається в світі, які з’являються нові маркетингові 

тренди, а які зникають.  

Пандемія COVID-19 внесла багато змін у загальну 

картину існування світу. Багато інструментів маркетингу 

втратили свою актуальність, маркетологи вимушені 

використовувати у стратегіях інноваційні підходи, в таких 

складних та непередбачуваних умовах знаходити 
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альтернативні варіанти для просування бренду та бізнесу. 

Тому кожному маркетологу важливо не відставати, а 

впроваджувати нові інструменти заздалегідь. 

1. Гнучкість та обережність

Гнучкий маркетинг – тренд 2021, який, на думку

фахівців Deloitte, визначить і 2022. Сценарії звичайних криз 

повторюються протягом десятків років – вони змушують 

споживачів та компанії затягнути паски, щоб пережити спад. 

Коронакриза ж виявилася унікальною в тому, що форсував 

масові та швидкі зміни в поведінці споживачів, переключив 

їх на цифрові канали. Компаніям довелося підлаштовуватися 

під нову реальність - гнучкість, маневреність, готовність 

адаптуватися виявилися найважливішими навичками 

виживання бізнесу в кризу. Історично маркетологи планують 

кампанії за кілька місяців до запуску, а великі ребрендинги за 

рік і навіть раніше. COVID-19 скоригував цю практику, 

змусивши бренди на льоту змінювати і згортати цілі кампанії — 

малоймовірно, що 2022 року ця тенденція зійде нанівець [1]. 

Також можемо припустити, що в наступному році 

маркетологи продовжать робити ставки на обережність. 

Згідно з опитуванням Gartner, 73% директорів з маркетингу 

зосередяться на стратегіях з невисоким рівнем ризику та 

низькою прибутковістю, тобто сфокусуються на існуючих 

ринках. Приблизно половина з них мають намір нарощувати 

обсяги продажу вже існуючих товарів чинним клієнтам, інша 

половина — представити нові товари чинним клієнтам. 

Тільки 7% з опитаних Gartner директорів з маркетингу 

планують захоплювати нові ринки, виводячи на них нові 

продукти [2]. 

2. Автоматизація

З появою COVID-19 посилюється тенденція зростання

автоматизації маркетингу. Системи для автоматизації 
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допомагають управляти процесами в маркетингу: 

погоджувати бюджети, планувати, відстежувати та 

коригувати кампанії, створювати звітність. Через віддалену 

роботу знадобилися технічні рішення, які б забезпечили 

співробітникам доступ до процесів та економію ресурсів. 

Потреба маркетологів у системах для автоматизації 

маркетингу продовжить зростати у 2022 році, а до 2023 року, 

за прогнозами, зросте на 80%.  Очевидною є тенденція до 

зростання автоматизованих закупівель. За останні п'ять років 

світові витрати на діджитал-рекламу зросли на 54% — при 

цьому два з кожних трьох доларів, витрачені на рекламу, 

витрачаються програмно, без участі людини. За допомогою 

алгоритмічних автоматизованих закупівель бренди можуть 

звертатися до релевантної аудиторії у режимі реального часу, 

зводячи до мінімуму людський фактор та можливі помилки [3]. 

3. Стійкий розвиток

З кожним роком набирає обертів актуальний світовий

тренд-екологічність. В наступному році більшість компаній 

буде боротися за діяльність в показовому тренді, чиї проекти 

принесуть більшу користь світу, націленому на боротьбу з 

глобальними змінами клімату на планеті. 

Реальність сьогодення – це стійкий розвиток, 

усвідомлене споживання, відновлювані джерела. Дві третини 

клієнтів у Європі та США  підтримують введення лейблів із 

зазначенням вуглецевого сліду продуктів. Минулого року 

Procter & Gamble оголосила про плани знизити викиди 

парникових газів на 50% і стати вуглецево-нейтральною до 

2030 року.  

4. Data-driven маркетинг

Також активно набирає популярності маркетинг,

заснований на аналізі даних. Ідея полягає  в тому, що всі 

рішення базуються на оцифрованих гіпотезах. Це надає 
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можливість точніше передбачити результат маркетингових 

активностей. 

Найпопулярнішою навичкою серед маркетологів 2019-

2021- є уміння аналізувати дані. Згідно з McKinsey, у активних 

користувачів клієнтської аналітики в 23 рази більше шансів 

перевершити своїх конкурентів у залученні нових клієнтів. 

5. Фокус на системність

Маркетинг  - це різноманіття інструментів, напрямів,

форматів. І на жаль, це різноманіття часто розфокусовує 

увагу фахівців — мало хто здатний бачити всю картину 

цілком.  Нажаль іноді інструменти перетворюються на 

самоціль, а маркетинг — на  процес без результату. 

Саме поява системної моделі маркетингу, яка є  

орієнтована на бізнес-результат, та поява маркетологів, які 

здатні розробляти  концепцію, - є основною метою,  якої зараз 

прагне вся індустрія. Важливо, щоб будь-який крок був 

економічно виправданий та інтегрований у зрозумілу 

стратегію. 

Системний підхід допоможе прибрати смисловий бар'єр 

між маркетологами, які часто не можуть оперувати бізнес-

термінами та прогнозувати конкретні результати, та 

підприємцями, які не розуміються на функціонуванні 

маркетингу і не розуміють, на який ефект розраховувати. 

Маркетинг стає все більш адаптивним, технологічним та 

комплексним.  

6. Гейміфікація

Сьогодні активізується розвиток та зростання 

інтерактивних розваг. З кожним днем збільшується показник 

завантажень ігрових програм. Ігри швидко залучають 

користувача та можуть викликати звикання. Такий підхід 

приносить корисність взаємодії з клієнтами. Цей тренд 

digital-маркетингу 2022 буде все частіше з'являтися в 
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інтерактивній рекламі, на веб-сайтах та в інших місцях, де 

бренди хочуть задіяти свою базу користувача.  

Ігровий формат значно спрощує процес комунікації. 

Цікава та захоплююча гейміфікація тепер використовується 

як маркетингові стратегії для компаній, спрямованих на 

підвищення лояльності клієнтів, впізнаваності бренду та 

продажів. Це унікальний інструмент та тренд digital-

маркетингу 2022, здатний торкатися емоцій гравця [4]. 

7. Розмовний маркетинг

Основна мета діалогового (розмовного) маркетингу –

покращити взаємодію з користувачем. Модель заснована на 

зворотному зв'язку, що сприяє вищій залученості, більшої 

лояльності та збільшення продажів. Брендам важливо 

доносити повідомлення таким чином, щоб розповідати історії 

про свої продукти чи послуги. Споживачу недостатньо 

розуміти, наскільки товар хороший, він хоче бачити реальну 

демонстрацію переваг, знати історію та процес вирішення 

конкретної проблеми, а також як інші використовують його. 

Сторітелінг (Storytelling), як інструмент продажів, 

забезпечить область розвитку більш м'яких методів ведення 

клієнта по етапах вирви. 

Найточніший прогноз на 2022 рік — роботи у 

маркетологів буде багато. Хоч би як повернулася ситуація з 

виходом з пандемії (сподіваємося, що незабаром цей етап 

настане), сфера маркетингу продовжить розвиватися. 

Компаніям потрібно не зупиняти інвестиції в маркетинг, 

навіть під час кризових обставин, бо як показують численні 

бізнес-дослідження, зокрема від Harvard Business Review, це 

буде сприяти зростанню продажів, налагоджуванню зв’язків 

зі споживачами та оптимізувати стан компанії. І хоча, як і 

раніше, є невизначеність щодо того, яких змін слід очікувати, 

у 2022 нам знадобляться такі орієнтири: гнучкий маркетинг, 
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цифрова трансформація, first-party data, переосмислення 

рекламних стратегій, чесність та екологічність. 
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м. Київ, Україна 

АУТСОСРИНГ В МИТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 

У процесі ведення зовнішньоекономічної діяльності 

компанії, що здійснюють експортні та імпортні операції, 

стикаються з необхідністю дотримання митних 

формальностей, що вимагає від них наявності спеціальних 

знань та веде до збільшення фінансових та тимчасових витрат 

у ході руху матеріального потоку. Для невеликих та середніх 

компаній, а також для фірм, які вперше здійснюють 

зовнішньоекономічні операції, доцільним стає передача 

функцій щодо митного супроводу на аутсорсинг. 

Основним аргументом залучення митних посередників 

для учасників зовнішньоекономічної діяльності виступає 

відсутність у більшості підприємців спеціальних знань у 

митній справі досить складних митних правилах та 

процедурах проведення зовнішньоторговельних операцій. 

Досліджуючи сучасний стан ринку логістичних послуг 

митній сфері, стає очевидним, що аутсорсинг логістичних 
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послуг при проведенні митних процедур набуває все більш 

важливого значення.  

Згідно з міжнародними дослідженнями, найчастіше на 

аутсорсинг передаються такі напрями логістичної діяльності, 

як транспортування, митне оформлення, вантажопереробка, 

складування, організація постачання, обробка замовлень та 

логістика зворотних потоків. Крім зазначених послуг, великі 

митні посередники пропонують вузькоспеціалізовані 

послуги, наприклад, такі як супровід при гарантійному 

ремонті та технічному обслуговування імпортної техніки та 

обладнання, при виробництві виробів з імпортних матеріалів 

тощо. 

Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну 

діяльність, завжди стоїть перед вибором: проходити митні 

процедури самостійно чи з допомогою митних посередників. 

Вирішальним фактором виступає співвідношення часу, що 

витрачається на самостійне оформлення та проведення 

митних процедур (включаючи вивчення нюансів та змін у 

чинному законодавстві), та фінансових витрат на оплату 

послуг митних посередників. 

Аутсорсинг має пряме відношення до підвищення 

конкурентоспроможності. Саме тому найкраще віддати на 

аутсорсинг деякі види діяльності та сконцентруватися на 

тому, що компанія може зробити з найкращими показниками 

якості та продуктивності та за менших витрат. 

Підприємства, які надають послуги у митній сфері, 

здатні надати помітний вплив на рівень тимчасових і 

фінансових витрат під час проходження митного оформлення 

та контролю. Митний представник, що пропонує послуги з 

декларування товарів, має більш високий рівень 

професіоналізму в митних питаннях, ніж рядовий учасник 

зовнішньоекономічної діяльності, тому він з більшою 
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ймовірністю здатний знайти можливості скорочення розмірів 

митних платежів. Крім того, для багатьох компаній, зайнятих 

у зовнішній торгівлі, велике значення мають терміни руху 

товарів від продавця до кінцевого покупця. Будь-яка помилка 

в ході митного оформлення призводить до збільшення цих 

термінів, тому зі зростанням вартості вантажу, що 

оформлюється і його важливості для замовника звернення до 

спеціалізованого посередника стає дедалі 

більшевиправданим. 

Митний представник, який подає до митного органу 

декларацію на товари, несе з  учасником ЗЕД солідарну 

відповідальність у випадках, передбачених митним 

законодавством. При цьому репутаційні втрати для митного 

представника можуть бути набагато серйознішими, ніж 

грошові штрафи. Така ситуація призводить до забезпечення 

досить високої якості послуги з митного оформлення. 

Слід зазначити, що навіть за умови наявності всієї 

необхідної документації та відсутності питань з боку митного 

органу, обов'язковим залишається проходження митного 

контролю. Ця процедура може здійснюватися в щодо різних 

зовнішньоторговельних партій по-різному, як із проведенням 

огляду, так і без нього. 

При необхідності проведення митного огляду товар 

міститься на складі тимчасового зберігання, що веде до 

збільшення витрат часу та подорожчання процесу митного 

очищення. Рішення про проведення огляду приймається 

відповідно до системи управління ризиками, згідно з якою 

ймовірність застосування огляду щодо благонадійного 

декларанта набагато менше, ніж щодо компанії, яка вперше 

оформляє зовнішньоторговельні поставки. В результаті, 

учасник ЗЕД з невеликим досвідом взаємодії з митницею 

частіше нестиме додаткові витрати при самостійному 
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оформленні, ніж при використанні послуг митного 

представника [2]. 

Цікавою є залежність, обґрунтована в 2013 році в роботі 

американських дослідників А. Бехара та Б. Нельсона, та 

процитована у статті Р.В. Федоренко, згідно з якою 

скорочення часу проходження митних процедур на 1% 

призводить до збільшення обсягу зовнішньоторговельних 

операцій у середньому на 8% [7]. 

Як додаткові істотні переваги аутсорсингу для 

підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, можна відзначити економію на утриманні в штаті 

вузьких фахівців з зовнішньоторговельних операцій та 

зниження ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 

Підбиваючи підсумки зазначимо, що подальший 

активний розвиток ринку аутсорсингу логістичних послуг у 

митній сфері сприятиме прагнення підвищення обсягів 

зовнішньоекономічної діяльності, включаючи вихід на 

міжнародні ринки, розширення лінійки використовуваних 

митних процедур, модернізацію виробництва із 

використанням імпортного обладнання, що часто обумовлює 

необхідність придбання сировини та матеріалів зарубіжних 

виробників. 
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СЕКЦІЯ 7. 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Богданенко А.І. 
кандидат наук з державного управління, 

доктор економічних наук, доцент кафедри 

публічного адміністрування, 

Міжрегіональна академія управління персоналом 

м. Київ, Україна 

РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

Протягом останніх десятиліть світова економіка, 

насамперед розвинутих країн, увійшла в період радикальної 

структурної трансформації, пов’язаної із суттєвим зростанням 

ролі наукомістких, високотехнологічних виробництв, що їх 

розвиток визначається, головним чином, інтенсивним 

використанням знань і широким впровадженням інновацій у 

різні сфери економічного життя.  

Європейський вибір України на шляху інтеграції у 

високотехнологічне конкурентне середовище зумовив 

необхідність формування та запровадження інноваційної моделі 

розвитку, що повинна була забезпечити високі та стабільні темпи 

економічного зростання, вирішити певні соціальні й екологічні 

проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної 

економіки, підвищити експортний потенціал країни, гарантувати 

їй економічну безпеку та чільне місце в Європейському Союзі.  

Однак, на практиці, інноваційний розвиток не став 

однією із головних характеристик зростання національної 

економіки України. Спостерігалися протягом кількох років і 
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позитивні тенденції, але вони мали, переважно, тимчасовий 

характер і змінювалися слабкими зрушеннями в економіці, 

дає привід характеризувати інноваційні процеси в Україні як 

нестійкі та позбавлені чітких довготермінових стимулів для 

інноваційної діяльності [1].  

З переходом до ринкових принципів господарювання, 

централізоване будівництво житла, за кошти держави, 

фактично, припинилося, а сам стан формування ринкової 

економіки затримався на етапі первинного нагромадження 

капіталу через [2]:  

 відсутність джерел фінансування будівництва (значне 

скорочення обсягів державних централізованих капітальних 

вкладень, зменшення інвестиційних можливостей, зубожіння 

значної кількості людей); 

недосконалу система ціноутворення; 

 бюрократичні перешкоди на шляху реалізації 

інвестиційних проектів; 

відсутність рівних правових умов діяльності для всіх 

учасників інвестиційного процесу; 

 недосконалу система механізмів нормативно−правового 

регулювання економічних, соціальних і правових відносин у 

житловій сфері, наприклад, законодавчо врегульованого 

механізму майнової відповідальності за порушення умов 

договору підряду. 

Неможливо навіть уявити сучасний розвиток нашої країни 

без активізації інвестиційної діяльності, пошуку та залучення 

надійних інвесторів, які б розміщували свої інвестиції, на 

довгострокові терміни, забезпечуючи цим стабільний розвиток 

важливих ланок господарства. Україна має всі шанси для 

залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на користь 

економіки, тому що потенціал української економіки має досить 

«широкі горизонти» для свого розвитку [3]. 
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В економічній літературі поняття «інвестиційна 

діяльність» трактується різними авторами. Дослідивши їх 

можна стверджувати, що загалом інвестиційна діяльність - 

організована певним чином діяльність, що проводиться в 

країні. Її сутність полягає в ціленаправленому процесі 

пошуку потрібної кількості інвестиційних ресурсів, виборі 

конкретних об’єктів для їх вкладання, розробці та 

впровадженні інвестиційної програми для забезпечення її 

ефективної реалізації та отримання прибутку, або ж іншого 

позитивного результату. 

На наш погляд, сучасний розвиток інвестиційної 

діяльності в житлове будівництво в Україні потребує 

усвідомлення необхідності втілення ряду 

реструктуризаційних заходів у економіці, як одного із 

способів усунення суперечностей між потребами 

міжнародних фінансових організацій та застарілою логікою 

поведінки вітчизняних будівельних підприємств. Адже, на 

жаль, на сьогодні, макроекономічні показники України 

залишаються на периферії світових інвестиційних потоків, 

що значно підсилюється недостатнім рівнем інвестиційних 

ресурсів, а також, ускладнюється кризовими явищами у 

світовій економіці [4]. 

Сфера будівництва є капіталомісткою, тому розвиток 

будівельних підприємств потребує залучення значних 

інвестиційних ресурсів, пошуку можливих джерел та 

ефективних механізмів їх залучення [5]. За часів незалежної 

України, структура інвестицій змінилась − частка державних 

капітальних вкладень, в загальному обсязі будівництва, є 

незначною, тоді як основним джерелом, на сьогодні, є гроші 

населення, підприємств та організацій. 

Існуюче законодавство у сфері будівництва житла 

встановлює чіткі вимоги до інвесторів та забудовників, 
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загальні принципи житлового будівництва, правові та 

організаційні засади залучення банками, та іншими 

фінансовими установами, коштів фізичних та юридичних осіб 

з метою фінансування будівництва житла.  

Слід зауважити, що правила державного регулювання у 

сфері будівництва житла зазнають постійних змін. З однієї 

сторони, це є свідченням спроб уряду вдосконалити існуючі 

фінансово-кредитні механізми фінансування об’єктів 

житлового будівництва, разом з тим, часті зміни у 

законодавстві призводять до невизначеностей та створюють 

додаткові труднощі, обтяження для суб’єктів інвестиційних 

відносин. 

На сучасному етапі економічного становища України, 

інвестиції - це сукупність майнових і фінансових ресурсів та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються у власне 

виробництво з метою його реконструкції, модернізації та 

запровадження новітніх технологій, або в інші об’єкти суб’єктів 

підприємництва та соціальної сфери, з метою отримання 

прибутку. Проведений аналіз, підтверджує, що інвестиційна 

діяльність − процес реалізації інвестицій, тобто вкладення 

матеріальних, фінансових ресурсів та інтелектуальних цінностей 

в об’єкти економіки і соціальної сфери. 
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СЕКЦІЯ 8. 

ПРАВО 

Абдель Фатах А.С. 

здобувач наукового ступеня “доктор філософії”, 

викладач кафедри цивільного та господарського права, 

Криворізький навчально-науковий інститут 

Донецького державного університету внутрішніх справ 

м. Кривий Ріг, Україна 

МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ: ВИКЛИКИ 

СЬОГОДЕННЯ 

Створена у 1919 році, у рамках Версальського договору, 

Міжнародна організація праці (надалі - МОП), об'єднала 

уряди країн-учасниць, а також роботодавців та працівників з 

єдиною метою - встановлення міжнародних стандартів праці, 

програм з метою сприяння забезпеченню гідних умов праці 

на принципі соціальної справедливості [1]. 

За більш ніж сто років своєї діяльності, МОП були 

прийняті Конвенції та Рекомендації, охоплюють ключові 

питання та є дієвими правовими інструментами щодо 

забезпечення основних засад в сфері праці. Дієвість цих норм 

обумовлюється юридичною обов'язковістю міжнародних 

правових норм що містяться у Конвенціях, а також 

відповідальності яку несуть країни-учасниці. які 

ратифікували Конвенцію, тим самим взявши на себе 

зобов'язання     застосовувати      відповідні      стандарти     в  
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національному законодавстві та практиці. 

Ключовими питаннями, які охоплюються 

міжнародними трудовими нормами є: безробіття, охорона 

жінок та молоді, мінімальний вік прийому на роботу, години 

роботи та відпочинку, заборона примусової праці, свобода 

асоціацій, ліквідація будь-яких форм дискримінації в сфері 

праці. Ці питання також можна вважати й основними 

принципами та правами у сфері праці. 

Адміністративна рада МОП визначила наступні вісім 

конвенцій як «основні», які охоплюють питання, які 

вважаються основними принципами та правами у сфері праці: 

Конвенція про свободу асоціації та захист права на 

організацію (№ 87, 1948 року); Конвенція про право на 

організацію та ведення колективних переговорів (№ 98, 1949 

року); Конвенція про примусову працю (№ 29, 1930 року); 

Конвенція про скасування примусової праці (№ 105, 1957 

року); Конвенція про мінімальний вік (№ 138, 1973 року); 

Конвенція про найгірші форми дитячої праці (№ 182, 1999 

року); Конвенція про рівну винагороду (№ 100, 1951 року ); 

та Конвенція про дискримінацію у сфері праці та занять 

(№ 111, 1958 року). Принципи цих конвенцій також 

закріплені в Декларації МОП про основні принципи і права у 

сфері праці (1998 р.)[2]. 

Області нормотворчості над якими працює МОП в 

умовах сьогодення це: соціальний захист (забезпечення), 

неформальна економіка, насильство та домагання, учнівство. 

У 2012 році  Міжнародна конференція праці 

Рекомендацією №202 про мінімальні рівні соціального 

захисту позначила соціальний захист як флагманську 

програму яка повинна передбачати доступ до базисного 

медичного обслуговування, безпеку дітей, а також право на 

гарантований  дохід  як  осіб працездатного віку так і тих осіб 
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які не можуть забезпечити себе самостійно [3]. 

Таким чином, в основу Рекомендації 2012 року № 202 

становлять три принципи: 

• кожному члену суспільства протягом життя повинен

гарантуватися, як мінімум, основний рівень соціального 

захисту; 

• соціальний захист доказав свою здатність бути

потужним механізмом пом'якшення негативних наслідків 

криз та інших несприятливих обставин; 

• соціальний діалог сприяє участі зацікавлених осіб у

процесі прийняття рішень на демократичній основі, а участь 

соціальних партнерів забезпечує легітимність та 

справедливість заходів соціального захисту та їх 

відповідність реальним потребам та пріоритетів працівників 

та роботодавців. 

Рекомендація № 202 надає великого значення 

соціальному діалогу, вимагаючи, щоб члени МОП, поряд з 

визнанням загальної та першорядної відповідальності 

держави, проводили цю Рекомендацію у життя на основі 

принципів повної пошани права всіх працівників на ведення 

колективних переговорів та свободи об'єднання, а також 

трипартизму із залученням представницьких організацій 

роботодавців та працівників. Моніторинг прогресу у сфері 

забезпечення мінімальних рівнів соціального захисту має 

здійснюватися за допомогою належних механізмів, 

встановлених на національному рівні, у тому числі через 

тристоронню участь із залученням представницьких 

організацій роботодавців та працівників [3]. 

Рекомендація Міжнародної конференції праці № 204 

(2015 року) про перехід від неформальної до  формальної 

економіки направлена на сприяння переходу працівників та 

економічних одиниць з неформальної у формальну 
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економіку, дотримуючись основоположних прав працівників 

та забезпечуючи можливості отримання гарантованих доходів 

та коштів для існування, а також набуття навичок 

підприємництва. Рекомендація містить 12 керівних 

принципів, що визначають напрямок стратегічних дій 

держав-членів з урахуванням національних особливостей та 

законів що діють на їх території [4].  

У 2019 році була прийнята Конвенція МОП № 190 про 

викорінення насильства та домагань у сфері праці [5], 

супровідна Рекомендація МОП № 206 [6]. Вищезазначені 

документи містять міжнародні норми які направлені на захист 

від усіх форм насильства і домагань у сфері праці, що мають 

місце під час роботи, пов’язані з роботою або виникають 

унаслідок роботи у тому числі включаючи кібербулінг та захист 

працівників неформальних секторів економіки. Конвенцією 

визнано, що у деяких секторах, родах занять і формах організації 

праці, можуть мати місце більші масштаби насильства і домагань 

(охорона здоров’я, транспорт, освіта і хатня робота чи праця в 

нічний час). Таким чином, держави повинні створити відповідні 

умови для доступу осіб які зазнали насильства та домагання у 

сфері праці, до засобів правового захисту і надання їх відповідної 

допомоги.  

Одним із ключових документів останніх років є 

Декларація століття МОП про майбутнє сфери праці, яку 

підтримала Генеральна Асамблея ООН у 2019 році. 

Декларація містить положення про те, що повна і 

продуктивна зайнятість і гідна праця для всіх - ключові 

фактори стійкого розвитку і тому повинні стати 

першочерговим завданням національної політики і 

міжнародного співробітництва [7]. 

Виходячи з вищенаведеного, головна місія МОП є: 

встановлення відповідних мінімальних трудових правил у 
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всьому світі, а не лише пошук міжнародної гармонізації; 

забезпечення реалістичної та практичної орієнтації на країни, 

які не мають досвіду у галузі трудових стандартів. 

Ефективність міжнародних норм, стандартів в сфері 

праці значною мірою залежить від збалансованого 

застосування та розумного використання прав, що містяться в 

них. При реалізації цих прав повинні поважтися соціальне та 

економічне середовище, загальне благо та вищі права інших 

людей. Зокрема, важливо приділяти належну увагу і потребам 

підприємств, оскільки саме вони є  місцем застосування 

основних міжнародних стандартів. Все це повинно 

забезпечуватися надійними системами інспекції як ключових 

інструментів у виявленні порушень основних прав на 

робочому місці та боротьбі з ними. 
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Гончаренко С.М. 

старший викладач кафедри 

філології та перекладу, 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

м. Київ, Україна 

РОЗВИТОК МОВНИХ НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

Окремо взята промова юриста – це монолог. Але цей 

монолог не є самостійною і самодостатньою одиницею. Це 

складова діалогу опонентів. Однією з особливостей цього 

діалогу може бути те, що він часто доволі розтягнутий по 

часовій шкалі, що додає як плюсів, так і мінусів. Промова має 

лінгвістичну та іміджеві складові. Що робить виступ юриста 

успішним? Це не тільки вербальні засоби та своєчасні жести, 

але й шарм, емоція, впевненість, вміння себе подати, навіть 

деякою мірою епатаж *. Говорячи, що це не тільки вербальні 

засоби, але й цілий перелік інших речей, то зовсім не мала на 

увазі мінімізувати вагу мови. Мова юриста – не просто шоу 

або змагання на красномовність. Мова юриста – то чітко 

вибудувана, аргументована, майстерно подана промова. Вона 

має бути змістовною, логічною, зрозумілою, переконливою. 

Юрист - публічна особа. Промови мають різну мету, як 

то публічні промови на міжнародних форумах, промови на 

прес-конференціях та судові промови з метою представлення 

інтересів клієнта. Вказані виступи мають різну мету, отже і 

структуру. Та у всіх цих випадках тільки теоретичного аналіз 

і розуміння того, з яких складових (елементів) будується 

промова і які мовні інструменти застосовуються, абсолютно 

недостатньо. Практика показує, щоб вільно володіти 
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іноземною лексикою чи конструкцією, потрібно десятки разів 

використати їх в мові (проговорити, повторити, вбудувати в 

речення), тож за логікою, той самий підхід має 

використовуватися і для більш глобальних практик, як то 

схема побудови промови. Після спілкування з одним з 

провідних юристів України з міжнародного та 

корпоративного права ще раз впевнюєшся, що викладачі-

філологи визначили правильний курс щодо підготовки 

фахівців-юристів, але завжди є місце для вдосконалення. 

Сфери, акцентовані під час розмови, стосовно підготовки 

студентів з права є наступними. Перш за все лексика, тут 

йдеться про вивчення профільної лексики за галузями права, 

що суттєво полегшує вхід молодого спеціаліста в професійне 

середовище. Наступний момент – бізнес лексика для 

проведення переговорів з клієнтами, окреслення проблем та 

подальшої комунікації щодо визначення  дій. Ще один маркер 

- лексика для проведення презентацій та розвиток практичних

навичок проведення презентацій. Четвертий - лексика для

ведення ділової переписки.

Практикуючі юристи пропонують звернути увагу на 

застосування аналізу до тематичних статей та профільних 

матеріалів в плані визначення найбільш вживаної 

словникової складової, специфічних структур та наявних 

кліше. 

Другий, не менш важливий момент - граматика. Маємо 

акцентуватися на вивченні та відпрацюванні граматики, 

типової для юриспруденції (контракти, судові справи, 

перемовини - тож модальні дієслова, умовні речення, непряма 

мова, тощо). 

Третє направлення – аудіювання, а надто, напрацювання 

аудіо навичок сприйняття юридичної лексики на слух. 

Мається на увазі не просто слухання і розуміння, а передача 
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матеріалу чи то в усній, чи то в письмовій формах з 

вживанням вищезазначеної лексики, оскільки це є одним з 

ключових вмінь – фахове використання інформації, 

отриманої з різних ресурсів. 

Далі - розстановка акцентів. Сюди входить пунктуація, 

тому що левова частка спілкування юриста припадає на 

письмову мову. Та не можемо скидати з вагів уміння 

ефективно говорити, правильно акцентувати, видержувати 

паузу, коли треба мовчати, рухатись, стояти. Ораторська 

майстерність тут є незамінною. 

І нарешті, структура юридичних документів. Це знання 

побудови і складання правових документів, включно з 

меморандумом, контрактами, судовою документацією і 

заявами. Але, бувають випадки, коли немає можливості 

підготувати промову, наслідуючи структуру, підхід, лексику 

вже наявних в країні виступів. Наприклад, коли готувалась 

промова для першого виступу представника України на 

Публічному форумі СОТ, важливим було все. Приклади за 

визначеною темою мали бути, з одного боку, цікавими, з 

другого боку, політично невмотивованими. Вибір тактики 

подачі матеріалу потребував ретельного вивчення доповідей 

представників інших країн попередніх років. Мали за мету 

підготувати яскравий і пам’ятний спіч, з тим, щоб 

українських фахівців і надалі залучали до подібного формату 

як компетентних і фахових. Виважено підійшли до об’єму 

викладеного матеріалу: потрібно було презентувати 

інформацію, підтримати її цікавими прикладами, але не 

перевантажувати, запобігаючи втраті інтересу до промовця і 

значить до країни, яку він представляє. До уваги приймалось 

навіть місце розташування виступаючого по відношенню до 

слухачів, доречність жестів, тощо. 
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Можливим рішенням для залагодження подібних 

практичних питань, як на мене, могла б бути організована і 

цілеспрямована співпраця з провідними  юридичними 

компаніями країни, які мають безцінний досвід роботи з 

міжнародними організаціями і компаніями. 

Доцільно було б вивчити рейтинг юридичних компаній 

та їх спеціалізацію. Провести перемовини з представниками 

компаній з тим, щоб партнери та провідні юристи поділилися 

практичним досвідом, з одного боку, та напрацюваннями 

щодо стилю та структури сучасного юридичного мовлення, з 

іншого. Прекрасно було б мати окремий ресурс, доступний 

для викладачів, юристів та філологів, в якому містилися б 

дозволені матеріали, реальні сучасні виступи та промови або 

витяги, щоб фахівці мали змогу аналізувати їх з точки зору 

лексики та структури мови, а також мати можливість 

використовувати їх, як «кейси» для відпрацювання 

необхідних навичок. Не будучи практикуючими юристами, 

філологам доволі важко знаходити необхідну кількість кейсів 

для відпрацювання певного прийому достатню кількість 

разів, з тим, щоб студенти могли впевнено користуватись ним 

в майбутньому на практиці. 

Спілкуючись з високопрофесійними юристами-

практиками, можна зробити висновок, що дуже важливо 

продовжувати працювати над вдосконаленням програмного 

забезпечення, вивчати досвід колег, розробляти нові підходи 

щодо подачі матеріалу. Напевно, що має сенс залучати 

професіоналів для спілкування з молоддю, бо вони на 

життєвих прикладах мають змогу продемонструвати 

важливість вищезазначених моментів в навчанні. 

Тож заходи подібного формату дуже сприяють 

означеній меті, оскільки співпраця допомагає створити в 

результаті синергію – молодого професіонала, впевненого, 
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готового до вирішення різноманітних робочих моментів, що 

використовує сучасні методи і інструментарій. 

Список використаних джерел: 

1. https://radako.com.ua Олексій Шевчук. Адвокатська

промова як візитівка захисника, - поради експерта. 
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Комнатний С.О. 

докторант кафедри психології права та юридичної логіки, 

Національна Академія Внутрішніх Справ України 

м. Київ, Україна 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЖИТЛО УЧАСНИКАМИ 

АТО/ООС ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У ЖИТЛОВИХ 

ПРОГРАМАХ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 

МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ 

Наявність власного житла є невід’ємною і необхідною 

складовою побудови повноцінного майбутнього кожної 

людини. Житлова проблема залишається в числі найбільш 

гострих соціальних проблем українців. Особливо гострою 

вона є для вразливих верств населення, зокрема учасників 

АТО/ООС, більшість із яких не мають змоги отримати доступ 

на ринок житла без бюджетної підтримки.  

Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву (далі – Держмолодьжитло) є виконавцем низки 

державних житлових програм, завдання яких – вирішити 

житлове питання учасників АТО/ООС. Та на заваді їх 

успішній реалізації стоїть вкрай низьке фінансування 

зазначених програм із державного бюджету. 

Наприкінці 2019 року Уряд України затвердив програму 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та 

учасників проведення АТО/ООС, механізм реалізації якої 

врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.11.2019 р. № 980 [1]. Відповідно до програми, учасники 

АТО/ООС можуть отримати довгостроковий державний 

кредит під 3% річних на термін до 20 років при мінімальному 

власному внеску до 6% вартості житла.  

Згадана   програма   стала   надзвичайно   затребуваною: 
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вона почала реалізовуватися у грудні 2019 року, і лише за 

перші три дні приймання заяв їх було зареєстровано понад 

10 тисяч. Наразі 4822 учасники АТО/ООС перебувають у 

реєстрі Держмолодьжитла для участі в цій програмі. 

Та попри очевидну гостроту питання і шалений попит 

громадян, фінансування програми із загального фонду 

державного бюджету України повністю відсутнє. 

Фінансування із загального фонду держбюджету було 

передбачене лише 2019 року – в розмірі 200 млн грн. За 

рахунок цих коштів видано 198 кредитів, з них 100 – сім’ям 

учасників АТО/ООС. Враховуючи револьверний механізм 

реалізації програми, що дає змогу спрямовувати кошти від 

повернення раніше наданих кредитів на нові кредити, у 2020 

– 2021 роках фінансування програми відбувається за рахунок

коштів від повернення раніше наданих кредитів. Та це мізерні

суми відносно масштабів потреби.

Іншим затребуваним громадянами механізмом 

забезпечення житлом є програма надання державної 

підтримки для забезпечення доступним житлом за рахунок 

коштів державного бюджету, яка регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819 [2]. 

Умови цієї програми, зокрема, передбачають сплату 

державою 50 відсотків вартості будівництва (придбання) 

доступного житла для учасників АТО/ООС. На жаль, 

фінансування програми за рахунок коштів державного 

бюджету не передбачене починаючи із 2020 року (нічого не 

змінилося і в державному бюджеті України на 2022 рік). За 

час реалізації цієї програми житлом забезпечено 204 родини 

учасників АТО/ООС. При цьому в реєстрі зареєстровано 3356 

кандидатів на участь в програмі. 

 Також зауважу, що Держмолодьжитло є виконавцем 

Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-
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2023 роки відповідно до Постанови Кабінету міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року №967 [3]. У реєстрах 

кандидатів на отримання пільгових кредитів молоді 

зареєстровано понад 9000 кандидатів. Проте єдиними 

коштами з державного бюджету України, які спрямовуються 

на виконання цієї програми, є кошти на збільшення 

статутного капіталу Держмолодьжитла – з подальшим їх 

спрямуванням на пільгове молодіжне кредитування. Завдяки 

реалізації цієї програми забезпечено житлом 134 родин 

учасників АТО/ООС. 

Це порівняно невисокі показники, але вони такі, досягти 

яких дозволяють об’єктивні реалії, що не залежать від 

Держмолодьжитла. 

Одночасно Держмолодьжитло співпрацює з органами 

місцевого самоврядування в частині забезпечення доступним 

житлом учасників АТО/ООС, що дає результати: 

На 01.11.2021 року розроблено і прийнято 39 

регіональних і місцевих програм забезпечення учасників 

АТО/ООС житлом за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Завдяки реалізації місцевих програм вдалося забезпечити 

житлом 756 родин учасників АТО/ООС. Лідером із 

забезпечення учасників АТО/ООС житлом шляхом реалізації 

місцевих програм є місто Харків [4]. 

Зважаючи на гостроту питання забезпечення житлом 

учасників АТО/ООС та інших категорій громадян України, 

державі необхідно ретельно підходити до оцінки і визначення 

пріоритетних напрямів бюджетної політики і вишукувати 

джерела фінансування відповідних механізмів державної 

підтримки забезпечення житлом відповідних категорій 

громадян. 

Адже житло – це базова потреба людини. Право на 

достатнє житло передбачене Загальною декларацією прав 
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людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та 

культурні права, Конвенцією Міжнародної організації праці 

про основні цілі та норми соціальної політики, Міжнародним 

пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про 

права дитини, Конвенцією про права інвалідів та іншими 

міжнародними договорами.  

Дотримання житлових прав громадян, зокрема й 

учасників АТО/ООС, має важливе значення для забезпечення 

гарантованого Конституцією України права громадян на 

житло і зміцнення законності у житлових правовідносинах.  
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ПРАВОВІДНОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Правовий інститут юридичної відповідальності 

характеризується складною міжгалузевою сукупністю норм. 

Їх дотримання забезпечує правопорядок, а застосування при 

вчиненні правопорушення – відновлює правопорядок і карає 

правопорушника. У питанні диференціації юридичної 

відповідальності на окремі види важливу роль відіграють 

критерії, за якими здійснюють такий розподіл. Найбільш 

поширеним у правознавстві є поділ видів юридичної 

відповідальності за галузевою ознакою. Традиційно 

виділяють цивільно-правову, матеріальну, дисциплінарну, 

адміністративну і кримінальну відповідальність, які 

відповідають таким галузям права, як цивільне, трудове, 

адміністративне і кримінальне. Окрім галузевого, в теорії 

права виділяють й інші класифікаційні критерії: 

функціональний, цільовий, суб’єктивний, суб’єктний, 

залежно від характеру примусу і виду заходів, що 

застосовуються, виду правовідносин, враховуючи суб’єктів, 

які застосовують відповідальність. За змістом санкції норми, 
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що застосовується за вчинене правопорушення (тобто за 

напрямом її впливу на винну особу та характером негативних 

для неї наслідків), у загальній теорії права юридичну 

відповідальність поділяють на каральну і правовідновну 

(компенсаційну). У каральній відповідальності більше 

проявляється функція покарання правопорушника та 

настання для нього несприятливих наслідків у вигляді певних 

позбавлень немайнового або майнового характеру. В свою 

чергу, правовідновна (компенсаційна) відповідальність 

головним чином спрямована на поновлення порушеного 

стану суб’єктів права, яким завдано шкоди. 

Також є точка зору, що за способами впливу у 

трудовому праві можна виділити компенсаційну 

відповідальність, направлену на відшкодування шкоди 

(матеріальна відповідальність сторін трудового договору), та 

каральну, що реалізується шляхом застосування 

дисциплінарних покарань (дисциплінарна відповідальність 

працівників). Вказана позиція видається односторонньою, 

адже правовідновний і каральний вплив може проявлятися 

певною мірою як в матеріальній, так і дисциплінарній 

відповідальності [1, с. 51]. 

Дослідження правовідновної відповідальності не є 

новим для правової науки. Виражений в санкції спосіб 

правопорядку визначає порядок її реалізації, тому основним 

розподілом видів юридичної відповідальності (як і санкцій) є 

поділ на правовідновну і каральну. Каральна відповідальність 

застосовується тільки за злочини чи адміністративні або 

дисциплінарні проступки. Виникнення і реалізація цієї 

відповідальності проходить лише в процесуальній формі й 

визначається актами державних органів і посадових осіб, які 

наділені відповідними повноваженнями. Цей вид 

відповідальності носить відносно визначений характер. 
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Правовідновна відповідальність полягає у відновленні незаконно 

порушених прав, у примусовому виконанні невиконаного 

обов’язку. Така відповідальність притаманна цивільно-правовим 

відносинам. Її покладення може здійснюватись без втручання 

держави і поза процесуальною формою. 

Правовідновними чи каральними є не санкції, а функції, 

які вони виконують. Будь-який захід юридичної 

відповідальності (якщо це дійсно захід відповідальності, а не 

захисту) виконує відновну і каральну функції. Будь-який 

захід відповідальності є одночасно і каральним, і відновним, 

оскільки при розгляді відновних властивостей санкцій 

відновними функціями наділена сама юридична 

відповідальність, а не тільки один з її проявів – реалізація 

санкції. Втім, для авторів, які під юридичною 

відповідальністю розуміють реалізацію санкції, не виникає 

різниці між функціями санкцій і функціями юридичної 

відповідальності. 

Розмежування юридичної відповідальності на 

правовідновну і каральну слід проводити не лише за характером 

санкцій, які застосовуються, необхідно також враховувати 

наслідки (вид примусу), спосіб впливу та функціональну 

спрямованість заходів відповідальності. Враховуючи ці ознаки, 

спробуємо проаналізувати особливості прояву окремих елементів 

юридичної відповідальності в трудовому праві. 

У галузі трудового права правовідновна 

відповідальність має свої специфічні форми. Найбільш 

яскраво правовідновний елемент проявляється в рамках 

матеріальної відповідальності сторін трудового договору та 

дисциплінарна. 

Особливості роботи окремих категорій працівників 

полягають у тому, що вони одночасно можуть бути 

учасниками декількох видів суспільних відносин. 
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Багатоаспектний характер трудових правовідносин зумовлює 

наявність певних правовідновних елементів у заходах 

примусу, які не є самостійним видом юридичної 

відповідальності, але за своєю сутністю збігаються з нею. 

Розмежування заходів захисту та юридичної відповідальності 

зазвичай проводять за підставами застосування і 

функціональним призначенням. Так, підставою юридичної 

відповідальності є наявність складу правопорушення, у той 

час як для застосування заходів захисту достатньо об’єктивно 

протиправної поведінки. Заходам захисту властива 

відновлювальна функція, а заходам відповідальності – 

відплатна. Як вже зазначалося, функціональний елемент 

правовідновлення певною мірою реалізується поряд з іншими 

функціями юридичної відповідальності, тому за цим 

критерієм не можна чітко визначити, що поновлення на 

попередній роботі незаконно звільненого працівника є саме 

заходом захисту, а не відповідальності роботодавця. 

Для правовідновної відповідальності характерні 

загальні ознаки юридичної відповідальності – державний 

осуд, примус, негативні наслідки для правопорушника. 

 Отже, виникає ситуація, коли один юридичний факт 

породжує декілька видів юридичної відповідальності. По-перше, 

реалізується механізм правовідновної відповідальності 

роботодавця в рамках відновлення порушеного права на працю, 

по-друге, виникає повна матеріальна відповідальність службової 

особи, винної в незаконному звільненні працівника (п. 8 ст. 134, 

ст. 237 КЗпП України)[1]. 
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НОВІТНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО 
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ВИРІШЕННЯ 

Всіх, хто хоча б трохи стежив за розвитком сучасної 

бойової зброї не змогла оминути новина про атаку в травні 

2020 р. лівійських повстанців (прибічників Халіфа Хафтара) 

квадрокоптером турецького виробництва «KARGU-2», що 

діяв повністю автономно від будь-якого стороннього 

управління й, головне, вбив людину [1]. Численні ЗМІ, які 

поширювали цю інформацію, посилалися на таємничий, ніяк 

не персоніфікований звіт експертів ООН та, навіть, наводили 

вжиту в ньому поширену в армійських колах сленгову назву 

принципу дії даного дрону – «знайшов, вистрілив й забув» 

[2]. Все це, безумовно, змусило читачів відчути той самий 

жах, що, ймовірно, відчував Анрі Дюнан після битви при 

Сольферино. Адже цей дрон – це не прекрасна Галатея; він – 

Голем або чудовисько Франкенштейна, який виконує 

завдання на межі моралі і одного разу, наприклад, через збій 

в системі, зможе робити те, що йому буде підказувати його 

штучний, доволі примітивно мислячий, розум! 

Звернення до першоджерела, тобто таємничого звіту 

експертів ООН, а саме, Заключної доповіді Групи експертів 

по Лівії, заснованої резолюцією 1973 (2011) Ради Безпеки 
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ООН від 08.03.2021[3] трохи зменшило напругу. Експерти, 

що склали цей звіт, посилаючись на анонімне джерело, 

вперто відносили «KARGU-2» до числа смертоносних 

автономних систем озброєння, які «були запрограмовані на 

враження цілей, що не потребувало зв’язку між оператором 

та боєприпасами: по суті, це було повноцінне застосування 

механізму автономного режиму наведення» (п. 63) й, до речі, 

саме цей механізм, англійською, було названо «fire, forget and 

find»[4]. Водночас, про смерть людей з числа лівійських 

повстанців у Доповіді прямо не йшлося. З одного боку, в 

ньому повідомлялося, що «колони тилового забезпечення та 

підрозділи СПХ, були вистежені та дистанційно атаковані» 

дронами різного типу, включаючи «KARGU-2» (п. 63), з 

іншого – в ньому йшлося про те, що повстанці, під час 

панічного відступу, стали для дронів суб’єктами постійного 

переслідування (англ. subject to continual harassment), не 

більше (п. 64). Поруч з цим, представник турецької компанії 

STM, яка виробляє квадрокоптери “KARGU-2”, Озгур 

Гулерьоз повністю заперечив здатність даного апарату до 

самостійних атак, заявивши, що цей «військовий безпілотник 

не здатний наносити повністю автономні удари по 

цілям…»[5]. 

Однак, непевність інформації про «надздібності» 

квадрокоптера «KARGU-2» та про вбивство ним людини ще 

не означає, що в найближчому майбутньому не з’явиться 

зброя, яка зможе самостійно, без участі оператора обирати 

цілі і знищувати їх. Така перспектива змушує нас задуматися 

над рядом страшних запитань: Як працюватиме такий 

безпілотник, коли, приміром, в умовах непогоди, втратить 

ціль або її буде знищено іншою зброєю? Що він робитиме, 

коли «полетять» налаштування? Ці та інші подібні запитання 

вказують на необхідність розробки універсального 
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міжнародно-правового регулювання режиму використання 

безпілотних літальних апаратів, в основу якого має бути 

покладений той же принцип, що був обраний міжнародним 

співтовариством відносно хімічної зброї й відображений в 

Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, 

застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р [6]. 

Тобто, слід запровадити принцип повної заборони розробки, 

виготовлення, використання та передачі такої летальної зброї, 

яка може діяти автономно від оператора, зокрема, під час її 

запуску, визначенні цілей та, особливо, їх знищенні. Цей же 

принцип має стосуватися й автономних безпілотників, що 

можуть бути задіяні до знищення воєнних об’єктів. 

Однак реальність дає підстави стверджувати, що такий 

підхід, безумовно, не буде підтриманий рядом держав, 

зокрема тими, що активно розробляють безпілотники. Тому, 

для запобігання приховування ними інформації про власні 

дослідження й досягнення в цій сфері, варто дозволити їх 

проведення під міжнародним контролем, із одночасним 

збереженням заборони виготовлення, використання та 

передачі летальної автономної зброї протягом певного, 

тривалого періоду, який може бути знятий тільки за умови 

розробки безпілотника такого рівня, що дозволить бездоганно 

точно ліквідовувати воєнні загрози. 

Поруч з цим, застосування у сучасних збройних 

конфліктах безпілотних літальних апаратів під управлінням 

операторів є поширеним явищем, а отже їх використання має 

обов’язково підпорядковуватися принципам та нормам МГП 

(закріпленим, зокрема, в Гаазьких та Женевських конвенціях) 

й здійснюватися виключно в цілях воєнної необхідності. Тим 

більше, що саме дрони можуть сприяти ювелірно точному 

виконанню основних принципів даної галузі міжнародного 

права – принципів розрізнення, необхідності та сумірності. 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

150 

Водночас, оператор безпілотника та його керівництво мають 

усвідомлювати, що їх дії можуть підпадати під ознаки 

воєнних злочинів, за які передбачається кримінальна 

відповідальність, в тому числі cт. 7 та 8 Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду 1998 р. [7]. 

Водночас, при розробці міжнародно-правового 

регулювання використання безпілотних літальних апаратів варто 

пам’ятати, що у сучасних збройних конфліктах вони нерідко 

виконують й мирні цілі. Так, Спеціальна моніторингова місія 

ОБСЄ в Україні використовує їх для здійснення завдань, 

передбачених її мандатом, зокрема, для моніторингу ситуації із 

припиненням вогню і розведенням військ в Донбасі. Щоправда, 

дрони Місії вже неодноразово зазнавали обстрілів та навіть були 

збиті, й це, безумовно, неабияк шкодить виконанню нею її 

завдань. Тому нині нагально необхідно розробити окреме 

міжнародно-правове регулювання правового режиму 

використання безпілотних літальних апаратів миротворчими 

силами в цілях моніторингу та верифікації ситуацій в зонах 

збройних конфліктів. В його основу можна покласти той само 

алгоритм, на якому нині базується правове регулювання 

використання символіки Міжнародного Руху Червоного Хреста 

та Червоного Півмісяця [8], тобто на пофарбовані у спеціальні 

кольори безпілотні літальні апарати мають бути нанесені 

спеціальні позначки. За незаконне використання таких позначок і 

кольорів, а також за обстріл та збиття безпілотників з цими 

розпізнавальними знаками обов’язково мають запроваджуватися 

суворі міри відповідальності  
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ЩОДО ІНТЕГРОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що наразі 

система поліцейських органів знаходиться в стадії 

реформування, а налагоджені механізми взаємодії 

правоохоронних органів з іншими органами публічної влади 

та інститутами демократичного суспільства є однією з 

підвалин забезпечення правопорядку та законності в державі. 

Саме тому виникає необхідність законодавчого забезпечення 

такої взаємодії.  

На органи національної поліції покладений найбільший 

тягар щодо захисту прав і основоположних свобод людини і 

громадянина. Однак, сама лише реалізація поліцейськими 

своїх основних повноважень не здатна повною мірою 

вирішити низку тих завдань, що ставляться до них 

законодавцем, а отже, доречно говорити про певні механізми 

взаємодії національної поліції між правоохоронною 

системою, у цілому, та з її окремими суб’єктами. 

Розглядаючи зміст категорії поліцейсько-

правоохоронної взаємодії, варто звернути увагу на 

визначення, запропоноване Волобуєвим А.Ф., який під 

взаємодією в контексті теорії управління пропонує розуміти 

узгоджену за часом і місцем певну сумісну діяльність, що 
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покликана призвести суб’єктів взаємодії до кінцевого 

позитивного результату [1]. Поряд з терміном взаємодія в 

правоохоронних органах можна знайти такі терміни як 

співробітництво та координація. 

Безуса Ю.О. й Новіков Д.О. вважають що взаємодію 

слід визначати як засновану на правових актах взаємозалежну 

та взаємопогоджену за місцем і часом діяльність двох або 

більше суб’єктів, спрямовану на виконання певної задачі, 

забезпечення законності й правопорядку [2, с. 320]. 

Щодо нормативного забезпечення відносин між 

органами поліції та іншими суб’єктами запобігання 

злочинності, то зазначені відносини врегульовані Законом 

України «Про національну поліцію» [3], Постановою 

Кабінету Міністрів України №877 від 28 жовтня 2015 року «Про 

затвердження Положення про Національну поліцію» [4], 

Постановою Кабінету Міністрів України №878 від 28 жовтня 

2015 року «Про затвердження Положення про Міністерство 

внутрішніх справ України» [5] тощо.  

Взаємодія правоохоронних органів із іншими органами 

публічної влади базується на загально правових принципах, а 

також на спеціальних, притаманних саме такій взаємодії, до 

яких слід віднести наступне: принцип взаємної зацікавленості 

у створенні умов правопорядку і безпеки; принцип 

ініціативної форми участі у реалізації правоохоронної 

функції; принцип взаємної підтримки обґрунтованих 

правоохоронних ініціатив; принцип координації та 

узгодження зусиль у спільній діяльності; принцип взаємної 

допомоги та відповідальності. 

При цьому, така взаємодія поділяється на моделі: 

- Інформаційна модель (передбачає будь-які форми

обміну інформацією між правоохоронними органами); 
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- Міжнародна модель (виявляється у здійсненні

співробітництва національної правоохоронної системи із 

зарубіжними країнами); 

- Аналітична модель (передбачає спільну аналітичну

роботу з подальшим обміном інформацією, отриманої під час 

такої роботи); 

- Кваліфікаційна (освітньо-професійна модель) (означає

сумісне підвищення суб’єктами боротьби із злочинністю своєї 

професійної компетенції, що може проходити у формі тренінгів, 

семінарів, офіційних зустрічах тощо). 

Щодо основних напрямів взаємодії поліції з 

правоохоронними органами, то чинне законодавство дозволяє 

виокремити наступні: 

- забезпечення охорони громадського порядку

- захист прав дитини

- забезпечення санітарного благополуччя населення

- захист прав споживачів

- надання населенню юридичної допомоги

- забезпечення безпеки дорожнього руху.

Однак, незважаючи на різноманітну кількість форм і

напрямів взаємодії органів національної поліції з іншими 

суб’єктами правоохоронної діяльності наразі можемо 

говорити про недостатність їх практичної реалізації [6].  

Отже, задля того, щоб ефективно вдосконалити 

діяльність правоохоронних органів, необхідно на 

законодавчому рівні закріпити поняття, ознаки, принципи, 

напрями та форми взаємодії національної поліції з 

правоохоронними органами у сфері захисту прав і свобод 

людини і громадянина. 
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PROPP’S CARDS IN ANALYSIS OF TEXT IN THE 

PRIMARY SCHOOL 

According to the conception of NUS (New Ukrainian 

School), each of the main competencies contains crosscutting 

skills that need to be developed throughout the whole life. The 

ability to read and understand what was read, to express 

impressions of what is read, to think critically plays an important 

role. The most important is not reading just for reading without 

understanding, but thoughtful reading, reading with understanding 

what is read with expression own opinion [2]. Such reading is 

possible if teacher suggests different interesting, original and 

unexpected forms and methods of working with text. Propp’s 

cards is one of them.  

Propp’s cards  belong  to metaphorical associative images, a 
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set of images the size of poker cards or postcards, schematically 

depicting people, their interactions, certain situations, the 

environment and so on. This is an interesting game without losers; 

everyone can be a winner in his own way. Metaphorical 

associative cards help to make contact between teacher and pupil, 

to make a model of reality in a game, create an atmosphere of 

safety and trust, to reduce internal tension, to show a picture of 

human-world relations, to model different time and space 

processes [1; 3; 4]. The aim of using Propp's cards is that the child 

acts not just as a passive observer or listener, but is an energy 

center of creative activity, creator of original literary text or 

interpreter of existing one. Propp’s cards is really effective 

method of developing students' speech competence, logical 

thinking and memory. 

V. Propp in his work ‘The Morphology of a Fairy Tale’,

studying folk fairy tales, made the conclusion that such tales have 

similar features in structure. The functions of the protagonists are 

the stable elements there. The number of actors and their functions 

is limited in the fairy tales. The heroes are: the main hero, villain 

(fights against the hero), sender (character who sends the hero on 

a journey), helper (helps the hero on the journey), princess 

(award) and her father (the heroe's journey ends with a reward or 

marriage), giver (the one who gives the hero something magical 

that helps to him on the journey), pseudo-hero (makes everyone to 

believe that he is a real hero) [6].  

Propp's cards are 28 story cards with a schematic 

representation of the content of a certain function of the hero [5].  

Despite the schematic nature, thanks to the universal 

symbols, their meaning is clear to younger pupils, so they can 

safely work with them under the guidance of a teacher. There are 

functions of the characters on the card (one card – one function): 

the ban, victory, returning home, and so on. These functions are 
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generalized actions, concepts that allow children to abstract from 

a specific act, character or situation. These cards can be used as a 

constructor of a fairy tale, both read by teacher and children and 

created by them.  

Examine how to use Propp's cards is a fairy tale by Zirka 

Mezantyuk ‘The Poridge’. The plot of this tale reminds a folk tale 

- the confrontation of good and evil, wisdom and stupidity, Ivas

struggles with the dragon, thre presence of gold for which you can

sell your soul. Teacher and pupils can find a parallel with folk

tales, to discuss common and different features. To work with this

fairy tale we can use about ten cards, pupils may to explain and

describe each selected card, change cards’ places and see what

happens to the characters and events.

Propp's cards help to memorize the sequence of events in 

the text, to distinguish the main and secondary in the tale, to mark 

the characters, to create a scheme of the tale, to express pupil’s 

own thoughts about literary text. 

Propp’s cards is an effective tool for the work with a fairy 

tale during lessons of literary reading. They help to the attentive 

reading of the text, give the ability to structure the reading tale, to 

highlight the plot-compositional units and characters. With their 

help, the content of the read, its understanding, ability to visualize 

the art text are realized. At the first stage of our work, it is 

necessary to acquaint pupils with the meaning of the cards. They 

can use a ready-made model of a fairy tale or place the cards on 

their own, following the plot of the fairy tale. We advise not to use 

all 28 cards, as this will complicate their work and will take a long 

time. The other type of the work is to replace cards in incorrect 

order or take some cards away and children has to save the tale. 

We also can to take away the card of one of the characters and ask 

to think about how the fairy tale will change, whether it will be an 

ended  tale.  Thus,  pupils will get an initial idea of the structure of 
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the tale and the working of its individual elements. 

We suggested just one of the options for working with 

Propp cards on the example of literary tales. They give a general 

imagine of the perception of the reading text, reveal gaps in the 

understanding of the text or inattentive reading. They also help to 

form reading and communicative competence, to develop critical 

thinking. Obviously, Propp’s cards can be useful during other 

lessons in primary school, they can be used as a basis for board 

games, as a constructor of life situations, etc. 
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FEATURES OF CLINICAL TRAINING OF MASTERS IN 

MEDICINE 

The clinical practice of students is an integral quality 

component of the educational process of the university, an 

important criterion for the certification, as well as a logical 

continuation of the educational process. Medical care is a medical 

activity to provide optimal conditions for recovery, and therefore 

requires the same serious development by students of medical 

specialties, like all other elements of therapeutic activity. 

The results of scientists J. Barbosa, A. Silva, M. A. Ferreira, 

M. Severo in the research “The impact of students and curriculum

on self-study during clinical training in medical school: a

multilevel approach” showed that, in general, medical students

appear to be spending 9.8 h/week in self-study in clinical training;

this constitutes half of the self-study allocated in the curriculum,

so, previous studies have assessed the study time spent on

activities of clinical training based on student report at the end of

an assessment period [1].

For example, in  the world’s leading medical universities, an 
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internship program has been developed for students. Each cycle – 

therapy, surgery, obstetrics and gynecology – included 

examinations of patients with the participation of highly qualified 

employees of departments, hospital departments, visits to 

operating rooms, diagnostic services. Today, with the passage of 

clinical practice, the most modern high-tech methods of treatment 

have become available for review, such as cardioplasty, 

thrombolysis, coronary artery bypass grafting, coronary artery 

stenting, insulin pumps, heart, liver and kidney transplantation. 

Also, after analyzing the websites of Chinese universities, it 

was found that the program of practical training for Chinese 

students included training in a simulation and certification center 

at a medical institution. These are equipped with more than 70 

dummies, simulators of various levels of complexity, allowing a 

practitioner to conduct simulation and practical classes 1-4 classes 

of realism. 

In conclusion, the clinical practice of medical students is 

one of the most important factors that make them excellent 

doctors. We are sure that the research should be done on the 

leading universities in the field of practical medicine to benefit 

from the way they work. 
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IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMPETENCE 

FOR FUTURE INTERPRETERS 

The issue of professional competence remains relevant at all 

times. And at the moment, professionalism is extremely important in 

all areas of activity. Nowadays, the strategic goal of mastering foreign 

languages is involving the individual in another culture and its 

participation in the dialogue of cultures. This goal is achieved by 

forming the student’s ability to intercultural communication, acquiring 

the necessary level between professional and communicative, 

linguistic and cultural competencies. 

Intercultural competence is the competence to communicate 

with representatives of other cultures and nationalities. In other 

words, it is the opportunity for effective dialogue. It can occur 

from an early age, as well as be developed by training [1]. 

Intercultural competence applies effective and responsible 

behaviour in different cultures’ relationships. Sometimes this 

concept is identified with intercultural communicative 

competence related to personal qualities. In particular, these are 

skills to empathize and listen carefully, positively perceive and 

express a desire to communicate with representatives of other 

cultures, to be compliant in relationships, feel the desire to 

knowledge of new experiences characteristic of others cultures. 

Intercultural competence is interpreted differently in 

different dictionaries. The main feature inherent in this concept is 

a certain range of powers and rights in which a person is well 

versed. 
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There are some basic ways of forming intercultural 

competence [2]: 

 one needs to understand the features of your own

and other cultures; 

 it is important to constantly enrich knowledge

about other people’s traditions; 

 it is necessary to have a certain base or plan of

acceptable behaviour in another country, which would not be 

considered wild and unusual. 

The concept of intercultural competence is strongly 

connected with the process of intercultural communication. 
Intercultural competence provides the most effective 

communication between different cultures and peoples, as well as 

skills to make this communication enjoyable and useful. These 

include nonverbal and verbal communication, the availability of 

additional knowledge, the ability to behave in accordance with the 

values of foreign people, their attitudes and traditions. 

According to B. Shpitsberh [3, p. 380], intercultural 

competence includes five elements: motivation, knowledge, skills, 

context and outcome, which respectively belong to three systems 

such as individual, plot and relationship. 

The formation of intercultural competence plays an 

important role in interpreters’ training. Future specialists in the 

field of translation must be able to interpret the speech behaviour 

of communicators, namely, to understand and find ways to 

reproduce their specific expressions that reflect feelings, know the 

rules of courtesy inherent in a particular linguistic and cultural 

environment, and be able to follow them. After all, markers of 

social relations differ a lot in various languages and cultures, as 

they depend on such factors as social and age status of 

interlocutors, closeness of relations, speech register, and so on. 

Therefore, when translating into Ukrainian, future professionals 
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should learn to carefully choose the appropriate means of 

transmitting cases of ignoring or distorting the rules of courtesy. 

Modern life demands present new requirements for the 

training of specialists whose professional activity is associated 

with the direct implementation of communication between 

peoples. Nowadays society requires not just interpreters but 

specialists in international and intercultural communication, 

bringing peoples closer together, contributing to better mutual 

understanding, friendship, and cooperation. 

Some people believe that it’s quite enough to have the 

ability to speak fluently in a foreign language, to communicate 

with native speakers, to communicate with representatives of 

other linguistic cultures. Without a doubt, foreign language 

proficiency is extremely useful, but communication, social 

interaction implies much more than just a good command of a 

language, namely, cultural knowledge, traditions of the 

interlocutor’s country. 

We can state that it’s not enough to have a good knowledge 

of a foreign language, to make use of different kind of translators. 

For adequate translation, oral or written, it is necessary to know 

the cultural realities not only of the target language country but 

also of the participants in the conversation or correspondence.  

Intercultural competence is interrelated with the concept of 

intercultural dialogue, success which depends directly on the 

competence level of the parties involved. However, without taking 

into account the effectiveness of a dialogue, competent 

intercultural communicators, undoubtedly get satisfaction from 

the actual process as they acquire new knowledge from 

communication experience and the ability to understand other 

people views [4]. 

So, while training future interpreters it is necessary to pay 

attention to transition from mastering intercultural communication 
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at the disciplinary and interdisciplinary levels to creating 

integrated courses in literature, culture, history, religion, art of 

peoples of the world. This approach makes it possible to 

understand how cultures interpenetrate and enrich each other. 

Returning to more general concept of an interpreter 

professional competence, it should be noted that it has a certain 

structure. Professional competence consists of the main 

components, namely philological, translation and individual 

psychological. These components are related to the four main 

aspects of an interpreter’s professional communication activities. 

Intercultural competence, which is analyzed in this paper, 

refers to philological competence. Philological component can be 

characterized as the ability to use appropriate procedures and tools 

to understand the source language and appropriately reproduce the 

target language in accordance with the communicative tasks and 

communication situation. 

Intercultural competence is defined as the willingness and 

ability, in accordance with social and cultural norms of 

communication, to understand the source language and create a 

target language in oral or written form of speech behaviour 

program through statements and special discourses. 

Thus, it can be concluded that intercultural competence of 

an interpreter is extremely important and necessary means of 

intercultural communication. It plays special role in maintaining 

direct links between communicators who belong to completely 

different linguistic and cultural backgrounds. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ 

САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ 

«Я-концепція» особистості є феноменологічним 

персонологічним концептом, що формується та розвивається 

в процесі життєдіяльності людини. Інтрапсихічні утворення, 

свідомість та самосвідомість, інтеріоризують інтроспективні 

якості самоаналізу і самооцінки, механізми самоприйняття і 

самосприйняття особистості [1]. 

Традиційно, структура Я-концепції особистості 

представлена концептами, які визначаються як у сукупному 

взаємодоповненні, так – і як окремі структурні компоненти: 

когнітивний – уявлення про себе, свої навички, здібності, 

соціальну приналежність; емоційно-оцінний – самооцінка як 

афективна оцінка уявлень людини про власну особистість та 

значущість; поведінковий – характерні поведінкові реакції на 

Я-образ [7, с. 43].  

Когнітивна складова Я-концепції особистості – це опис 

актуальних «реальних» чи «бажаних» ціннісних особистісних 
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характеристик, що становлять, на думку людини, цілісний 

образ «Я». 

Емоційно-оцінний компонент описує узгодження 

емоцій, відчуттів самоставлення людини до себе, а також 

ідентифікація/узгодження/баланс емоцій у процесі атракції, 

комунікації з соціальним середовищем чи професійною 

значущою спільнотою. Механізмом, що описує емоційно-

оцінний компонент Я-концепції у технічному аспекті є 

оцінка, а у особистісному – самооцінка [1]. 

М. Григор’євою [2] відзначається, що у психологічній 

літературі науковцями найбільше досліджувався когнітивний 

компонент Я-концепції особистості, дещо менше – вивчені 

афективно-оцінна модальність самооцінки, критерії 

емоційно-ціннісного самоставлення. 

Найменш вивченим є поведінковий компонент, який 

українськими науковцями (Ю. Бохонкова [4], О. Кокун [6], 

С. Максименко [8], Т. Титаренко [9]) розуміється та 

розглядається, як: 

1) інтенція (намір, мета, напрям, спрямованість, мотив;

задум, готовність до дій; 

2) реальні дії;

3) поведінка в цілому;

4) саморегуляція поведінки [4-9].

Тобто, поведінковий компонент Я-концепції, 

формуючись з урахуванням когнітивного та емоційно-

оцінного компонентів, характеризується сукупністю форм 

поведінки, ціннісно-особистісних установок.  

У підкресленні вищевикладеного, С. Білозерською 

вказується, що «поведінковий компонент професійної Я-

концепції безпосередньо формується на основі когнітивного 

та емоційно-оцінного компонентів і є сукупністю дій і 

установок на ці дії щодо особистості та її професійного 
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становлення. Змістовно поведінковий компонент професійної 

Я-концепції може бути представлений стратегіями побудови 

професійної кар’єри, як індивідуального життєвого шляху 

людини в певних видах професійної діяльності» [3, с. 15]. 

Тож, поведінковий компонент обґрунтовується та 

«розуміється як конкретні дії, поведінкові прояви чи 

потенційні поведінкові реакції у сфері професійної або 

навчально-професійної діяльності та спілкування» [5, с. 45]. 

Індикаторами поведінкового компоненту є такі 

конструкти, як:  

а) самооцінка, є особистісна ідентифікація реального й 

ідеального уявлення 

б) самоконтроль є складною дією, механізмом 

саморегулювання,  реалізації дій, поведінки (самомотивація, 

саморозвиток, самовиховання). 

в) саморегуляція, що відбувається як корекційна та 

регулююча дія у зміні моделей поведінки. 

Дослідження самооцінки як поведінкового критерію 

регуляції поведінки і діяльності особистості, та виступає 

внутрішньою умовою. Самосвідомість та реальна поведінка у 

структурі ідентифікації особистості створюють концепт 

саморегуляції поведінки. Процес саморегуляції найчастіше 

розуміють як здатність особистості до розуміння власної 

поведінки з перспективною організацією емоційно-ціннісного 

самоставлення, самопізнання й саморозвитку на 

мотиваційних етапах поведінки, з урахуванням результатів 

діяльності. Включення контруктів самооцінки та 

мотиваційних модальностей до поведінкового компоненту Я-

концепції особистості, створює безперервне співвідношення 

поведінки (вчинків), можливостей, бажань, психологічних 

ресурсів особистості складають феноменологічний 

конструкт/концепт ідентичності особистості.  
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За М. Григор’євою процес оцінювання містить дві 

підструктури: 1) афективно-оцінну та 2) систему емоційно-

ціннісного самоставлення (глобальна самооцінка). 

С. Білозерською у «… структурі професійної самооцінки 

особистості виділяється: самооцінка результату (пов’язану з 

оцінкою досягнутого і яка відображає задоволеність / 

незадоволеність досягненнями); самооцінка потенціалу 

(пов’язану з оцінкою своїх професійних можливостей і яка 

відображає віру в себе, і впевненість у своїх силах)…» [3, с. 15]. 

Відтак, самооцінка результату та самооцінка потенціалу 

у структурі самооцінки вбудовується когнітивний та 

поведінковий компоненти Я-концепції особистості. Тобто, 

самооцінка є механізмом, що слугує описом, 

характеристикою поведінкового компоненту. 

Таким чином, у психологічній літературі поняття 

«самооцінка особистості» розглядається через емоційно-

оцінний компонент «Я-концепції» та визначається як: 

суб’єктивне ставлення людини до себе; емоційний 

компонент, що поступово формується під впливом ставлення 

соціального середовища; оцінка самореалізації. 

Сутність самооцінки визначається через аналіз трьох 

підходів до вивчення означеного питання. По-перше, 

співставлення образу «Я-реальне» та «Я-ідеальне» – 

характеристика реальних самоописів із бажаними, 

ідеальними, еталонними. По-друге, інтерпретація 

поведінкових реакцій соціального оточення даного індивіда. 

По-третє, що оцінка індивідом власної ідентичності через 

прояв успішність/неуспішність своїх дій. Таким чином, 

трактування поняття «самооцінка» визначається через 

суб’єктивне розуміння даного феномену. 
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СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ПІДГРУНТЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЄВОГО СВІТУ: ПІДВАЛИНИ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Сучасні соціально-філософські дослідження 

переконливо свідчать, що автентичне громадянське 

суспільство є органічним феноменом західної цивілізації і 

суперечить усім формам клієнтельної підлеглості. 

Самоорганізація та самоврядування, властиві європейській 

формі соціальності, суперечать політичному деспотизму 

всесильної влади, що були властиві Російській імперії. 

Цезаристська форма влади була опонентом органічним 

відносинам, і саме тому, Україна, яка, століттями була 

інкорпорована у східну модель суспільних відносин, 

тривалий час потерпала від російського державного етатизму, 

залишаючись взірцем межової країни в геополітичному сенсі. 

Більше того з кінця ХVІІ століття (з 1667 р.) вона була 

країною поділеною навпіл. Глобальні інтереси двох великих 

потуг – Великоросійської автократичної держави (Московії) 

та Польсько-Литовської Речи Посполитої  зіткнулися на її 

теренах, і наслідком цього зіткнення був поділ території 

України на дві частини. Лівобережна Україна традиційно 

вважалася приналежною до Російської культури, хоча 

стосунки з Росією не були безконфліктними, а тісні культурні 

контакти стали звичними після 1709 року. Водночас на 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

175 

Лівобережній Україні достатньо тривалий період до 

останньої чверті ХVІІІ століття зберігалися традиції 

козацького самоврядування й своєрідна система судочинства. 

Свободолюбство зберігалось у народній свідомості і 

знаходило свій вияв у літературі і громадських вчинках 

багатьох представників козацької еліти.  

Вкрай важливим для створення передумов громадянського 

суспільства було те, що українські нижчі і середні класи також 

боролися за свої права і створили унікальну козацьку республіку, 

яка стала основою демократичного духу та протогромадянського 

суспільства. З перших етапів свого існування козацтво являло 

собою певну неорганізовану частину русинсько-української 

людності, яка виявила певною мірою стихійний, але активний 

супротив станові власного етносу у польсько-литовській державі. 

Не маючи усвідомленого характеру і позитивної програми, 

козацький рух викристалізовувався в раціональному культі волі, 

у вивищенні індивідуальної волі над волею держави, у 

формуванні менталітету, для якого свобода була найвищою 

цінністю. З точки зору офіційної держави, козацтво могло 

трактуватися лише як маргінальний прошарок, для котрого 

органічним став антиправовий і антидержавний спосіб буття. 

Воно аж ніяк не вписувалось у традиційну соціальну структуру 

суспільства та офіціальну станову ієрархію. В світській 

трихотомічній формулі станового суспільства–шляхта, 

міщанство, селянство – українське козацтво не знаходило собі 

місця і тому не мала права на існування. Але попри все воно 

ширилось, і коли його чисельність досягла критичної маси, а 

небезпека дезорганізації суспільного життя стала надто 

загрозливою, польський уряд був «вимушений вдаватись до 

заходів легітимації і правової регламентації суспільного життя 

(реформи 1572-1578 (Сигізмунда Августа та Стефана 

Баторія)» [1]. 
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Козацтво, як певне автономне суспільне угрупування, 

історично маніфестувало себе як відкритий орден і включало 

представників всіх шарів держави: шляхту, релігійних 

лицарів, міщан, простих селян. Ідея замкненості, 

тоталітарності довгий час була протилежною українському 

суспільству як така, що суперечила українському менталітету 

та українській політичній культурі того часу. Поступово 

козацтво стає пасіонарною політичною верствою, яка з 

одного боку виконувала «функції ядра позадержавних 

суспільних відносин, а з іншого, поєднувала приватні та 

державні інтереси, взявши на себе місію посередника між 

особою та державою» [2]. Козацтво в згадану історичну добу 

було політичною нацією в Україні. Відповідно до цього воно 

прибирає на себе роль елітарного ордена, дії якого впливали 

на демократизацію політичної культури української громади, 

створювали підґрунтя громадянського суспільства. У ХVІІ-

ХVІІІ століттях українська старшина (козацька знать) була в 

суспільній поведінці орієнтована на польську шляхту і 

прагнула здобути якомога більше прав і привілеїв. 

Політичний устрій Польського королівства, що був 

різновидом шляхетської республіки, був для неї зразком для 

наслідування. 

Втім, козацька революція ХVІІ сторіччя не створила 

досконалої демократичної системи, яка б забезпечила 

повноцінне функціонування громадянського суспільства, а 

російська політична культура і ментальність суттєво 

вплинули на значну частину України. Політична культура 

Росії формувалась під впливом кількох ідей – істинно 

православного царства третього Риму, ідеї країни – збирача 

всіх слов’янських земель, та ідеї загальної унікальності Росії, 

яка, на думку переважної більшості своїх громадян, 

покликана завершити собою всесвітню історію та становити 
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Царство Боже на землі, у вигляді цілком реального та 

непохитного земного царства – позачасової теократичної 

держави. Можна стверджувати, що в умовах підпорядкування 

деспотичним формам російської соціальності, звичаєва 

культура та ментальність (життєвий світ пересічного 

українця) підпали під могутній вплив офіційної 

самодержавно-бюрократичної культури, яка, піддавши 

суттєвому цензуруванню українську культуру та скасувавши 

поступово всі демократичні українські вольності та інституції 

на підвладній їй території, зробила з українського суспільства 

аморфну масу, холопів, здатних тільки слугувати своїм 

„патронам”. 

Безперечно, що цей неорганічний процес масової 

інтеріоризації невластивих українцям уявлень і принципів 

авторитарно-адміністративного централізму мав негативні 

наслідки і був несумісний з вимірами правого та культурного 

розвитку, що притаманні центральноєвропейській моделі 

громадянського суспільства. Відомі українські історики та 

суспільствознавці слушно зауважують, що з запровадженням 

Малоросійської колегії і наступних органів державного 

управління імперії на значній території України з’явилися 

непритаманні до того риси української суспільної психології 

– кар’єризм, підлабузництво, доноси тощо. Ці риси

формували певний домінуючий тип особистості –

конформіста, виконавця чужої волі, позбавленого творчого

мислення та здатності формувати автономні суспільні

зв’язки. Російська орієнтальна політична культура, яка була

штучно перенесена в українські умови, викликала дійсно

фатальні наслідки для життєвого світу пересічного українця.

 По-перше, із скасуванням традиційного українського 

права, Магдебурзького права в містах та решти 

демократичних інституцій, підросійська Україна була 
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позбавлена власної політичної історії і власної політичної 

культури. По-друге, залучаючи до адміністративної і 

політичної влади українську еліту, імперська система 

унеможливлювала будь-яке відродження політичної 

культури, традицій, звичаїв народу в Східній України, а це, в 

свою чергу, приводило українське суспільство до втрати 

можливості стати «суспільством для себе». 

Правобережна Україна була інкорпорована в Польське 

королівство, а після поділу Польщі наприкінці ХVІІІ століття 

– у Габсбургзьку монархію. Вона більше тяжіла до Заходу та

західної системи правових свобод та цінностей. Розвиток

обох держав – Польщі та Австрії – відбувався у певній, хоча і

не повній, відповідності з центральноєвропейською моделлю

громадянського суспільства та відповідних суспільно-

політичних традицій. Їх вплив на цю частину України був

вагомим.

 Доречним тут є окреслення визначальних історичних 

впливів на  Україну –  Росія, Польща і Австро-Угорщина, що 

вплинуло на формування політичної культури та 

громадянського суспільства.  

 Росіяни і поляки – діти двох різних світів. Росія – 

історичний опонент католицької і протестантської 

буржуазної Європи. Зовсім інша Польща. Такою ж 

європейською країною з континентальною політичною 

культурою була Австрійська імперія. За час існування в 

межах цієї держави Галичини виникли паростки 

громадянського суспільства. «Розвиток інститутів 

громадянського суспільства сприяв зростанню національної 

гідності українців, відродженню її економічного і державного 

життя» [3]. 

Звичайно, австрійська держава не ставила за мету 

створювати умови громадянської рівності. Імперія 
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залишалась «становим суспільством», де права різних 

соціальних груп та національних спільнот забезпечувались 

по- різному. Однак українське суспільство стало в цій 

державі суб’єктом права. Австрійський уряд надав греко-

католицькій церкві, її духовенству рівний статус з римо-

католицьким. Принцип рівності, який постійно 

підкреслювався коронованими особами імперії, проводився 

через покращення правового та економічного становища 

греко-католицького духовенства, створення семінарій та 

капітул при кафедрах у Львові та Перемишлі. Реформи, які 

були проведені австрійським урядом, в першій половині ХІХ 

століття піднесли українського духовенства на якісно новий 

освітній та громадський рівень. 

 Таким чином, ініціатором, організатором та 

провідником громадянських процесів у Західній Україні, 

завдяки більш послідовним реформам у цій сфері, стало 

греко-католицьке духовенство. Саме під його впливом була 

сформована світська інтелігенція. Схожі процеси відбувалися 

і в Наддніпрнящині, де громадянські процеси мали переважно 

секулярний характер.  
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Анотація: Наукова праця присвячена, вирішенню 

питання, запровадження використання гумового кийка, як 

спеціального засобу поліцейських. Розглянуті особливості 

застосування гумового кийка поліцейськими Великобританії 

та США. Проведений теоретичний аналіз нормативних 

документів, що вперше регламентували застосування 

гумового кийка поліцейськими на теренах сучасної України. 

Ключові слова: поліцейський, спеціальні засоби, 

гумовий кийок, вольові зусилля, стрес. 

Актуальність дослідження. Поліція під час виконання 

професійних обов’язків має право застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю у 

випадках та порядку, передбачених низкою нормативних 

актів Українського законодавства.  

В   зв’язку  з  цим  питання  правомірності застосування 
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спеціальних засобів потребують ґрунтовного теоретичного 

розгляду. Вирішення особливостей застосування поліцією 

гумового кийка у деякі мірі розкривали в своїх публікаціях 

наступні вчені-практики: О.М. Бандурка, Д.Н. Бахрах, 

Б.Б. Боровікова, І.П. Голосніченко, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, 

Р.А. Калюжний, А.П. Клюшніченко, Б.П. Кондрашова, 

А.Н. Корж, О.І. Остапенко, Є.Ф. Побігайло, В.В. Черніков, 

М.П. Федоров, О.С. Фролов, О.С. Юніна. 

Однак з метою всебічного розгляду питання, щодо 

вдосконалення тактичних дій майбутніх офіцерів поліції під 

час застосування гумового кийка, слід звернутись до 

історичного екскурсу, походження та використання гумового 

кийка поліцейськими в якості спеціального засобу, в 

міжнародній практиці та на території України. 

Мета роботи: Визначити еволюцію використання 

гумового кийка, як поліцейського спеціального засобу. 

Початком застосування ударного кийка є момент коли 

первісна людина виготовила з кістки великої тварини 

(частіше з бедреної) або з куска твердої деревини, палицю яку 

застосовувала в якості зброї. Одну з перших пам’яток даного 

знаряддя, археологи відносять до  епохи неоліту [2, с. 17]. 

З плином часу даний вид зброї, в залежності від 

географічного розташування видозмінювався, під час його 

виготовлення використовувались матеріали з дерева, каміння 

або металу.  

В період середньовіччя воїни різних країн, 

використовували однотипні до кийка види зброї, а саме: 

кийки, булави, перначі, чекани та інші види ударної зброї, які 

оздоблювалися металевими навісками хрестоподібного, 

квадратного, восьмигранного січення.  

Історичні факти вказують на те, що в останнє булави та 

кийки в якості зброї використовувались під час Першої 
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світової війни, збройними силами Великобританії, 

Німеччини, Австро-Угорщини, Франції та Італії в 

рукопашних протиборствах. 

Перші кийки в Європі, які використовували поліцейські 

в якості спеціального засобу з’явилися в XIX ст.,  на території 

Об’єднаного королівства Великобританії у 1856 р., 

зазначений кийок представляв собою пряму палицю із дерева 

приблизно 32 мм. в діаметрі та 460-910 мм. у довжину, та 

додаткової рукоятку для зручності в утриманні. Кийок 

виступав в якості посвідчення поліцейського та підкреслював 

його соціальний статус, при цьому кожний окремий кийок 

мав індивідуальний орнамент, що підкреслював певні риси 

його власника. 

Використання кийків Вікторіанської епохи 

поліцейськими Великої Британії спостерігається до  середини 

1990 рр., саме в цей час на озброєння поліції Сполученого 

Королівства почали надходити більш сучасні кийки. Ще 

одною цікавою особливістю пов’язаною з використанням 

гумових кийків  поліцейськими Великобританії було їх 

фарбування у червоний колір, для забезпечення регулювання 

дорожнього руху. Однак такі кийки популярності не 

набули [3]. 

Цікавим є історичний дискурс, щодо практики 

застосування гумових кийків поліцейськими у США. В 

середині XX ст. поліцейські США використовували два типи 

кийка, в залежності від пори доби. У світлу пору доби 

використовувався кийок довжиною до 30 см., в темну пору 

доби кийок довжиною до 1 м., це пояснювалось тим що 

поліцейський розраховував на додатковий захист. На 

сьогоднішній день перелік кийків, що є на озброєнні 

поліцейських США є різноманітний, серед них: прямі 

пластикові кийки довжиною від 30 до 90 см., тонфи (кийок з 
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боковою рукояткою), телескопічні кийки. Довгі пластикові 

кийки, що застосовуються кінними поліцейськими, під час 

ліквідації масових заворушень.  

Перші кроки направленні на прийняття на озброєння 

поліцією гумових кийків, на території Російської імперії, до 

складу якої певний час входила Україна були здійсненні 20 

травня 1881 року, коли Міністр внутрішніх справ Російської 

імперії Н. П. Ігнатьєв направив доповідь Імператору «Про 

озброєння нижніх чинів Петербурзької міської поліції 

дерев'яними палицями». В якому проводився опис дерев'яної 

палиці, з зазначенням її технічних характеристик, правил 

носіння та використання поліцією.  

Головною метою даного заходу, було проведення 

реорганізації міської поліції, та приведення спеціальних 

засобів до тогочасних світових стандартів, пропонувалось 

змінити шашки драгунського зразка нa апробовані за 

кордоном "дерев'яні палиці" (кийки), позитивні відгуки про 

які зазначали поліцейські ряду країн Західної Європи та 

Північної Америки. 

Однак зазначена пропозиція не мала достатнього успіху, 

та була відкладена на не встановлений термін.  

Після повалення царату питання про озброєння 

радянської міліції гумовими палицями піднімалося 

неодноразово, але тільки в 1962 році, з метою посилення 

охорони державних, громадських інтересів і особистих прав 

радянських громадян від протиправних зазіхань, гумові 

кийки були прийняті на озброєння міліцією, що було 

закріплено Наказом Міністра МВС СРСР «Про прийняття на 

озброєння міліції гумової палиці і наручників». Порядок їх 

носіння передбачав: носіння гумового кийка в оголеному 

вигляді в руці, а також на ремені з лівого боку. Перевищення 

меж застосування гумового кийка вважалося абсолютно 
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неприпустимим і тягло за собою кримінальну 

відповідальність. Рекомендувалося застосовувати гумовий 

кийок для "припинення буйства і безчинства хуліганів та 

інших злочинців, а також стосовно порушників громадського 

порядку, які відмовляються виконувати законні вимоги 

працівників міліції, відбиття нападу нa працівників міліції 

або дружинників, посадових осіб, державних, громадських 

організацій та громадян" 

Сучасні поліцейські в Україні мають чітко визначений 

перелік кийків, до яких належать: прямі гумові кийки (ПР-73, 

ПР-73М), телескопічні гумові кийки з пластиковим руків’ям 

(ПР-89), гумові кийки з боковим пластиковим руків’ям (ПР-

90) та пластикові кийки з боковим руків’ям (ПР-Тонфа). [1, с.

170-174]

Висновок. Встановивши особливості історичного

аспекту прийняття на озброєння поліції гумового кийка, нами 

був зроблений висновок, що  гумовий кийок – це спеціальний 

засіб активної оборони, який мають право застосовувати, 

співробітники правоохоронних органів України, у випадку та 

порядку передбачених законом. Подальший напрямок 

досліджень полягає у виокремленні педагогічних умов 

направлених на вдосконалення техніки та тактики 

застосування гумового кийка під час фахової підготовки 

майбутніх офіцерів Національної поліції України.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

Означуючи категорію діти з особливими освітніми 

потребами розглядається широка група осіб. Діти з 

особливими освітніми потребами – це особи, що мають різні 

порушення психічного чи фізичного розвитку, комбіновані 

порушення, які зумовлюють та впливають на загальний 

розвиток, і певним чином, не дозволяють особистості повною 

мірою соціалізуватися, подібно дітям/підліткам з типовим 

розвитком. Синонімічним поняттями до дефініції «діти з 

ООП» можуть бути такі категорії як «особа з психофізичними 

порушеннями», «особистість з атиповим розвитком», «особа з 

ментальними порушеннями» (переважно використовується до 

осіб з порушеннями інтелектуального розвитку). Доречним 

буде зазначити, що нині не коректним є використання таких 

термінів, як «дефект», «дебільність», «ідіотія», 

«недорозвинений», «інвалід», «дитина з недоліками чи 

вадами розвитку» тощо. 

Останні декілька років все більш помітними стали 

порушення адаптації такої категорії дітей та зростання 

порушень соціальної поведінки дітей з особливими освітніми 

потребами (далі діти з ООП), що виявляється у підвищеній 
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агресивності (як вербальній, так і не вербальній), 

делінквентній поведінці, невротизації, тривожності, 

гіперактивності, соціальному негативізмі, усвідомленому 

порушенні прийнятих суспільних норм та низькому рівні 

соціалізації загалом [2]. 

Саме розвиток соціального інтелекту є головним 

показником розвитку особистісних якостей особистості з 

особливими освітніми потребами, оскільки включає 

сукупність умінь, що визначають бажання дитини з ООП 

вступати в контакт з оточуючими; вміння організувати 

спілкування; вміння спілкуватися за допомогою 

невербальних засобів (міміки, жестів); виявляти 

доброзичливість до партнерам зі спілкування; вміння 

спілкуватися для планування спільних дій тощо. 

Сучасне розуміння соціального інтелекту передбачає 

набір здібностей та навичок, за допомогою яких люди 

орієнтуються в соціальних ситуаціях. Д. Гоулман в книзі 

«Social Intelligence», описує його як уміння «розуміти, що, як 

і до чого у відносинах» [1]. Під таким побутовим 

визначенням  розглядається емпатія, вміння відчути, що 

відчуває інша людина, розуміти її або її думку і вміти легко і 

невимушено ефективно комунікуювати. Це означає, що особа 

знає, що відчуває інший, і діє відповідно до цього. 

Д. Гоулман виділяв дві важливі складові соціального 

інтелекту: соціальне сприйняття (тобто те, як особистість 

сприймає («зчитує» інформацію про оточуючих) та соціальні 

здібності (те, як особистість використовує ці нові знання). У 

соціальне сприйняття входить цілий спектр навичок – від 

найпростішої емпатії, коли особа швидко адаптується і 

розуміє стан іншого, до емпатичної точності, коли 

особистість розуміє почуття і думки, і соціального пізнання – 

вміння орієнтуватися в складних соціальних ситуаціях [1].  
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Соціальні здібності випливають із соціального сприйняття – 

це те, як ми діємо в групі, колективі, суспільстві з іншими 

людьми, за умови щоб результат спілкування був комфорт та 

ефективність. Це теакож цілий спектр: як особистість 

поводиться у чужому колективі, як впливає на інших людей, 

як взаємодіє з ними на невербальному рівні, як інші 

впливають на неї та багато інших аспектів. 

Психотерапевт Е. Морін наводить досить прості 

приклади щодо соціального інтелекту. За спостереженнями 

науковця, соціальний інтелект – це, наприклад, вміння 

слухати співрозмовника і розуміти, що він насправді 

намагається сказати, або вміння підтримувати розмову з 

різними людьми. Крім того, Е. Морін зазначає такий аспект 

як управління власною «репутацією» (соціальним образом 

власного «Я»), коли особистість думає, яке враження 

справляє на інших, і працює над цим, при цьому залишаючи 

незмінним своє «Я». Вчений також зазначає, що люди з 

вищим соціальним інтелектом менш сугестивні, уміють 

поважати чужу точку зору, але не слідувати бездумним 

порадам інших тощо [3].  

Спираючись на дослідження О. Савчука можна 

виокремити в структурі соціального інтелекту дітей з ООП 

три компоненти: когнітивний, емоційний і поведінковий [4].  

Одним із найбільш значущих компонентів для розвитку 

у дітей з ООП соціального інтелекту є когнітивний 

компонент – основа соціалізаційного механізму. Цей 

компонент містить знання дитини про самого себе («Моя 

сім’я», «Моє хобі», «Мої захоплення» тощо), своє власне «Я» 

(«Як тебе звуть?», «Я і мої друзі» тощо), про норми та 

правила поведінки, спілкування та взаємодії, соціально-

культурний досвід особистості з ООП. В результаті 

формування когнітивного компоненту у такої категорії дітей 
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розвивається мотивація в навчанні, спілкуванні, що виступає 

засобом комунікації та розуміння життєвих або соціальних 

навичок. 

Емоційний компонент соціального інтелекту 

представляє сутність емоцій та почуттів, співпереживання та 

емпатії, що окреслюють процес міжкультурного спілкування 

дітей з особливими освітніми потребами з іншими дітьми з 

типовим розвитком, дорослими людьми. Емоційний 

компонент розвивається у вигляді колективних видів робіт, 

психокорекційних групових занять тощо, що сприяє розвитку 

чутливості до вербальної та невербальної експресії, 

соціального орієнтування в міжособистісних відносинах, 

здатності правильно оцінювати стани, почуття, наміри людей, 

швидко і точно розуміти вербальну та невербальну мову у 

конкретних соціальних ситуаціях та взаєминах. 

Поведінковий компонент передбачає насамперед 

соціальну адаптацію дітей з ООП та можливість активної 

взаємодії в рамках освітнього процесу. Так, навчаючись, 

дитина отримує основні відомості про мовленнєву 

комунікацію, про засоби організації ефективного мовного 

спілкування, розвиваючи таким чином когнітивний та 

емоційний компоненти також, впливаючи на загальний рівень 

формування соціального інтелекту.  

Соціальний інтелект дітям з ООП дозволяє 

накопичувати індивідуальний досвід міжкультурного 

спілкування з іншими людьми, засвоювати соціальні техніки 

взаємодії. Освітяни, психологи, соціальні працівники 

орієнтуючи при цьому дітей на власні бажання та потреби, 

норми, правила поведінки та спілкування у соціальній сфері 

(як вести себе в театрі, магазині, під час подорожі, на 

спортивному заході тощо), створюють при цьому 

всеохоплюючу картину власного «Я», «Я-концепції», «Я-
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образу» та формують самооцінку дитини, усвідомлення 

приналежності до певної спільноти громадян або держави, що 

має для особистості з ООП вагоме значення [5]. Усе це є 

основою поведінкового компонента соціального інтелекту.  

Особливість діяльності психолога з метою формування 

та розвитку соціального інтелекту полягає в тому, що під час 

психокорекційних чи психотерапевтичних занять 

моделюються дійсні та практичні зразки дій, поведінкових 

реакцій у повсякденних ситуаціях спілкування, що для дітей з 

ООП є вкрай важливим у подоланні дезадаптивних форм 

поведінки. 
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ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

За останні десятиріччя одним з основних орієнтирів 

сучасної європейської політики щодо розвитку освітньої 

сфери вважають створення можливостей для впровадження 

дуальних моделей професійної освіти. Аналіз останніх 

джерел і публікацій свідчить про те, що проблематика 

дуального навчання в європейських університетах посідає 

зараз одну з провідних позицій. У працях вітчизняних 

науковців відзначено важливість дуального навчання як 

концептуальної й базової моделі в контексті актуалізації 

питання підвищення якості вищої освіти та підготовки 

висококваліфікованих фахівців.  

Прогресивні науковці й практики одностайно 

стверджують, що головним завданням, яке необхідно 

вирішити системі освіти, є формування нової моделі 

професійної підготовки, яка б сприяла подоланню 

відставання в структурі, об’ємах і якості трудових ресурсів 

від реальних вимог сучасних організацій. У вирішенні цієї 

проблеми німецький досвід дуального навчання, на нашу 

думку, може бути корисним у плані вдосконалення 
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законодавства, визначення механізмів розподілу повноважень 

на державному й регіональному рівнях, відродження традицій 

ремісничого навчання, формування системи 

багатоканального фінансування тощо. 

В історичному плані коріння системи дуальної освіти 

сягає далеко в Середньовіччя. Ще в ХІІ столітті у містах 

розвитку торгівлі з’явилися перші ремісничі гільдії, що були 

попередниками сучасних торговельно-промислових палат. З 

розвитком правил торгівлі у 1869 році було вперше 

запроваджено своєрідну обов’язкову професійну освіту для 

робітників віком до 18 років. Найменш підготовленим 

молодим робітникам фабрик довелося здобувати основні 

навички читання, письма та арифметики у професійній школі. 

Ці знання були необхідними внаслідок зростаючої 

індустріалізації, особливо у промисловості, яка залежала від 

кваліфікації робітників. У другій половині ХІХ століття 

перші промислові підприємства запровадили професійне 

навчання. Світовий досвід показує, що впровадження 

дуальної системи освіти активно практикується у багатьох 

країнах Європи – там 50 % осіб здобувають освіту в цій 

системі. Дуальна освіта дала новий імпульс розвитку таким 

країнам Східної Азії, як Південна Корея і Китай, де вона 

охоплює 33 % осіб, що навчаються [2]. 

Початок ХХІ ст. ознаменований кардинальними 

змінами в житті суспільства, на які глибокий вплив мали 

масштабні інновації в соціально-економічному й суспільно-

політичному розвитку, модифікація ціннісних орієнтирів. Не 

залишилась осторонь від цього впливу й сфера освіти. 

Останнім часом у європейських країнах відбуваються 

структурні трансформації освітніх систем, концептуальна та 

практична спрямованість яких пов’язана з Болонським 

процесом та з положеннями Болонської декларації. З огляду 
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на динамічні зміни в глобалізованому світі, які детермінували 

нові вимоги до рівня освіти, професійної підготовки й 

компетентностей фахівців, сьогодні на вищу освіту 

покладається завдання підготовки сучасних професіоналів, 

здатних забезпечити відтворення та розвиток інноваційного 

потенціалу суспільства. 

Різні аспекти комплексної й глибокої модернізації 

системи освіти, реалізації положень Болонського процесу як 

фактора забезпечення вищої освіти європейського рівня 

аналізують такі науковці, як Л. М. Гриневич, М. Б. Євтух, 

М. З. Згуровський, Ю. Д. Заячук, О. Л. Кононко, 

В. І. Луговий, І. Ю. Регейло, В. А. Семиченко, 

О. В. Співаковський, О. В. Уваркіна та ін. 

Конкурентоспроможність будь-якої держави на 

світовому ринку та якість життя її населення безпосередньо 

залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із 

провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих 

кадрів на сьогодні є Європейський Союз, який завдячує 

цьому дуальній системі професійної освіти і навчання [4]. 

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) 

був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х рр. 

минулого століття у Федеративній Республіці Німеччині для 

позначення нової, більш гнучкої форми організації 

професійного навчання. Дуальність як методологічна 

характеристика професійної освіти передбачає узгоджену 

взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки 

кваліфікованих кадрів певного профілю в межах 

організаційно-відмінних форм навчання [4]. 

Законом України «Про освіту» (стаття 9 «Форми 

здобуття освіти») дуальну форму навчання визначено як 

«спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання 

осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

194 

з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах 

та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, 

на основі договору» [1]. 

Визначають такі позитивні показники дуальної освіти: 

організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних 

партнерів; розробка законодавчого підґрунтя для визнання 

національних стандартів якості професійної освіти; залучення 

кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної 

діяльності; здійснення інституційних досліджень і 

консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг, 

оновлення освітніх стандартів); урахування конкретних запитів 

підприємств до змісту та якості професійної освіти [4]. 

Досліджуючи європейський досвід запровадження 

дуальної моделі вищої професійної освіти дорослих, 

дослідник М. Г. Дернова зазначає, що дуальне навчання 

відрізняється від традиційно- го навчання низкою ознак. По-

перше, дуальне навчання зосереджено навколо рефлексії 

щодо робочої практики; це не просто опанування набору 

технічних навичок, але критичне мислення і навчання через 

досвід. По-друге, модель дуального навчання розглядає 

навчання як результат дії й вирішення проблем у робочому 

середовищі і, таким чином, зосереджена навколо живих 

проектів і проблем. Дуальне навчання також створює знання 

через загальну й колективну діяльність, яка передбачає 

обговорення ідей і проблем, прийняття рішень [3, с. 140]. 

Пріоритетним завданням упровадження елементів дуальної 

освіти є максимальна синергія теорії та практики. 

Останнім часом усе більшої популярності дуальна 

освіта набуває в Україні. Запровадження дуальної освіти в 

процесі підготовки інформаційних фахівців є викликом часу 

та необхідністю вдатися до кардинальних змін, адже дозволяє 

забезпечити якісно новий рівень навчального процесу.  
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Зрозуміло, що будь-яке запозичення зарубіжного 

досвіду потребує апробації й урахування специфіки 

національної системи освіти. 

Система запровадження дуальної освіти реалізується 

шляхом укладання угод про співпрацю та угод соціального 

партнерства з роботодавцями. Постійно здійснюється робота 

щодо використання інноваційних результатів практичної 

діяльності в освітньому процесі, фахівців-практиків 

залучають до розробки практичної частини освітніх модулів з 

фахових дисциплін. 

Враховуючи динамічні зміни сучасного суспільства, 

освітній процес у закладах освіти, які здійснюють підготовку 

молодшого фахового бакалавра, спрямований на підвищення 

якості надання освітніх послуг, забезпечення суспільних 

потреб у висококваліфікованих фахівцях, здатних адекватно 

реагувати на виклики часу. Дуальна модель організації 

освітнього процесу в цьому випадку є концептуальною та 

базовою. В її основі – створення оптимальних умов для 

поєднання теоретичних знань, набутих у формальному 

навчальному середовищі, з практичними навичками, 

набутими безпосередньо на робочих місцях. Важливими 

суб’єктами дуальної моделі навчання виступають: заклад 

освіти, студент, роботодавець. Їх зусилля повинні бути 

максимально консолідовані. В подальшому це дасть змогу 

успішно реалізувати стратегію модернізації освіти. 
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 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 

ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Технологічний прогрес надав нові можливості 

освітньому простору. Зокрема сучасні інформаційні 

технології дозволяють перебувати у будь-якому часі, у будь-

якій точці світу та при будь-яких обставинах. Відмова від 

паперових носіїв та водночас застосування усіх ступенів 

піраміди навчання (Рис 1), дозволяє створити якісні умови 

освітнього процесу. 
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Рис 1. Піраміда навчання 

Особливо це стосується сучасного покоління. 

Спираючись на теорію поколінь, сучасні молодші школярі – 

це покоління Альфа. (народжені з 2010 років). Представники 

цього покоління перебувають більшу кількість свого часу в 

онлайн-просторі, де й відбувається більша частина їх 

взаємодії. Саме для цього покоління робота з інформаційно-

комунікаційними технологіями найбільш сприятлива та 

ефективна. Адже вони народилися з технікою у руках.  

Сучасні науковці при аналізі цього покоління 

встановили, що цифрові навички у них набагато швидше 

формуються та розвиваються. Вони якісніше сприймають 

інформацію з цифрових пристроїв та обробляють її з більшою 

швидкістю. Зокрема, саме у покоління Альфа цифрова 

грамотність досягне свого піку. Проте саме це покоління 

потребує пильної уваги до розвитку soft skills [1; 2].  

Дослідниця О. Рябошапко у своїй статті вказує що: «soft 
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skills можна об’єднати в кілька ключових блоків: 

комунікативні навички (уміння встановлювати контакт та 

ефективно взаємодіяти з будь-якою людиною чи групою, 

емоційний інтелект, здатність до ефективної групової роботи, 

лідерство й навички управління тощо), навички мислення та 

роботи з інформацією (логічне та системне мислення, 

креативність, критичність сприйняття, аналіз інформації 

тощо), цифрові навички (не просто вміння взаємодіяти з 

конкретними гаджетами та програмами, а здатність швидко 

оволодівати новими технологіями), навички саморегуляції та 

самоорганізації (планування власного життя, здатність 

самостійно ставити мету, зокрема цілі саморозвитку та 

кар’єри, стрес- і тайм-менеджмент тощо)…» [3]. Відповідно 

цій характеристики вбачаємо декілька груп які належать до 

соціальної компетентності. Загальний аналіз наукової 

літератури продемонстрував, що так чи інакше, більша 

частина м’яких навичок входять в структуру соціальної 

компетентності [4; 5]. У зв’язку з чим формування соціальної 

компетентності набуває своєї актуальності.  

Ураховуючи особливості та специфіку дітей покоління 

Альфа, можемо з впевненістю  стверджувати, що поєднання 

інформаційно-комунікативних технологій з розвитком 

соціальної компетентності учнів стимулює процес 

формування успішної особистості. 

Технологія опрацювання інформації за допомогою 

комп’ютера та телекомунікаційних засобів дозволяє створити 

ефективне середовище для сучасного покоління у якому 

відбувається відпрацювання не тільки професійних навичок, 

але й розвиток особистісно-орієнтованих запитів особистості. 

Особливо це стосується сьогоденного світового виклику, а 

саме – пандемії. Дистанційне навчання набирає обертів, проте 

виникає питання в розвитку внутрішнього світу самої 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

200 

особистості. Адже спілкування відбувається за «ширмою» 

виключених камер або мікрофонів. Тобто створюється 

платформа для відпрацювання навичок стосовно тільки 

особистого запиту. Що у майбутньому створить проблеми 

при груповій роботі в офлайні.  

Учні потребують окремого цифрового курсу по 

розвитку соціальної компетентності який відповідає 

сучасному запиту світу в цілому. Адже, розвиток соціальної 

компетентності відповідає формулі: Я+ТИ=МИ [6]. 

Відповідно до якої, учні навчаються усвідомлювати свої 

особисті емоції, будувати свою стратегію поведінку 

спираючись на індивідуальні показники. При цьому 

аналізуючи та враховуючи особливості інших. Та отримуючи 

у результаті успішну комунікацію, яку транслюєть не тільки в 

онлайн-середовищі, але й в офлайні.  

Слід з акцентувати увагу, що онлайн простір включає в 

себе додаткові стратегії поведінки для подолання онлайн-

грумінгу, сексторшену, секстингу. Відповідно статистичних 

даних ризикова поведінка онлайн включає в себе: 

опублікування приватної інформації – 50%; спілкування з 

онлайн незнайомцями – 45%; додавання незнайомців в 

«друзі» – 35%; надсилання приватної інформації 

незнайомцям – 26%; відвідування порно сайтів – 13%; 

розмови з незнайомцями на тему сексу – 5% [7, с 4]. Тобто 

сучасне молодше покоління потребує в отриманні знань, 

умінь та навичок комунікації в онлайн просторі, що також 

входить у більш ширше поняття: розвинута соціальна 

компетентність. 

Роблячи висновки можемо стверджувати, що 

використання інформаційно-комунікативних технологій в 

освітньому процесі незаперечно ефективний інструмент для 

сучасного покоління. Проте, використання цієї технології 
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передбачає удосконалення навичок комунікації в  онлайн-

просторі, усвідомлення свого особистого онлайн-Я та вмінь 

себе презентувати й злагоджено співпрацювати, що входить в 

структуру соціальної компетентності та стають показниками 

високого рівня. Тому вбачаємо ефективність використання 

інформаційно-комунікативних технологій при розвитку 

соціальної компетентності, як додаткового напряму у даній 

компетентності. 
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РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

Основними тенденціями розвитку закладів освіти у 

майбутньому передбачено «проблемний підхід до побудови 

змісту професійної освіти, формування цілісної системи 

загальноосвітніх та фахових знань на засадах інтеграції. На 

межі ХХ-ХХІ століть введено поняття освітньої інтегрології 

як галузі педагогічного знання, що досліджує сутність, 

закономірності та застосування інтеграції в освіті. Особливо 

важлива роль належить інтеграції як методологічному 

інструментарію формування підготовки сучасного фахівця» [1]. 

Без якісної іншомовної підготовки сучасному педагогу буде 

нелегко вдосконалювати власну професійну підготовку, адже 

він буде обмежений у доступі до іноземних інформаційних 

джерел, у роботі з комп’ютерною технікою з іншомовними 

програмами й редакторами.  

Розмаїття аспектів досліджуваної проблеми показано в 

працях зарубіжних та вітчизняних науковців. Важливе 

значення належить науковим розвідкам, в яких висвітлено 

теоретичні й методичні засади підготовки майбутнього 

викладача математики в закладах освіти. Істотного значення 

науковці надавали змісту іншомовної компетентності як цілі 

й результату фахової освіти, висвітлюючи теорію та практику 
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опанування іноземної мови майбутніми фахівцями різних 

професій. 

Отже, виникає чимало суперечностей між: 

об’єктивними вимогами до фахової іншомовної 

компетентності викладача математики та реальною ситуацією 

з навчанням іноземної мови в закладах вищої освіти, 

насамперед за освітньо-фаховими програмами підготовки 

бакалаврів; потребою застосовувати інтегративний підхід до 

вивчення спеціальних дисциплін та іноземної мови й 

ізольованого практичного вивчення зазначених предметів; 

можливостями використання іншомовної професійної 

інформації в електронних мережах та неналежним рівнем 

знання іноземної мови викладачам математики для якісної 

професійної діяльності. 

Фахова підготовка майбутнього спеціаліста в освітній 

сфері має забезпечити знання та вільне володіння одною-

двома європейськими мовами, і це – неодмінні виклики 

сучасної освіти. Відповідно, дедалі більше зростає роль 

іноземних мов в усіх сферах діяльності людини, адже 

іноземна мова – це політичний і соціально-економічний 

механізм культурологічних та міжнаціональних взаємин між 

учасниками міжнародної спільноти. Це підносить статус 

іноземної мови як загальноосвітньої так й фахово 

спрямованої навчальної дисципліни у закладі передвищої 

фахової освіти. 

«Вивчення англійської мови та інших європейських мов 

є пріоритетним у нашій країні. Рада Європи вже впродовж 

кількох років реалізує мовну політику, спрямовану на 

розвиток плюролінгвізму в європейських країнах» [2]. 

Професійно-педагогічна компетентність – це 

спроможність педагога свій фах перетворювати на засоби 

формування індивідуальності студента, враховуючи 
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обмеження й умови освітнього процесу [3]. На думку 

Г. Брославської [1], фахово-педагогічна компетентність – це 

насамперед наявність інтегрованої особистісної якості, рівень 

досягнення якої має характеризувати така компетентність. 

Неодмінні показники розвитку фаховості педагогів – це 

знання, основні навчальні положення й настанови. Унаслідок 

професійної діяльності низка особистісних якостей стає 

одним цілим, встановлюючи вагомі напрями фахової 

спеціалізації. Інтеграція знань «сприяє також виробленню 

професійного мислення. Психологічні основи професійного 

навчання пов’язані з формуванням інтегративних понять, 

умінь і навичок узагальненого характеру, що значно 

підвищує роль психологічної функції інтеграції» [4]. 

На думку І. Сальник, «узагальнення результатів 

вивчення особливостей багатомовної освіти у країнах 

Західної й Східної Європи, Канади, США дозволило зробити 

висновок, що багатомовна система навчання є одним із 

кращих визнаних наукою й апробованих на практиці 

досягнень у досліджуваній сфері. Вона визначається як 

система освіти, яка використовує викладання навчальних 

дисциплін однією і більше іноземними мовами. Інтегральна 

компетентність викладача математики передбачає застосування 

теорій та мето- дів освітніх наук та математики» [5]. Науковиця 

Н. Вовчаста зазначає, що «професійна іншомовна підготовка 

полягає у вивченні базової та спеціальної термінології, 

формуванні і розвитку вмінь практичного володіння 

іноземною мовою у сфері фахової діяльності, здатності 

використовувати та гнучко застосовувати професійні знання, 

вміння й навички під час вирішення професійних завдань в 

умовах іншомовної комунікації» [2]. 

Такі методологічні підходи, як компетентнісний, 

інтегративний, структурний та системний, утворюють 
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теоретичну основу розвитку фахової компетентності 

педагога-викладача математики. Фахова компетентність є 

інтегративною характеристикою ділових та особистих ознак 

фахівця, що відображає належний рівень знань, умінь і 

навичок, перспектив, практики, потрібних для досягнення 

цілі з якогось виду професійної діяльності, а також моральну 

поведінку професіонала. 

Інтегративний підхід доводить, окрім взаємозв’язку 

навчальних дисциплін у підготовці педагога, інтеграцію 

знань, умінь та навичок саме в його фаховій практиці. 

Завдяки системності зростає достовірність вирішення 

проблем. Структурний підхід дає змогу встановити суть 

розвитку компетентності та показати його структуру в 

освітньому процесі за умов інтегративного підходу. 

Науковці визначили педагогічні умови розвитку фахових 

компетентностей викладача математики, які полягають у: 

1) забезпеченні мотивації іншомовної підготовки такого

педагога та її реалізації в системі «мета – засіб – результат», 

застосуванні інтегративного підходу, ціллю чого слугує 

іншомовна компетентність, а результатом – збільшення якості 

підготовки викладача математики; 

2) обґрунтуванні фахової компетентності викладача

математики до практичного здійснення фахової діяльності; 

3) інтегративному підході до розвитку іншомовної

компетентності викладача математики; 

4) розробці науково-методичного забезпечення 

здійснення моделі. 

Мета розвитку фахової компетентності полягає у 

формуванні у спеціалістів досвіду фахової комунікації. 

Йдеться не тільки про фахову іншомовну компетентність, а й 
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про змогу навчати студентів у контексті розуміння 

навчального матеріалу іноземною мовою. 

Особливості фахової компетентності викладача 

математики полягають у формуванні й розвитку умінь і 

навичок послуговуватися знаннями, виконуючи фахові завдання 

в умовах іншомовної діяльності, формуванні єдиної гнучкої 

системи інтегративних знань при оптимальному поєднанні 

предметно-проблемного підходу до змісту навчання, 

індивідуалізації навчальної суті за хистом і запитами здобувачів 

освіти, використанні навчально-методичного забезпечення, 

спрямованого на результативність розвитку компетентності 

викладача математики, послідовності в поступі змісту фахового 

навчання та вивчення іноземної мови на основі інтеграції, 

переході від узвичаєного інформаційно-пояснювального підходу, 

спрямованого на опанування іншомовної фахової 

компетентності. 

Розвиток фахової іншомовної компетентності викладача 

математики передбачає формування у фахівця вмінь і 

навичок послуговуватися набутими знаннями для виконання 

фахових завдань в професійній діяльності, гнучкість системи 

iнтегративних знань за оптимального співвідношення 

предметного й проблемного пiдходів до змісту процесу 

навчання, застосування навчально-методичного забезпечення 

в ефективному здобутті кваліфікації викладача математики, 

послідовний розвиток змісту фахового навчання й засвоєння 

знань з іноземної мови на базі інтегративності, формування й 

розвиток навичок самостійного опрацювання фахової 

іноземної літератури, застосовуючи iнтегративні знання. У 

системі підвищення кваліфікації доцільне запровадження 

курсів для розвитку фахової компетентності викладача 

математики. 
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Іотковська М.О. 

аспірант кафедри педагогіки вищої школи, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

В умовах всесвітньої боротьби з пандемією важливим 

стає пошук таких форм навчання, які б задовольнили 

суспільство. Сучасний тьютор має бути готовим до різних 

форм навчання, тобто максимально охопити і тих, хто 

навчається в аудиторії, і тих, хто змушений бути поза неї. З 

одного боку, це вимагає відповідальності і професіоналізму 

керівництва, а також розширення кола його повноважень і 

завдань, з іншого – формування самоусвідомлення та 

відповідальності за результат роботи кафедри та її колективу: 

аспірантів, лаборантів, викладачів, наукових співробітників, 

адже саме узгоджена та налагоджена робота сприятиме 

повноцінному виконанню всіх функцій кафедри в структурі 

сучасного педагогічного закладу вищої освіти.  

Історично склалося, що дедалі характернішим стає 

ускладнення цілей і завдань закладів вищої педагогічної 

освіти та безпосередньо самих кафедр. Потреба в нових 

підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних 

занять залишається проблемним питанням для значної 

частини освітян. Зауважимо, що характер роботи 

педагогічних кафедр, зокрема дошкільних, значно 

ускладнився, підтримувати їх діяльність та управління стає 

дедалі складніше. Саме тому, інтерес науковців не є 

випадковий, оскільки відбувається й інтенсивний розвиток 
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системи управління в освіті, зокрема кафедрами дошкільної 

педагогіки закладів вищої педагогічної освіти, що 

спричинило позитивні зміни, стимулювало розвиток 

керівництва в напрямку гуманізації та демократизації.     

Особливості, моделі та організацію змішаного навчання 

розглядають такі вчені як  М. Дріскол,   Ч. Грехем,   Дж. Руні,   

Дж. Карман,  Д. Гарісон,  Дж. Мур,  

П. Москал,  Л. Данькович,  Б. Шуневич,   Н. Рашевська,   

А. Андрєєв,   В. Биков,  

Н. Корсунська, В. Солдаткін. Проаналізувавши наукову 

літературу, ми можемо стверджувати, що існує низка 

трактувань змішаного навчання, окресленого як об’єднання у 

навчальному процесі двох чи більше способів, форм і методів 

навчання та самоосвіти [1]. Таким чином, беручи до уваги 

науковий доробок зазначених вище авторів, ми розглянемо 

переваги і недоліки змішаного навчання, пов’язані з 

органічним поєднанням традиційного навчання з 

інноваційними технологіями електронного, дистанційного і 

мобільного навчання. 

Зупинімося докладніше на тому, що основна відмінність 

змішаного навчання від звичайної системи – активне 

використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати 

нові знання. Проте йдеться також і про поєднання різних 

підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи, адже 

студенти, які навчаються онлайн, не мають можливості 

особисто спілкуватись і розвивати навички роботи в команді. 

Разом з тим система змішаного навчання дозволяє вирішити 

цю проблему.  

Дослідник у сфері освіти, автор посібника по 

впровадженню змішаного навчання Чарльз Грехем виділяє 

три основні переваги системи такого навчання, які полягають, 

по-перше, у покращенні навчального процесу. Змішане 
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навчання може дати можливість навчальним стратегіям, які 

важко застосувати у традиційних умовах. До того ж ці 

стратегії можуть призвести до поліпшення залучення 

студентів та підвищення результатів навчання. По-друге, 

перевага змішаного навчання у збільшеному доступі та 

гнучкості: змішане викладання може забезпечити більшу 

гнучкість та доступ до навчального досвіду, розширюючи 

навчання поза межами аудиторії. І по-третє, це підвищена 

економічна ефективність, оскільки змішане навчання також 

може призвести до певної економічної ефективності 

викладачів та здобувачів [2].  

У ході дослідження з’ясовано, що кафедра дошкільної 

педагогіки є основною навчальною організацією, котра 

безпосередньо здійснює навчально-методичну й науково-

дослідну роботу за однією або кількома щільно зв’язаними 

між собою дисциплінами. Серед обов’язків очільника кафедр 

постає: читання лекцій, керівництво й систематичний 

контроль за якістю лекційних, та практичних занять, 

консультацій та інших видів навчальної роботи, що 

проводиться працівниками кафедри; керівництво 

самостійною роботою студентів, контроль їх успіхів; 

керівництво виробничою практикою; розробка тематичного 

плану науково-дослідної роботи кафедри й керівництво його 

виконанням; безпосереднє керівництво роботою аспірантів і 

підвищенням кваліфікації працівників кафедри; добір 

працівників кафедри й аспірантів і подання їх на 

затвердження. Загальновідомо, що очільник кафедри – 

особистість, на яку офіційно покладені функції управління 

професорсько-викладацьким колективом. Отже, завідувач 

кафедри, тобто лідер, очільник – покликаний керувати 

певними базовими перспективами розвитку свого колективу, 
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основними напрямками прогресивного оновлення освітньої та 

культурної сфери людства [3].   

Варто зазначити, що деякі недоліки змішаного 

навчання, які на даний момент не є ще не вирішеними. У 

випадку організації навчального процесу за моделлю 

змішаного навчання варто враховувати можливі труднощі. З 

одного боку, необхідність оснащення університетів 

достатньою кількістю комп’ютерів, оновлення програмного 

забезпечення наявність технічних проблем та рівень 

комп’ютерної грамотності здобувачів і викладачів; значні 

затрати часу на підготовку до занять із використанням 

інноваційних технологій; майже повна відсутність 

спеціального програмного забезпечення для створення 

навчальних матеріалів; визначення оптимального місця 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі [1]. 

З другого боку, змішане навчання як термін або метод 

відсутній у державних освітніх документах, а також відсутні 

офіційні освітні програми; у закладах вищої освіти ефективно 

використовуються лише деякі цифрові елементи (соціальні 

мережі, ігрові додатки, вебсайт). Тоді як освітяни 

застосовують різноманітні практики та інформаційно-

комунікаційні ресурси без урахування методологічних 

аспектів організації змішаного навчання, а значна частина 

викладачів недостатньо обізнані з методичними 

особливостями ефективного використання змішаного 

навчання у щоденній практичній діяльності. У такий же 

спосіб багатьом викладачам бракує технологічних навичок та 

досвіду впровадження моделей і компонентів змішаного 

навчання у практичній освітній діяльності. Освітні програми 

містять окремі цілі та політики формування цифрової 

компетентності   здобувачів,   але    переважно    вони    мають 
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теоретичний характер [2]. 

Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що 

завідувач кафедри організовую роботу свого підрозділу, 

забезпечує належний рівень й організацію освітнього 

процесу, наукової, методичної та виховної роботи, 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри, дотримання правил внутрішнього розпорядку, 

створення безпечних і нешкідливих умов праці членів 

кафедри, виконання навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання 

навчальних дисциплін, навчально-методичної та наукової 

діяльності викладачів, несе відповідальність за виконання 

покладених на нього завдань. Прийнято вважати, що очільник 

кафедри підпорядковується ректору, декану факультету і 

здійснює керівництво кафедрою в тісному контакті з 

трудовим колективом і громадськістю.  

Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що навчання 

в умовах змішаного навчання являє собою нову організацію 

освітнього середовища та має свої особливості. Було 

визначено переваги та труднощі змішаного підходу до 

навчання, і ми побачили, що незважаючи на труднощі, 

змішане навчання має багато переваг. Водночас залишаються 

деякі питання, які необхідно вирішити в подальшому, щоб 

ефективність змішаного навчання максимально підвищилась.  
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Актуальність використання бенчмаркінгу, як одного з 

інструментів в системі управління організацією зумовлена 

розвитком ринкового середовища України та виходом 

вітчизняних підприємств на світовий ринок. Це сприяє 

постійному вдосконаленню бізнес процесів і зміцненню 

конкурентних переваг організацій. Намагання України 

приєднатися до світової економічної системи, що зумовить 

досить вільний доступ на її ринки іноземних конкурентів, 

спроби вітчизняних організацій та підприємств завоювати 

собі місце на світових ринках викликає необхідність 

всебічного аналізу проблем, пов'язаних з формуванням 

нового покоління фахівців, посиленням існуючих 

конкурентних переваг та підвищенням рівня 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти (ЗВО) щодо 
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надання освітніх послуг. Від рівня конкурентоспроможності 

ЗВО, яка є базою формування та розвитку професійний якостей у 

майбутніх спеціалістів, залежить конкурентоспроможність всієї 

освітньої системи в Україні [4]. Проблема формування та 

об’єктивної оцінки конкурентних переваг щодо надання 

освітніх послуг є ключовою у ряді основних напрямків 

забезпечення якості вищої освіти. 

В Україні бенчмаркінг розпочали впроваджувати 

наприкінці минулого сторіччя. Даному напряму управлінської 

діяльності присвячено низку наукових праць закордонних та 

вітчизняних науковців, зокрема: Б. Андрушків, І. Аренков, 

Є. Багієв, Е. Бєлокоровін, С. Бресин, О. Виноградов, Ю. Воронов, 

Т. Голубєва,  А. Гончарук, О. Єлісєєв, А. Єршова, А. Івасенко, 

Р. Кемп,  С. Ковальчук, Д. Маслов, Є. Михайлова, Т. Пілчер, 

В. Стадник, Дж. Харрінгтон, О. Шандрівська, О. Прус та інші. 

Бенчмаркінг на сучасному етапі базується на механізмі 

порівняльного аналізу роботи однієї компанії з показниками 

діяльності іншої, яка є більш успішною на ринку. Основна 

мета бенчмаркінгу полягає у виявленні, дослідженні, 

запозиченні та адаптації досвіду економічно ефективніших 

підприємств-конкурентів.  

У своєму розвитку бенчмаркінг пройшов кілька 

етапів [1, с. 254]: спочатку він інтерпретувався як 

реінжиніринг, або ретроспективний аналіз продукції; 

бенчмаркінг конкурентоспроможності (кінець 1970-х–

середина 1980-х років); третій етап (з другої половини 1980-х 

років) пов’язаний не стільки з порівнянням своєї продукції з 

конкурентом, скільки з вивченням діяльності процвітаючих 

компаній в інших галузях економіки; четвертий етап – 

розвиток стратегічного бенчмаркінгу, який розглядається як 

систематичний процес оцінки успішних стратегій 

підприємств-партнерів (необов’язково конкурентів) з метою 
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вироблення вдосконалення стратегії компанії; глобальний 

бенчмаркінг, який у майбутньому може стати інструментом 

обміну міжнародним досвідом з урахуванням національної 

культури процесів компаній. Слід відзначити, що на практиці 

бенчмаркінг досить часто ототожнюють із звичайним 

аналізом конкурентів (конкурентним аналізом) або навіть 

маркетинговим дослідженням, проте між ними існують 

відмінності: по-перше, конкурентний аналіз обмежений 

певною галуззю або ринком, тому його метою є дослідження 

діяльності прямих конкурентів, тоді як бенчмаркінг не має 

таких обмежень і передбачає дослідження не лише 

конкурентів, але й передових підприємств інших галузей, а 

також інших внутрішніх структурних підрозділів даного 

підприємства; по-друге, конкурентний аналіз дозволяє 

виявити відмінності між конкурентами, але не пояснює як їх 

подолати і завоювати кращі позиції в бізнесі. Цьому сприяє 

бенчмаркінг, який полягає не стільки в тому, щоб визначити, 

наскільки інші підприємства виявились успішними, скільки 

знайти відповіді на питання що, як і чому роблять лідери для 

задоволення потреб споживачів, тобто виявити фактори і 

методи роботи, які дозволили б досягнути кращих     

результатів [2, с. 597-598].  
В умовах постійних глобальних змін ринок освітніх 

послуг потрапляє під вплив значної кількості трансформацій: 

формування нової освітньої моделі, базованої на економіці 

знань; перехід від базової освіти, що спричиняє 

приналежність людини до певної професіональної орієнтації, 

до безперервного споживання освітніх послуг протягом 

всього її життя; поява суттєвої конкуренції між ЗВО; зміна 

смаків, очікувань, потреб споживачів освітніх послуг. Через 

це перед українськими вишами постає постійна ціль не 

втрачати їхню конкурентоспроможність, більше того – 
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захоплювати нові ринки. Жорстка конкуренція між 

українськими закладами вищої освіти лише доводить 

необхідність використання закладами освіти абсолютно усіх 

засобів закріплення на ринку. Через це виникає багато уваги 

саме до інноваційних інструментів підвищення 

конкурентоспроможності, а саме – бенчмаркінгу [5].  

Останні зміни у філософії управління, що стосується 

сучасних технологій управління ЗВО, вказують на підвищену 

увагу до мінливого конкурентного середовища через аналіз 

потреб та інтересів споживачів з фокусуванням уваги на 

якість надання освітніх послуг. На даний час розробка, 

ухвалення відповідних управлінських рішень та вибір 

менеджмент-технологій проводиться з огляду на специфіку 

ЗВО, його внутрішню структуру, структуру управлінських 

рішень, організаційні процеси та систему відносин. 

Доцільним для нашого дослідження є звернення уваги 

на відповідні умови забезпечення ефективного розвитку 

конкурентоспроможності ЗВО: - реалізація свободи суб’єктів 

освітньої діяльності як здатності контролювати умови 

власного існування, тобто контролювати власну 

конкурентоспроможність; - створення сприятливих умов для 

адаптивності змінам, пов’язаним постійним підвищенням 

універсальних вимог споживачів і законодавства до 

забезпечення якості освітнього процесу; - стратегічне 

прогнозування та планування, в якому ЗВО, здійснюючи 

поточний, попередній та ретроспективний аналіз, діють в 

умовах за яких вони посилюють власну 

конкурентоспроможність [3]. 

Рейтинги ЗВО останніми роками стали одним з 

найбільш доступних інструментів оцінки їх діяльності для 

зовнішніх користувачів, що складаються за різними 

методиками. Сучасне керівництво МОН України на даному 
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етапі розвитку вищої школи ініціює абстрагування державних 

органів влади від участі в усіляких рейтингах щодо 

визначення ефективності діяльності ЗВО, передаючи цю 

естафету ринковим механізмам, які формується виключно 

кон’юнктурою ринку освітніх послуг [4]. Таким чином на 

перший план виходить бенчмаркінг, який передбачає 

механізм порівняльного аналізу ефективності роботи однієї 

організації (підрозділів організації) з показниками інших, 

успішніших. Бенчмаркінг знаходить застосування у всіх 

сферах діяльності організації – у логістиці, маркетингу, 

управлінні персоналом та ін. На наш погляд, методика оцінки 

має відповідати визначеним сучасним аспектам ефективності 

діяльності ЗВО. Тому саме впровадження концепції 

бенчмаркінгу на ринку освітніх послуг України веде до 

ефективного розвитку закладу вищої освіти. 
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Полтавский областной клинический 
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ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ КАК 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗНАЧИМОГО В 

АБИВАЛЕНТНОГО ДРУГОГО   

К настоящему моменту в психологической науке 

имеется множество различных подходов решения проблемы 

трудных жизненных ситуаций. Сложность решения 

указанной проблемы фактически связана с пониманием 

психологических детерминант и механизмов разрешения 

внутренних конфликтов личности, которые возникают в 

различных сложных и кризисных жизненных ситуациях. На 

наш взгляд,  недостатком имеющихся теоретических 

подходов и соответствующих моделей является их взаимная 

противоречивость и низкий объяснительный потенциал в 

понимании стратегий разрешения субъектом своих 

внутренних конфликтов, особенно когда речь идет об 

экзистенциальных личностных конфликтах.  

Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, 

является разработка данной проблемы с опорой на 

концепцию «личностных отношений» В.Н. Мясищева, а 

также на  концепцию «жизненного мира» в субъектной 

парадигме, предложенным С.Л. Рубинштейна. Однако эти 

подходы, несмотря на свою концептуальную 

фундаментальность, требуют определенного развития и 

конкретизации в аспекте рассматриваемой нами проблемы 
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внутренних конфликтов (личностных конфликтов). Мы 

полагаем, что для этой задачи целесообразно использовать 

понятия «значимый Другой» и «амбивалентный Другой», 

логика соотношения которых в контексте указанной 

проблемы изложена ниже в кратком виде.   

Концепт «значимый Другой» в психологической науке 

является достаточно важным в связи с необходимостью 

понимания системы личностных отношений, которые 

складываются между людьми. В процессе каких-либо 

взаимоотношений непосредственно или опосредованно (через 

текст, СМИ и др.) значимый Другой способен оказывать на 

субъекта психологическое влияния (изменять убеждения, 

представления о чем-либо, жизненные позиции, ценностно-

мировоззренческие установки, фрустрировать и др.) и, тем 

самым, формировать эмоциональное благополучие или 

неблагополучие у человека. 

Традиционно феномен «значимый Другой» изучается в 

рамках социальной психологии личности. Достаточно широко 

исследования по указанной проблеме представлены в 

основополагающих трудах Г.М. Андреевой, В.А. Петровского, 

Е.В. Шороховой, Ч. Кули, Д. Майерс, Дж. Мида, 

Т. Шибутани и др. В работах данных авторов акценты 

делаются на том, что эмоциональное благополучие, 

самореализация, смысловая удовлетворенность жизнью 

субъекта во многом детерминируется особенностями 

интерактивных действий с окружающими людьми, которые 

входят в круг ценностно-значимых отношений. Субъект не 

просто реагирует на значимые отношения, а, прежде всего, 

интерпретирует их на основе собственной системы 

ценностных представлений пытается выстраивать 

согласованные действия с другими людьми. В этом контексте 

в психологической науке стоит важнейшая проблема 
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изучения и понимания роли «значимого Другого» в 

формировании ценностно-смысловой удовлетворенности / 

неудовлетворенности жизнедеятельности человека. 

По мнению А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, 

А.Л. Свенцицкого «значимый Другой» ˗ это человек из 

непосредственного коммуникативного окружения данного 

субъекта, или авторитетное лицо, чье мнение является 

важным, имеющее социально-психологическое влияние на 

формирование Я-концепции, принятие или отклонение каких-

либо ценностей для принятия решения того или иного образа 

поведения [1, 2]. «Значимый Другой» способен оказывать 

глубокое эмоциональное влияние на весь внутренний 

жизненный мир человека. Авторы подчеркивают, что в 

разное время круг «значимых Других» либо расширяется, 

либо сужается, что может приводить не только к изменению 

мнений, социальных представлений, но даже и к радикальной 

смене убеждений и жизненных позиций субъекта. 

В.А. Петровский, вводя понятие «отраженная субъектность» 

подчеркивает неотрывную представленность в сознании (или 

подсознании) человека ценностно-смысловую референтность 

значимого Другого. При этом идеальный Другой 

рассматривается, как «претворенный Другой», как 

психический интроект, как соучастник внутреннего 

жизненного диалога личности [3]. 

Авторы В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, 

В.М. Погольша и др. подчеркивают, что понятие личные 

отношения со значимым Другим, указывает на 

фундаментальную способность устанавливать близкие 

доверительные взаимоотношения, которые определяют 

способность к взаимопомощи, сотрудничеству, дружбы, 

любви в различных социальных ситуациях: на производстве, 

в семье, в школе и т.д. Однако, по их мнению, значимый 
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Другой может вызывать к себе не только эмоциональную 

аттракцию, но и приводить к сложным затрудняющим 

взаимоотношениям [4]. Авторы отмечают, что нарушение 

доверительных отношений со значимым Другим, приводит к 

изменению психологической близости, формирует у человека 

внутренний конфликтно-эмоциональный барьер 

(неуверенность, отчужденность, застенчивость, стыд, страх и 

др.) для поддержания удовлетворительных взаимоотношений, 

что создает дополнительные психогенные коммуникативные 

трудности.  Авторы полагают, что может наблюдаться 

ситуация, когда трудности в коммуникации могут протекать 

внешне бесконфликтно, но латентно сопровождаться 

эмоциональной напряженностью. Анализируя проблему 

затрудненного общения, Е.П. Ильин, Д. Майерс, 

Н.И. Семечкин и др., в качестве психогенных факторов 

рассматривают социальные стереотипы личности 

предубеждения, предрассудки. 

Следует сказать, что значимый Другой, обладающий 

качеством «быть ценным и необходимым» для 

удовлетворения жизненно важных потребностей, способен 

быть психологическим источником внутренней 

эмоциональной неустойчивости у субъекта. Так, психологи 

психотерапевтической ориентации В.Н. Мясищев, 

Б.Д. Карвасарский, Г. Бейтсон, Д. Боулби, Р. Лэйнг, 

Г. Салливан, К. Хорни и др. указывают, что нарушение со 

значимыми Другими эмоциональных привязанностей, 

эмпатической близости, коммуникативных связей является 

часто причиной психических расстройств и невротических 

внутренних конфликтов личности. 

Исследователи Н.В. Гришина, А.Я. Анцупов и

А.И. Шипилов подчеркивают, что межличностные 

конфликты с Другими представляют собой 
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феноменологически трудную жизненную ситуацию, которая 

может захватывать широкий спектр глубоких эмоциональных 

переживаний у субъекта. Н. Геген, Е.П. Ильин, В.П. Шейнов 

и др. говорят, что одним из факторов, приводящих к 

конфликтам и нарушению взаимоотношений, является 

склонность «Другого» манипулировать доверием человека. 

При этом ряд экзистенциальных психологов 

Дж.  Бьюдженталь, А. Ленгле, Р. Мэй, С.Л. Братченко, 

Д.А. Леонтьев, В.Б. Шумский и др., в своих работах 

указывают, что доверие между людьми играет 

исключительно важную роль в формировании переживания 

смысла собственной жизни, а утрата личностного доверия в 

значимых отношениях приводит к существенной 

психотравматизации субъектов.   

Таким образом значимый Другой, обладающий 

определенной ценностью способен фрустрировать субъекта и 

вызывать амбивалентные чувства, а точнее сказать, 

амбивалентную мотивацию. Как только значимый Другой в 

процессе развития взаимоотношений психологически 

трансформируется в качественно новый психолого-

онтологический статус «амбивалентный Другой», то можно 

говорить о возникновении внутреннего конфликта личности.   

На основании вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод. Исходя, из приведенного 

предварительного теоретического анализа, проблему 

внутренних конфликтов личности перспективно 

разрабатывать в контексте понятий «значимый Другой» и 

«амбивалентный Другой». Внутренний конфликт личности 

можно рассматривать и констатировать с момента 

приобретения значимым Другим нового статуса отношений 

«амбивалентный Другой». Это позволяет в дальнейшем 

расширить разработку модели внутренних конфликтов 
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личности и соответственно понимание психологических 

детерминант их разрешения.    
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Моральна культура особистості зачіпає всі сфери 

діяльності людини, зокрема й освіту. Адже моральна 

культура, як структурне утворення внутрішнього світу 

особистості визначає її взаємини із суспільством, з іншими 

людьми, позитивно впливає на формування «м’яких 

навичок», свідомості та самосвідомості, а відтак і 

професійних якостей. Тому її формування у студентів ЗВО є 

важливим і необхідним процесом, що забезпечить 

особистісну орієнтацію вищої освіти, сприятиме реалізації 

студентоцентрованого підходу. 

Над розкриттям теоретичних аспектів моральної 

культури, зокрема сутності понять «культура» та «мораль», 

«моральна культура» працювали В. Біблер, Л. Волченко, 

У Гончаренко, Л. Гусейнов, В. Иванов, Л. Настенко, 

М. Фіцула. Питаннями формування моральної культури 
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опікувалися вчені: Л. Бурдейна, Г. Васянович, І. Гнатишин, 

О. Горожанкіна, В. Петляєва та ін. 

Завданням нашого дослідження є розробка методики 

формування моральної культури студентів спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки». 

З метою збагачення змісту освіти майбутніх викладачів 

закладів ЗВО інформацією про моральні цінності і норми, 

пропонуємо до робочих програм освітніх компонентів 

«Педагогіка вищої школи», «Історія педагогіки та розвиток 

вищої освіти у зарубіжних країнах», «Педагогіка 

толерантності», «Педагогічна майстерність та етика 

викладача вищої школи» увести теми, (питання) морального 

спрямування: «Гуманітаризація і гуманізація освіти в 

університеті як провідні аспекти формування моральної 

культури», «Формування морального світогляду особистості 

майбутнього фахівця», «Мораль, моральні цінності та 

моральна культура викладача вищої школи», «Моральна 

культура і моральні цінності в ХХІ столітті». 

Доречним буде проведення для НПП університету 

семінарів: «Як подолати дисциплінарну відособленість», 

«Культурно-світоглядний контекст педагогічної освіти», 

«Способи, методи формування морального світогляду, 

заснованого на універсальному світогляді, духовних 

цінностях», «Фундаменталізація знань (глибини і широта 

загальнонаукових, філософських, загальнокультурних і 

спеціальних знань)», «Гуманізація середовища навчального 

заняття – принципи, основи, способи організації», «Методика 

формування професійно-моральних цінностей студентів» 

тощо, круглий стіл: «Освіта і наука: формування особистості 

на основі моральних цінностей», на який варто запросити і 

здобувачів вищої освіти, майбутніх викладачів ЗВО. 
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Пропонуємо також проведення індивідуальних 

консультацій, конференцій та олімпіад тощо. Ефективними, 

на нашу думку, в аспекті формування моральної культури є 

аналіз професіограми фахівця педагогічної сфери, 

обговорення моральних дилем, проблемних педагогічних 

ситуацій, вправ, виконання творчих завдань, організація 

дискусій. 

Для круглих столів, дискусій радимо теми, які 

складатимуть інтерес у студентів: «Підкорювати природу або 

підкоритися їй – де золота середина?», «Толерантність 

справжня і уявна. Гуманізм чи потурання?», «Дійсність – 

об’єктивна реальність чи суб’єктивне її відображення?», 

«Креативність – що це таке? Чи можна стати креативним?», 

«Мистецтво опанування (логіка переконання)», «Моральна 

політика і політика моральності», «Геній і лиходій», 

«Гордість і гординя, гідність і зарозумілість – де межа?», 

«Етика і естетика – було і стало». 

Прикладом вправи може бути вправа «Тривога», 

проблемної педагогічної ситуації – «Острів», які дозволяють 

формувати толерантні відносини під час виконання 

професійних обов’язків. Критично оцінювати рівень своєї 

моральної культури дозволяє творче завдання «Зустріч двох 

цивілізацій». Дискусія «Виховання толерантності в 

агресивному світі» дозволить закріпити сформовані моральні 

цінності майбутніх викладачів. Вона спрямована на розвиток 

педагогічної інтуїції, гуманістично-педагогічної позиції та 

педагогічного мислення, дає можливість формувати моральну 

культуру здобувачів за рахунок розробки спеціальних ігрових 

ситуацій [1].  

Ще однією продуктивною технологією формування 

моральної культури студентів є лабораторно-клінічне 

навчання, яке передбачає формування професійних умінь і 
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навичок студентів в умовах асистентської практики. Під час 

практики доцільне використання таких моделей лабораторно-

клінічної роботи зі студентами, як мікровикладання, що 

передбачає безпечне, контрольоване викладачами навчальне 

середовище, забезпечує потрібну в педагогічній освіті форму 

набуття «прямого» досвіду за допомогою «моделі 

реальності». На заняттях здобувачі розглядають і 

обговорюють моральні дилеми, педагогічні ситуації, кейси, 

суть яких полягає у виявленні критичного мислення, 

формуванні моральної позиції, творчого потенціалу 

магістрантів в умовах атмосфери взаємодії викладача і 

здобувача [2]. 

На нашу думку, важливими у формуванні моральної 

культури майбутніх викладачів є інтерактивні ігри, які 

відображають реальні життєві та професійні ситуації, що 

виникають під час реалізації професійних обов’язків. У 

результаті використання інтерактивних форм у майбутніх 

викладачів ЗВО формуються глибокі знання про моральну 

культуру і толерантне ставлення до інших, розвивається 

загальна налаштованість на педагогічно виважену поведінку. 

Пропонуємо такі ігри, як «Засідання кафедри», «Конфлікт у 

педагогічному колективі», «Конфлікт у колективі студенів», 

основу яких складатимуть особистісні й міжособистісні 

проблеми, що допоможуть виділити важливі елементи і 

відобразити їх у штучно створеному контексті у вигляді 

реальної схеми дій. 

Оскільки формування моральних якостей і цінностей 

відбувається й у безпосередній діяльності, майбутні 

викладачі вищої школи залучаються до морального 

виховання студентів, зокрема виконання ролі коучів для 

молодших студентів. Магістранти консультують студентів, як 

побудувати повідомлення для круглих столів, дебатів, щоб 
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пропоновані ними рішення були не тільки 

високопрофесійними, а й наповнені моральним змістом. 

Забезпечення інтегрованості формування професійно-

моральних цінностей може відбуватися через відвідування 

студентами лекційних і практичних занять та їх участь у 

постійнодіючих при кафедрі педагогіки «Школі педагогічної 

майстерності» та наукового гуртка «Педагогіка і сьогодення». 

Під час роботи гуртка студенти не лише організовують та 

проводять науково-практичні конференції, а й, готуючи 

наукові роботи, зокрема і щодо формування моральних 

цінностей студентів, самостійно створюють анкети, 

проводять педагогічне діагностування студентів тощо. 

Важливими виховними заходами у аспекті формування 

моральної культури майбутніх викладачів ЗВО є конкурси 

студентських наукових робіт, зокрема і морального спрямування.  

Ефективним щодо формування моральної культури 

будуть дебати, організовані і проведені студентами разом із 

куратором, на тему: «Класична музика у житті людини», 

концертні виступи здобувачів вищої освіти для дітей шкіл, 

різного роду волонтерські акції. Квінтесенцією морального 

елемента у формування у здобувачів вищої освіти моральної 

культури є проведення традиційних виховних заходів: «За 

здоровий спосіб життя», «Щоб у серці жила Батьківщина» та 

ін. Змістовна цікава виховна робота куратора студентської 

групи спрямовується на боротьбу за здоровий спосіб життя, 

за подолання шкідливих звичок. Також можуть бути 

проведені тижні морального виховання, наприклад 

«Університет без наркотиків», «Патріотичний і духовно-

моральний розвиток». 

Запропонована методика, на нашу думку, буде сприяти 

підвищенню рівнів сформованості моральної культури 

майбутніх викладачів ЗВО. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЕЙСІВ  

У ПРАКТИКУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО 

УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

Стрімкий розвиток суспільства висуває нові вимоги до 

системи освіти, зокрема, підготовку підростаючого покоління 

до повноцінного дорослого життя, самовизначення і 

самореалізації. Відтак, формування соціально успішної 

особистості, здатної до самоосвіти, самостійного життєвого 

вибору й адаптації у соціумі, продуктивної професійної 

діяльності вимагає впровадження у освітню практику таких 

педагогічних технологій, які б сприяли розвитку соціальної 

відповідальності учнів, самостійності й оперативності у 

прийнятті рішень, адекватного сприйняття соціальних 

викликів, соціальної активності й мобільності. Таким умовам 

відповідає технологія «сase-study» (кейс-технологія), яка 

поєднує теорію і складну реальність у навчальні завдання. 

Основою цієї технології є кейс – ситуація, реальна чи 

уявна, яка містить проблему, що потребує вирішення. 

Дослідники «сase-study» [1; 2; 3] наголошують на важливому 

значенні роботи учнів у єдиному проблемному полі та 

розмаїтті підходів до діагностики й аналізу однієї ситуації. 

Вітчизняними вченими констатовано успішний досвід роботи 

за технологією «сase-study» під час розбудови у закладах 

освіти середовища успіху та відмічено ефективність 
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різноманітних методів під час пізнавального пошуку й 

вирішення кейсової ситуації [1], зокрема, методу дискусії, 

методу рольової гри, «мозкового штурму», методу 

системного аналізу, методу розбору ділової кореспонденції, 

методу опису й ін. Проте, як зазначає вітчизняна вчена 

Іванова, в закладах загальної середньої освіти застосування 

зазначеної технології не є самоціллю, можливе лише з 

урахуванням навчальних цілей і завдань, особливостей учнів 

класу, їх інтересів і потреб, рівня компетентності, регламенту 

та багатьох інших факторів [2]. 

За результатами впровадження технології «сase-study» в 

освітній процес закладу загальної середньої освіти, для 

підвищення ефективності роботи учнів над кейсом 

необхідно: 

1) дотримуватись поетапного розподілу 

функціональних обов’язків між педагогом і учнем: 

- до заняття: вчитель підбирає ситуацію кейса (фрагмент

літературного твору, новинна стаття, статистичний огляд і т. ін.), 

визначає проблему кейса, здійснює добір основних і допоміжних 

матеріалів для підготовки учнів, готує сценарій заняття; учень 

отримує рекомендації до роботи з кейсом та допоміжну 

літературу, індивідуально готується до заняття; 

- під час заняття: вчитель організує з усією групою

попереднє обговорення ситуації кейса, розподіляє учнів за 

мікрогрупами для роботи над кейсом, за необхідності 

відповідає на питання та забезпечує учнів додатковими 

відомостями; учень поглиблює розуміння проблеми кейса, 

розглядає альтернативи і розробляє варіанти вирішення 

ситуації у командній взаємодії з іншими учнями, бере участь 

у прийнятті рішення та підготовці до його презентації; 

- після заняття: вчитель оцінює прийняті рішення і

внесок кожного учня, організує рефлексію заняття, зокрема, 
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змісту інформації та емоційного стану групи; учень здійснює 

самоаналіз своєї діяльності за методом «Незакінчене 

речення» («У мене виникали труднощі із…»; «Мені було 

легко і цікаво робити…»; «Вважаю, що наступного разу 

потрібно звернути увагу на…»; «Упродовж роботи я відчував 

(-ла), що …» та ін.); 

2) організувати роботу в мікрогрупах або командах

наступним чином: обрати «керуючий орган»: модератора, 

який очолює мікрогрупу й не допускає критики ідей; 

секретаря, який фіксує всі ідеї, висловлені під час «мозкового 

штурму», і групує висловлювання; та спікера, який презентує 

результати роботи для загального обговорення; враховувати 

логічну послідовність під час пошуку варіантів рішення 

проблеми, зокрема: обговорення отриманої вступної 

інформації, яка міститься у кейсі; обмін думками, складання 

плану роботи над проблемою, розподіл навантаження між 

членами команди; вирішення проблеми – пошук варіантів під 

час дискусії; дискусія для прийняття кінцевого рішення; 

підготовка продукту кейса; презентація результату;  

3) діяти відповідно з принципами командної роботи:

відповідальність – впровадження методів самоконтролю і 

самооцінки; рольова участь – добровільність під час вибору 

ролі, тактовність і толерантність до партнерів;  

співробітництво – поєднання індивідуальної і командної 

діяльності; солідарність – переорієнтація адресування роботи 

і її результатів від педагога на всіх присутніх, гласність 

контролю;  

4) брати участь в роботі з кейсом за такими

правилами: активність у висловленні ідей і в обговоренні; 

толерантність до інших членів команди; комунікативна 

компетентність (не переривати інших, давати можливість 

іншим закінчити свою думку, не повторюватися); точність і 
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достовірність інформації, представленої на розгляд команди; 

відсутність категоричності у висловлюваннях і нав’язування 

своїх ідей; чіткість і стислість у формулюванні своєї кінцевої 

думки. 

5) обрати наступну стратегію участі 

вчителя:відмовитись від вимог суворої дисципліни, оскільки 

робота над кейсом є творчим процесом, відтак необхідно для 

кожної мікрогрупи створювати умови самодисципліни і 

самоорганізації; завдання педагога при цьому – координувати 

роботу учнів, слідкувати за дотриманням культури спілкування й 

дискусійної етики; займати нейтральну позицію і не коментувати 

правильність чи хибність варіантів рішення проблеми; 

регулювати і контролювати ситуацію під час роботи: 

спрямовувати у потрібне річище нецікаві й неактивні 

обговорення, за необхідності знімати напруження у мікрогрупі; 

повернутись до традиційної ролі лише у підсумках заняття.  

Результати впровадження технології «сase-study» у 

практику формування соціально успішної особистості 

експериментальними закладами загальної середньої освіти 

лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя 

Інституту проблем виховання НАПН України дозволяють 

констатувати, що учні виявляють ініціативу до роботи з тими 

кейсами, які відповідають наступним характеристикам: 

фокусуються на темах, що є актуальними для них і 

зацікавлюють своєю проблематикою; викликають відчуття 

співпереживання героям ситуацій; містять гарно 

структуровану інформацію щодо основної проблеми та 

цитати з різноманітних літературних джерел, відомих і 

зрозумілих для учнівської аудиторії; потребують від кожного 

учня власної аргументованої оцінки прийнятих рішень.  

Тематична варіативність популярних серед учнів кейсів 

дуже широка – від екологічних, технічних тем до 
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літературних і соціальних, джерелами яких є саме сучасне 

життя у соціумі. У практику формування соціально успішної 

особистості було впроваджено наступні кейси: навчальні 

ілюстративні кейси «Без позитиву немає успіху», «Вір у себе!»; 

проблемний кейс «Алкоголь – перешкода до успіху»; кейс без 

формування проблеми «Складний вибір професії»; 

неструктурований кейс «Соціальна успішність і творча 

реалізованість – знак рівності?»; структурований кейс «Екологія 

міжособистісних стосунків»; прогностичний кейс «Подорож у 

майбутнє»; кейс «першовідкривачів» «Успішність в науці й 

досліди на тваринах»; web-кейс «Мій успіх» та ін. 

Використання кейсів у практиці формування соціально 

успішної особистості сучасними закладами освіти свідчить 

про їх беззаперечну позитивну роль у розвитку тих якостей і 

компетентностей учня, що необхідні для 

конкурентоспроможності й успішної соціалізації.   
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виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. 2017. № 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ АСПЕКТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

В умовах трансформації українського суспільства, 

демократизації та гуманізації психолого-педагогічної галузі 

науки та практики значно виріс інтерес до професійної 

підготовки студентів ЗВО до роботи в інклюзивному 

освітньому просторі. Зокрема, найбільша актуальність 

належить питанням впровадження інноваційних технологій 

навчання, інтеграції різних галузей науки з метою ефективної 

підготовки фахівців педагогів та психологів до роботи у 

системі інклюзивної освіти.  

Проблема професійної підготовки педагогів до роботи з 

дітьми з ООП має високу популярність у вітчизняних та 

зарубіжних дослідників галузей загальної та спеціальної освіти. 

Зокрема, процес організації інклюзивного навчання вивчали 

А. Колупаєва, В. Бондар, Е. Деніелс, В. Засенко, В. Синьов, 

О. Таранченко та ін. Психологічні аспекти  педагогічної 

комунікації з особливими учнями у загальноосвітньому закладі 

знайшла відображення у дослідженнях Н. Анастасова, 

Р. Коззуола, А. Конопльової, З. Лютфійя, В. Олешкевича, 

В. Трофімової, Р. Фріз, О. Чопіка, Pezzoli, Staub та інших.  

Діти з ООП відрізняються уповільненим і ускладненим 

протіканням процесу адаптації до умов навчання в 

загальноосвітньому закладі, що суттєво заважає їх 
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повноцінній інтеграції до загальноосвітнього простору 

(Л. Виготський, А. Запорожець, О. Леонтьєв, І. Мещерякова, 

А. Обухівська, В. Синьов та ін.). Основними причинами 

цьому є:  

- слабка критичність мислення, нерозуміння

причинно-наслідкових зв’язків, труднощі сприйняття 

простору і часу, порушення всіх компонент мовлення, 

обмежений запас знань і уявлень про світ тощо; 

-  специфічні особливості емоційно-вольової 

сфери, що проявляється в ейфорійних поглядах і 

поведінці, емоційній нестійкості, відсутності складних 

емоцій тощо; 

- суттєві порушення загальної та дрібної

моторики: дискоординована хода та рухи, слабкість 

тонких рухів пальців; 

- невмотивованість та механічність діяльності,

відсутність планування й передбачення результатів, 

безконтрольність і хаотичність дій [6] тощо. 

Водночас одним з пріоритетів сучасної Концепції 

розвитку освіти в Україні є забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти усім громадянам України та перетворення 

освіти на соціальний ліфт [1, с. 8; 4, с. 13]. Це означає, що за 

бажанням батьків діти з порушеннями психофізичного 

розвитку можуть отримувати освітні послуги у закладах 

середньої освіти за місцем проживання. У цьому випадку 

поряд із питаннями створення інклюзивного середовища 

постає необхідність здійснення заходів та мір щодо 

становлення інклюзивного аспекту фахової підготовки 

вчителів [2, с. 15]. 

Розглянемо основні інклюзивні складові фахової 

підготовки вчителів початкових класів: 
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- володіння нормативно-правовою і директивною

базою організації освітнього процесу, яка є основою 

планування, організації та здійснення контролю за 

психофізичним станом дітей з особливими потребами; 

- знання особливостей психофізичного розвитку

дітей у нормі та дітей із психофізичними порушеннями; 

- знання актуальних проблем корекційної 

педагогіки та теоретичних основ роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку;  

- віра у потенціал дитини, креативність, емпатія,

здатність до рефлексії, рівень особистісної зрілості, 

соціально-моральна відповідальність; 

- професійна й особистісна потреба у 

самовдосконаленні, прагненні до засвоєння нових 

професійних знань, здатність відбирати для роботи 

професійно значущу інформацію; 

- здатність до міжособистісної комунікації й

продуктивної професійної взаємодії; 

- вміння встановлювати й розвивати відносини з

батьками, дітьми, колегами, вузькопрофільними 

спеціалістами, представниками різних організацій, 

здатність до участі в суспільній роботі, адаптація до 

життєвих умов; 

- здатність і готовність до здійснення 

нормативної професійної поведінки в області корекційно-

педагогічної діяльності за допомогою сформованої 

системи ціннісних мотивів, деонтологічних знань, умінь, 

навичок, професійно значущих якостей. 

Таким чином, професійна діяльність вчителя в 

інклюзивній школі далеко виходить за межі посадових 

обов’язків. Він має ініціювати та брати активну участь у 

соціальних акціях, благодійності, захисті прав осіб з 
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обмеженими можливостями життєдіяльності. Створення 

сприятливого соціального середовища, що значно впливає на 

загальний психофізичний розвиток дитини, стимулює 

пізнавальну діяльність, комунікативні функції, позитивно 

впливає на формування загальноінтелектуальних і 

загальнодіяльнісних умінь. Водночас, щоб виконати всі ці 

завдання професійної діяльності, вчитель початкових класів 

повинен бути не лише повноцінним учасником корекційно-

педагогічного процесу, але й готовим до його якісного 

здійснення на психологічному, фізичному, інтелектуальному, 

моральному, і, що головне, професійному рівнях. 

Список використаних джерел: 

1. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під

заг. ред. Н. М. Бібік К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 

2017. 206 с. 

2. Єфімова С. М. Налагодження партнерських стосунків

з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та 

управління : Навчально- методичний посібник /. За заг. ред. 

Л. І. Даниленко. К. : 2007. 128 с. 

3. Ілляшенко Т. Д. Чому їм важко вчитися: діагностика і

корекція труднощів у навчанні молодших школярів. К. : 

Початкова школа, 2003. 128 с. 

4. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та

перспективи : монографія. К. : Самміт-книга, 2009. 272 с. 

5. Максим О. В. Вплив психічних станів учнів на

процес адаптації першокласників. Нові технології навчання : 

Наук. зб. / Кол. авт. К.: Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти. МОН України. 2012. Вип. 72. С. 34-40. 

6. Мещерякова И. Ю. Особенности школьной 

адаптации детей с умственной отсталостью. Современные 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

 (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

241 

научные исследования и инновации. 2017. № 1. : веб-сайт. 

URL: https://web.snauka.ru/issues/2017/01/77265 

7. Обухівська А. Г., Ілляшенко Т. Д., Жук Т. В. Психологу 
про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. К. : 

Редакції загальнопед. газет, 2012. 128 с. 

8. Сварник М., Николаєв М. Діти з особливими 
потребами в українському суспільстві: крок до реабілітації та 

інтеграції. Кроки до компетентності та інтеграції в 

суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол.                
Н. Софій, І. Єрмаков та ін. К. : Контекст,2000. 336 С. 

9. Томчук С. М. Теоретичний аналіз проблем адаптації 
дітей з особливими потребами до навчання у школі. 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами : 36. наукових праць. К. : Університет 

«Україна», 2004. 448 с. 

https://web.snauka.ru/issues/2017/01/77265


Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

242 

Омельченко М.С. 

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

М. Слов’янськ, Україна 

Кузнецова Т.Г. 

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

М. Слов’янськ, Україна 

Дьоміна М.А. 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

М. Слов’янськ, Україна  

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З 

ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ  

В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Впровадження інклюзивного навчання дає можливість 

дітям з особливими освітніми потребами відвідувати шкільні 

та дошкільні заклади. Це стосується і дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку. Проте навчання та виховання цих 

дітей потребує специфічних прийомів та засобів роботи. 

Порушення інтелекту впливає на весь хід психофізичного 

розвитку дитини.  Численні дослідження у галузі спеціальної 

педагогіки доводять, що наприкінці дошкільного віку у 

картині розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями 

спостерігаються численні вторинні психофізичні відхилення 

та своєрідності, які суттєво ускладнюють процес підготовки 

до школи – набуття особистісних, пізнавальних, 

мовленнєвих, рухових компетенцій (Л. Виготський, 
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О. Катаєва, М. Певзнер, Л. Рубінштейн, В. Синьов, 

О. Стрєбєлєва та ін.). Значні проблемами в роботі з такими 

дітьми зазнають педагоги інклюзивних закладів дошкільної 

освіти. Розвиток дитини затримується на початкових етапах 

та вимагає спеціальних прийомів стимулювання та корекції, 

індивідуальної програми роботи з підготовки дитини до 

шкільного навчання. Однією зі складових готовності дитини 

до навчання в школі є розвиток мовлення.  

До початку шкільного навчання практика мовленнєвого 

спілкування дитини з порушеннями інтелектуального 

розвитку охоплює лише 3-4 роки. Мовлення старшого 

дошкільника відрізняється порушеннями звуковимови,  

численними аграматизмами й спотвореннями слів. 

Комунікативна функція мовлення виявляється значно 

недорозвиненою: дитина не в змозі підтримати бесіду, дає 

односкладні відповіді на запитання, не може правильно 

виконати інструкцію. Бідність і труднощі актуалізації 

словникового запасу, неточність вживання слів, перевага 

пасивного словника над активним – основні характеристики 

мовлення дітей цієї категорії [1, С. 41-44]. 

Просодична сторона мовлення дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку характеризується монотонністю, 

невиразністю, позбавленням емоційності, уповільненням або, 

навпаки, прискоренням темпу [2]. 

В умовах інклюзивного навчання зручним для педагогів 

та цікавим для дошкільників засобом корекційно-

педагогічного впливу на мовленнєвий розвиток є 

логопедична ритміка. 

Науковцями доведено, що логоритміка сприяє 

активізації мовленнєвого розвитку дитини, впливає на 

правильність звуковимови, становлення темпоритмічної 

сторони мовлення, покращує стан загальної та дрібної 
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моторики (О. Боряк, В. Найдич, І. Лопухіна, С. Холостенко, 

Л. Чіхман, О. Шпирна та ін.).  

Деякі питання застосування засобів і прийомів 

логопедичної ритміки у корекційно-педагогічному процесі з 

дітьми з порушеннями інтелекту висвітлені у працях 

І. Бобренко, С. Гвоздецької, І. Гладченко, А. Сімко та ін., 

присвячених проблемам мовленнєвого, фізичного і музичного 

виховання у спеціальних навчальних закладах.  

В інклюзивних групах закладів дошкільної освіти 

логоритмічні вправи та ігри дають можливість активізувати 

мовленнєву та фізичну діяльність дітей з порушенням 

інтелекту, залучити їх до спільної діяльності з іншими 

однолітками та покращити їх стосунки.  

Логопедична ритміка є однією із найважливіших 

логопедичних технологій і може впроваджуватися у 

корекційно-педагогічний процес при будь якому 

мовленнєвому порушенні як первинного, так і вторинного 

характеру [3].  Використання на заняттях в закладах освіти 

співів, ритмічних вправ, рухливих та сюжетно-рольових ігор 

сприяє розвитку мовленнєвого дихання, рухливості, 

активності мовленнєвої моторики, координації діяльності всіх 

відділів периферичного мовленнєвого апарату, плавності 

висловлювань [4, С. 7-8].  

Основними засобами логопедичної ритміки є ходьба й 

марширування в різних напрямках; вправи на розвиток дихання, 

голосу, артикуляції; вправи, які регулюють м’язовий тонус; 

лічильні вправи; вправи на розвиток уваги; мовленнєві вправи 

без музичного супроводження; спів; вправи для розвитку чуття 

музичного темпу, виміру; гра на музичних інструментах ігри; 

вправи на розвиток творчої ініціативи; заключні вправи [5]. 

Зважаючи на особливості психофізичного розвитку 

дітей з порушенням інтелекту, процес впровадження засобів 
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логопедичної ритміки у корекційно-педагогічну роботу з 

ними відрізняється певною своєрідністю.    

Логоритмічні технології доцільно застосовувати на 

фронтальних та індивідуальних заняттях з розвитку мовлення, 

фізичної культури, музики та хореографії, а також під час ігор, на 

прогулянках та екскурсіях,  під час виховних заходів [6; 12]. 

При застосування засобів логопедичної ритміки в роботі 

з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями доцільно 

дотримуватися низки методичних принципів. 

Принцип відповідності змісту засобів логопедичної 

ритміки психофізичним можливостям дитини передбачає, 

що зміст логоритмічних завдань для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку повинен розроблятися з 

урахуванням таких особливостей їх розумової діяльності як: 

конкретність мислення, уповільненість та фрагментарність 

сприйняття, труднощі усвідомлення, збереження й 

відтворення інформації [7]. Принцип систематичності, 

лінійності та концентричності застосування  засобів 

логопедичної ритміки вимагає від педагога послідовності у 

подачі матеріалу, логічного переходу від засвоєння 

попередньої до нової інформації, щоб дитина могла уявити 

реальні відношення, зв’язки між предметами та явищами. 

Принцип емоційності передбачає позитивний вплив на 

емоційно-чуттєву сферу дитини та емоційну атмосферу 

освітньої установи в цілому. Принцип розвитку і корекції 

розумових операцій є особливо важливим в роботі з дітьми з 

порушенням інтелекту через провідне порушення у структурі 

їх розвитку. Відзначення й фіксування позитивних зсувів у 

психофізичному розвитку дитини з порушеннями 

інтелектуального розвитку передбачає фіксацію досягнутих 

результатів, їх аналіз та планування подальшої корекційно-

педагогічної роботи. 
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Таким чином, впровадження  засобів логопедичної 

ритміки у корекційно-педагогічний процес з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями, які відвідують інклюзивні 

заклади освіти, сприяє суттєвому покращенню не лише 

показників  мовленнєвого розвитку, дихання та моторики, але 

й вдосконаленню діяльності таких психічних процесів як 

сприйняття, мислення, пам’ять, увага, уява, а також 

формуванню позитивних рис особистості. 
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м. Київ, Україна 

МЕХАНІЗМИ ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ 

ТРАВМИ. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТОЧКА ЗОРУ 

З психоаналітичної точки зору можна виділити три види 

трансгенераційної передачі травми: поганий внутрішній 

об’єкт (інтроект) по М. Кляйн, ідентифікація  з матір’ю        

(Д. Кестенберг),   несвідомі (безусловні) батьківські 

конфлікти (французька школа - Ф. Дольто, С. Лебовісі) 

Внутршні об’єкти: переважно поганий інтроект (по 

теорїї обєктних відносин Мелані Кляйн) [1]. 

Представники теорії об'єктних відносин виходять із 

припущення, що психіка складається з «внутрішніх об'єктів», 

що представляють собою зовнішні об'єкти: людей і елементів 

їх функціонування. Як писав 3. Фрейд, дитина ще не відрізняє 

свого Я від зовнішнього світу . Його поступово навчають 

цьому різні імпульси. Найбажаніший з них - материнські 

груди, закликати яку до себе можна тільки наполегливим 

криком. Так Я протиставляється якийсь об'єкт, щось 

знаходять зовні, що з'являється тільки в результаті особливої 

дії. Звідси, першим «об'єктом», значущим для немовляти, з 

яким він встановлює відносини, є материнська груди. Нерідко 

під час годування дитина смокче молоко з одних грудей, а за 

https://osvita.ua/vnz/guide/91/
https://osvita.ua/vnz/guide/91/
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другу тримається рукою, як би підтверджуючи свою міцну 

зв'язок з матір'ю. 

Об'єктні відносини виступають модусом цілісної 

особистості і можуть використовуватися в якості одиниці 

аналізу її активності. У вузькому сенсі слова об'єктні 

відносини - це відносини з іншими людьми, особливо 

близькими і значущими, родичами і друзями. Саме 

встановлення «досить хороших» стосунків з матір'ю, таких 

відносин, в яких достатньо свободи і досить любові, є 

запорукою виявлення в цих відносинах самого себе - 

психологічний народження особистості дитини з 

психологічного симбіозу з батьками. Такий психологічний 

народження особистості клієнта стає метою психоаналізу, а 

відносини психотерапевта і клієнта - важливою проективної 

реальністю для обговорення. 

 Від початку немовляті властиві два основні прагнення: 

лібідне та агресивне, рівновага між якими постійно 

коливається. Я (свідомість), розвиваючись, прагне оволодіти 

бажаннями і задовольняти їх у безпечних умовах. 

Материнські груди, за образним висловом М. Кляйн, 

"необмежене джерело молока і любові", є для немовляти 

основним об'єктом, а мати - "всесильною істотою, яка може 

позбавити будь-якого болю і зла". Однак далеко не завжди 

грудне годування і материнська турбота повністю 

відповідають запитам дитини: у матері буває мало молока; 

дитині важко смоктати чи вона захлинається рідиною; мати 

може мимовільно відштовхнути немовля, що завдає їй болю, 

вона не може давати груди у всіх випадках, коли дитина 

вередує. З огляду на це груди як психічне уявлення, пов'язане 

із задоволенням, стають улюбленими і відчуваються як 

"хороші"; водночас вони є джерелом фрустрації, а тому 

ненависні і відчуваються як "погані". Такий сильний контраст 
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між "хорошими" і "поганими" грудьми існує через 

недостатню інтегрованість Его і процесів розщеплювання 

всередині нього. Проте є підстави припускати, що в перші 3-4 

місяці життя дитини "хороші" і "погані" об'єкти не повністю 

розмежовані в її психіці. Картину зовнішнього і переведеного 

у внутрішній план об'єкта дуже спотворюють фантазії, тісно 

пов'язані з проекцією імпульсів на об'єкт. "Хороші" груди - 

зовнішні і внутрішні - стають прототипом усіх корисних 

об'єктів, які є ще й джерелом задоволення, "погані" груди 

сприймаються як негативні і загрозливі. 

Ситуація грудного годування приносить не тільки 

приємні відчуття. Емоційний стан матері, кількість молока, 

форма соска і режим годування - усе позначається на 

ставленні немовляти до грудей: воно амбівалентне, дитині 

важко розібратися у своїх почуттях. Ще менше немовля 

здатне відокремити зовнішнє від внутрішнього, себе від 

навколишньої дійсності, насамперед від матері і 

материнських грудей. Тому початкову стадію психічного 

розвитку називають параноїдно-шизоїдною. Параноїк (грец. 

paranoia - божевілля, безумство) сприймає навколишній світ 

загрозливим і ворожим - для немовляти такими є погані груди 

і поганий зовнішній об'єкт; шизофренік не здатний 

відокремити свої переживання і відчуття від зовнішніх дій. 

Параноїдні реакції немовляти зумовлені його деструктивними 

імпульсами, спрямованими на "погані" груди. М. Кляйн 

образно описала походження ранніх страхів: "ненависні 

груди набули орально-деструктивної якості імпульсів самого 

немовляти, що виникають у нього в станах фрустрації та 

ненависті. У своїх деструктивних фантазіях він кусає і 

розриває груди, знищує їх, пожираючи. 

Такі первинні форми об'єктних відносин упродовж 

життя розвиваються і ускладнюються. Сплутані уявлення про 
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погане і хороше ведуть до недиференційованих відносин 

поглинання і заперечення (інтроекції та проекції). Агресія і 

заздрість заважають немовляті налагодити стабільно 

позитивні взаємини з хорошими об'єктами, а відчуття подяки 

і любові формує стійкість до фрустрацій. Це сприяє 

утворенню сильного Его, проте провідна роль у процесі 

розвитку особистості все-таки належить матері. Хороша мати 

може зумовлювати будь-які агресивні й деструктивні проекції 

немовляти. 

 Ми всі схильні бачити в інших аспектах себе, на які ми 

б не хотіли звертати увагу. Ця несвідома проекція 

відбувається, коли ми чуємо, як батьки кажуть, що їхня 

дитина схожа на якусь травмуючи постать із свого минулого 

життя. Така проекція змінює те, як ми бачимо когось, 

змінюючи ставлення та поведінку та забарвлюючи наші 

очікування та судження. 

 Маленька дитина буде гостро відчувати цей несвідомий 

сценарій, і тому вона може стати дитиною, яку бачать їхні 

батьки. Отже, у дослідженні конкретного випадку 

«недоторкана дитина» стала матір’ю, яка не чіпатиме свою 

дитину. 

Набагато більш негативним прикладом проекції є 

дитина, яку пов’язують із колишнім кривдником («Він такий 

самий ...») або де нормальна поведінка неправильно 

трактується («Вона плаче, тому що ненавидить мене»). Якщо 

допомога не надається швидко, дитина стає розчарованою та 

агресивною дитиною, підтверджуючи таким чином точку 

зору батьків та замикаючи пару у майже нерозривний цикл 

конфлікту. [1]. 

Ідентифікація з матір’ю 

Основи нашої ідентифікації закладаються у дитинстві, 

ідентифікація є несвідомий процес присвоєння психікою 
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суб'єкта рис значимої особистості, її моделей поведінки, 

конфліктів, ідеалів, уявлень. Для формування нормальної 

материнськї поведінки необхідна ідентифікація з матір'ю, а 

потім, на її основі, емоційна сепарація. Згідно з уявленнями 

Д. Кестенберг, прагнення до материнства починає 

закладатися в ранньому періоді розвитку, до стадії сепарації-

індивідуації і ґрунтується на відносинах матері і дочки. 

Ідентифікація з матір'ю дає можливість дівчинці сформувати 

власні функції материнської емпатії та інтуїції, а бажання 

мати дитину направлено на відновлення ранніх симбіотичних 

відносин з матір'ю [2]. 

 Ідентифікація з люблячою матір'ю допомагає прийняти 

дитину і підтримати нову ідентичність у жінки. Під час 

вагітності повинно відбутися перенесення нарцистичного 

лібідо, відчуженого від об'єктів, на новий об'єкт, майбутньої 

дитини. У разі девіантної поведінки материнства реалізація 

цих процесів порушена. За даними аналізу сімейних історій 

жінок, які відмовляються від новонароджених, слід, що 

девіантна мати з дитинства відкидалася власною матір'ю. Це 

унеможливило процес ідентифікації з матір'ю, як на рівні 

психологічної статі, так і на рівні формування материнської 

ролі [3]. 

У деяких випадках жінки можуть вступати в протест зі 

своєю матір'ю, що також може виражатися проявом 

девіантних форм материнських поведінки. Напади на свою 

дитину, як протест проти матері, є бажання її покарати, поки-

мовити свою владу, знецінити її і материнські функції. 
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Ефективною технологією науково-методичного 

супроводу є педагогічний коучинг як система андрагогічних, 
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акме-синергетичних принципів і прийомів, які сприяють 

розвитку потенціалу особистості, а також забезпечують 

максимальне розкриття та ефективну реалізацію цього 

потенціалу.  

Проблема коучингу впродовж останнього часу 

розглядається не лише в контексті психології чи бізнесу       

(Т. Голві, П.Вріца, Я. Ардуї, М. Дауні, О’Коннор), а й у 

контексті освіти. Так, А. Браун розглядає коучинг як чинник 

розкриття потенціалу особистості, а Дж. Джеймсон і                  
К. Колетт – як освітню технологію, що містить такі 

характеристики, як взаємозв’язок, або налаштованість 

тренера та групи, динаміку, спільність та спрямованість на 

результат [3]. Українські вчені Т. Борова [1], О. Проценко [3], 

С. Романова [4], О. Рудницьких (2014 р.) [5] аналізують 

коучинг насамперед у професійній освіті та в управлінні 

професійним розвитком науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти 

Як зазначає В. Сидоренко, педагогічний коучинг 

передбачає системність, вертикальну і горизонтальну 

цілісність неперервного освітнього процесу; інтеграцію 

формальної, неформальної та інформальної освіти, 

навчальної, практичної і самоосвітньої діяльності; урахування 

змісту навчальних потреб педагога на різних стадіях 

життєвого циклу; єдність професійної, загальної і 

гуманітарної освіти тощо. В основі педагогічного коучингу 

покладено ідею про те, що кожна особистість неповторна, 

відрізняється власними потребами, цілями, інтересами, 

мотивами, задоволення яких передбачає індивідуальні 

способи, форми, підходи до підвищення професійного та 

особистісного рівня. [6] 

Тобто кожен педагогічний працівник виступає осердям 

навчального процесу в системі післядипломної освіти, 
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цілісним суб’єктом професійної діяльності, активним, 

вільним і відповідальним у проектуванні, здійсненні та 

творчому реформуванні власного професійного розвитку. За 

створення єдиного акмеологічного диференційованого 

освітнього простору професійно-особистісний розвиток 

педагога являє собою цілеспрямований і поетапний процес 

фахового становлення, що характеризується неперервністю, 

циклічністю, фазовістю та передбачає врахування навчальних 

потреб, мотиваційних детермінант тощо. 

Концептуальна ідея педагогічного коучингу полягає в 

тому, що кожна особистість неповторна, відзначається 

особистими потребами, цілями, інтересами, мотивами, 

задоволення яких передбачає індивідуальні способи, форми, 

підходи до підвищення професійного та особистісного рівнів, 

за яких не можна застосовувати примус чи насилля, якими б 

цілями вони не пояснювалися. Головним у педагогічній 

взаємодії коуча і студента є благополуччя студента і 

педагога-коуча. Таким чином, мета педагогічного коучингу – 

допомогти студентам зрозуміти власні здібності, навчитися їх 

використовувати з максимальною для себе користю та 

перспективою. Педагогічний коучинг дає змогу значною 

мірою розкрити потенціал особистості, виявити її досі не 

розкриті й нереалізовані ресурси через освітню діяльність. 

Діяльність сучасного педагога повинна бути спрямована на 

виявлення ініціативи та побудову навчання таким чином, щоб 

студент був постійно залучен до спільної діяльності; на 

створення таких педагогічних умов, за яких студенти стають 

активними, здатними до самоосвіти, володіють ключовими 

компетентностями, які забезпечують здатність особи успішно 

провадити професійну діяльність. [2] 

Таким чином, коуч (і в цьому його головна відмінність 

від звичайного педагога) не дає готових порад та 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

256 

рекомендацій, а допомагає віднайти власні способи 

розв’язання актуальних проблем; формує компетенції 

безпосередньо у процесі діяльності, допомагає студенту 

професійно розвиватися та досягти мети. При цьому студент 

сам приймає рішення і несе відповідальність за результат. 

Технологія педагогічного коучингу дає змогу зрозуміти, чому 

студент не зміг виконати завдання, сприяє плануванню 

подальших дій. Ефективним педагогічний коучинг буде за 

умов: наявності професійно-особистісної рефлексії педагога й 

особистісної рефлексії студентів; створення стимулюючого 

середовища, спрямованого на розвиток творчої активності 

студентів, побудови партнерських відносин між викладачем і 

студентом та володіння педагогом компетенціями емоційного 

інтелекту. 

Висновки. Отже, педагогічний коучинг – це 

ефективний феномен освітнього процесу, побудований на 

мотивуючій взаємодії. При цьому педагог-коуч створює 

спеціальні умови, спрямовані на розкриття особистісного 

потенціалу студента з метою досягнення ним значних для 

нього цілей в оптимальні терміни, в окресленій освітній 

галузі. Педагогічний коучинг – одна з ефективних технологій 

упровадження в умовах дистанційного навчання, позаяк у 

коучингових технологіях основою є педагог-коуч і студент, 

які спільно визначають цілі й методи їх досягнення, 

відповідають за результати дій, що сприяє вдосконаленню 

навчальної діяльності. 

Педагогічний коучинг - це технологія, яка потребує 

великого досвіду і серйозного підходу з боку педагога, це 

ціла система підтримки студента, і, хоча її професійне 

масштабне застосування вимагає постійного навчання та 

підготовки педагога, окремі елементи ми активно успішно 

застосовуємо вже сьогодні. 
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ У ПОЧАТКОВІЙ 

ОСВІТІ 

У сучасний період поняття «міжпредметність» та 

«інтеграція» стають одним із чинників, що створюють та 

підтримують розвиток єдиного простору вітчизняної освіти і 

на рівні цілепокладання, і на рівні функціонування.  

Зауважимо, що інтеграція можлива за наявності 

незалежних систем та об’єктивних передумов їх взаємодії. 

Так, інтеграція  –  процес  взаємодії двох або більше систем 

для створення нової [2]. 

У педагогічній науці вивчення інтеграції відбувається 

на трьох рівнях – методологічному, теоретичному та 

практичному. На методологічному рівні розглядаються 

понятійно-категоріальний апарат та підходи до інтеграції в 

освіті; виявляються комплексні, міждисциплінарні проблеми; 

визначаються напрями досліджень. На теоретичному рівні 

вивчення інтеграції в педагогічній науці розробляються її 

концептуальні основи, моделі, технології; виявляються 

організаційні та психолого-педагогічні умови; досліджуються 

особливості суб'єктної інтеграції. На практичному рівні 

експериментально апробуються та впроваджуються 

розроблені моделі та технології інтеграції освіти. 

Узагальнюючи дані підходи, можна зазначити, що 

інтеграція у педагогіці розглядається  як  принцип педагогіки; 
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принцип дидактики; дидактична умова; засіб навчання; 

процес та результат навчання; система взаємозв'язку 

складових педагогічного процесу (навчання та виховання; 

навчальних курсів; суб'єктів тощо), що забезпечує якість 

освіти та конкурентоспроможність освітньої установи на 

ринку освітніх послуг. 

Під міжпредметністю розуміється і дидактичний 

принцип, і умова, захоплюючи цілі та завдання, зміст, 

методи, засоби та форми навчання різним предметам. 

Міжпредметність  дозволяє вичленувати основні елементи 

змісту освіти, передбачити розвиток системотворчих ідей, 

понять, загальнонаукових прийомів освітньої діяльності, 

можливості комплексного застосування знань із різних 

предметів у трудовій діяльності учнів.  

В результаті, міжпредметну інтеграцію необхідно 

розглядати як дидактичну умову підвищення якості освіти, 

оскільки вона орієнтує створення цілісної картини світу у 

свідомості учнів, допомагає наблизити зміст освіти до 

реального життя. Крім того, міжпредметна інтеграція ініціює 

навчально-пізнавальну діяльність учнів, сприяючи розвитку 

їх творчого мислення та створюючи умови для включеного 

спостереження над пізнавальними об'єктами у процесі 

вивчення шкільних предметів. Перевагою міжпредметної 

інтеграції є і той факт, що вона виступає засобом формування 

інтелектуальних та практико-орієнтованих умінь та навичок, 

що оптимізують процес навчання. 

В освітньому процесі початкової школи традиційно 

присутній інтегративний характер, який полягає не тільки в 

міжпредметному зв'язку, але і в інтегративно-діяльнісному 

підході, заснованому на філософському вченні про єдину 

наукову картину світу і формування цього змісту. Все це 

говорить про те, що на ступені початкової освіти функціонує 
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міжпредметна інтеграція, яка враховує зв'язок понять, що 

розглядаються, в початкових класах з навколишньою 

дійсністю, а отримані знання і вміння учнями виступають 

інструментом пізнання реального світу. Також актуалізація 

міжпредметної інтеграції в українській  освіті пояснюється 

необхідністю реалізації Державного стандарту початкової 

освіти [1], підвищення її якості  та практико-орієнтованого 

характеру, досягнення високого світового рівня показників. 

Державний стандарт висуває такі характеристики до учнів 

школи, як досягнення особистісних, метапредметних, 

предметних результатів. Метапредметні результати 

включають пізнання найважливіших загальних характеристик 

навколишнього світу (природа та суспільство) та оволодіння 

універсальними навчальними діями. На нашу думку, 

найважливішим засобом формування метапредметних 

результатів є міжпредметність. 

Зауважимо, що міжпредметна інтеграція – один із 

способів формування та структурування змісту початкової 

освіти, а також метод організації освітнього процесу. Таким 

чином, інтеграція в навчанні може бути пов'язана з освоєнням 

загальних понять, фактів, правил у полі перетину двох та 

більше навчальних дисциплін чи предметних галузей. Учень 

початкової школи отримує можливість опановувати знання в 

комплексі, сприймати загальнонаукові поняття, категорії, 

явища та підходи цілісно, переносити вміння, освоєні у межах 

одного предмету для вирішення завдань іншого.  

Інтеграція у початковій школі має кількісний характер, 

тобто «трохи про все». Це означає, що молодші школярі 

отримують все нові й нові уявлення про поняття, 

систематично доповнюючи і розширюючи коло знань. І тому 

необхідна здатність вчителя початкових класів до синтезу 

розрізнених знань і умінь учнів. У цьому випадку 
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результатом навчання є необхідність знати «все про 

небагато», а це вже спеціалізація учнів на новому 

інтеграційному рівні [3, с. 108]. 

У практичній роботі з реалізації ідей міжпредметної 

інтеграції вчителі початкових класів  часто звертаються до 

інтегрованих курсів, у яких вирішуються дидактичні завдання 

двох і більше навчальних предметів. Обов'язковими 

структурними елементами інтегрованого курсу є: ціль, 

завдання, принципи та методи навчання, ціннісно-смислові 

орієнтири, технологічні умови. На нашу думку, основні 

завдання інтегрованого курсу  можна сформулювати як:             
1) забезпечення інтеграції змісту з різних навчальних 

предметів; 2) полегшення наступності у процесі взаємодії під 

час навчання за схемою: вчитель - учень - вчитель;                 
3) передача методики та основного змісту інтегрованого уроку  

за допомогою організації взаємодії навчальних предметів.

Так при створенні інтегрованого курсу необхідно 

враховувати методичні, дидактичні, технологічні та управлінські 

принципи. Для активізації пізнавальної та розумової діяльності 

молодших школярів у рамках інтегрованого курсу  вчителі 

використовують різноманітні вправи, творчі заняття, ігри, 

проблемні ситуації з різних тем предметних галузей. 

До основних особливостей інтегрованого курсу  

належать [4, с. 54]: 

- в одній темі одночасно спостерігається 

внутрішньопредметний та міжпредметний зв'язок. З цією 

метою потрібно спланувати навчальний матеріал так, щоб 

нова інформація усвідомлювалася учнями у повному обсязі, у 

комплексі; 

- об'єднання знань із різних навчальних предметів

потребує правильного визначення головної мети 

інтегрованого уроку; 
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- розробляючи урок, необхідно ретельно вибрати його

структуру, методи та засоби навчання; 

- обов'язковий навчально-методичний супровід 

молодшого школяра в освітній діяльності. 

Відмітимо, що  міжпредметна інтеграція у початковому 

навчанні та вихованні має як позитивні,  так і негативні риси. 

До позитивних належать: створення оптимальних умов 

розвитку мислення молодших школярів (здатність до 

абстракції, вміння виділяти головне, проводити аналогії, 

здійснювати аналіз, узагальнення та зіставлення, тим самим 

створюються умови для логічності, гнучкості та критичності 

розуму); усунення дублювання навчального матеріалу; 

ліквідація багатопредметності у сучасній школі; створення 

сприятливих умов гармонізації особистості учня, розвитку 

його системного світогляду. Негативними є: обмежена 

кількість навчальних предметів, які вчитель може поєднати 

на одному уроці (компенсувати це можна тим, що зміст 

невеликого обсягу знань, який засвоюється, повинен 

відображати дійсну картину світу, взаємозв'язок її частин); 

труднощі викладу інтегрованого уроку (необхідно щоб деталі 

для дітей даного віку були зрозумілі і цікаві). 

Отже, питання міжпредметної інтеграції в початковій 

освіті має труднощі. Але в той же час є чинники, що 

полегшують їх вирішення. Одним із них можна назвати те, 

що у початковій школі основну частину всіх навчальних 

предметів, за винятком деяких, веде один вчитель. У цьому 

вбачається позитивна сторона. Тому вчителю початкових 

класів легко перейти до міжпредметної інтеграції, яка 

створює комплекс заходів, які необхідно постійно 

застосовувати в  освітньому процесі як впливового засобу 

формування світогляду молодших школярів.  
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УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭМОЦИОННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ В МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ДМШ 

Проблема эмоциональной устойчивости при публичном 

выступлении является одной из важных в музыкальной 

педагогике и психологии. Способность владеть собой в 

момент выступления и регулировать эстрадное волнение – 

обязательная задача формирования пригодности к 

исполнительской деятельности.  

Концертное выступление является завершающим 

этапом работы над музыкальным произведением. Тем не 

менее, он часто сводит на нет всю проделанную работу – как 

ученика, так и педагога. С удовольствием и усердием 

занимаясь в классе, ученик играет на сцене с текстовыми 

потерями, со срывами, не думая о музыкальном образе в 

произведении. Возникает противоречие между желанием 

ученика качественно исполнить музыкальное произведение 

на экзамене, концерте и невозможностью достичь этого в 

результате повышенного волнения.  

Необходимо подчеркнуть, что эмоциональная 

устойчивость является целостной характеристикой личности, 

обеспечивающей ее готовность противостоять 

стрессогенному воздействию в тяжелых ситуациях, и она 
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включает в себя, по характеристике К. Левина, способность 

выдерживать чрезмерное возбуждение и эмоциональное 

напряжение, возникающее под влиянием стрессоров, а также 

способность сохранять беспрепятственно для деятельности 

высокий уровень активации. Эмоциональная устойчивость 

формируется сразу с развитием целостной личности и зависит 

от типа нервной системы человека, его общественного опыта, 

от приобретенных ранее навыков поведения, также от уровня 

развития главных познавательных структур личности [2].  

Как отмечает А. Чебыкин, один и тот же человек в 

разных условиях может проявлять разные уровни 

эмоциональной стойкости. В первую очередь, по мнению 

автора, это зависит от рода выполняемой им деятельности. 

Если субъект обладает достаточными знаниями, умениями и 

отношениями в профессиональной работе, внешние факторы 

будут оказывать гораздо меньшее негативное влияние, чем 

когда такие знания, умения и отношения отсутствуют [3].   

В данном аспекте особый интерес представляет 

исследование С. Изюмовой, определяющей эмоциональную 

устойчивость как «синтез качеств и свойств личности, 

позволяющий уверенно, самостоятельно, без эмоционального 

напряжения выполнять свою профессиональную 

деятельность с минимальными ошибками в течение 

длительного времени» [1].  С учетом приведенного 

высказывания можно предположить, что личностные 

качества являются необходимым условием как 

профессиональной, так и эмоциональной стойкости человека. 

Анализ научной литературы по данной проблеме дал 

возможность выявить уровни сформированности 

исследуемого образования у учеников детской музыкальной 

школы (высокий, достаточный, средний, низкий). 

Высокий          уровень.        Выявляется         устойчивое 
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положительное отношение и мотивированность к 

музыкально-исполнительской деятельности, наличие 

сценического опыта. Учащимся свойственно четкое 

осознание исполнительского идеала и важной роли 

концертно-исполнительской подготовки в достижении успеха 

в музыкально-исполнительской деятельности. Свойственна 

глубокая осведомленность с культурологической и 

музыкально-теоретической литературой, сформированность 

музыкально-исполнительских умений и навыков, способность 

к воспроизведению художественного содержания 

музыкальных произведений в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. Присуща четко выраженная 

самоидентификация, адекватная самооценка как музыканта-

исполнителя, способность к рефлексии собственной 

музыкально-исполнительской деятельности. Во время 

концертного выступления учащиеся проявляют 

музыкальность, артистизм, умеют управлять своим 

психолого-эмоциональным состоянием в условиях 

концертного выступления. 

Достаточный уровень. Наличие у учащихся – будущих 

пианистов-исполнителей положительных побудительных 

мотивов к осуществлению исполнительской деятельности, 

достаточно наличие сценического опыта. Свойственно четкое 

осознание исполнительского идеала и важной роли 

концертно-исполнительской подготовки в достижении успеха 

в указанном виде деятельности. Достаточно полный объем 

знаний по культурологической и музыкально-теоретической 

литературе, музыкально-исполнительских умений и навыков. 

Учащиеся обладают способностью к воспроизведению 

художественного содержания музыкальных произведений в 

процессе музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащимся присуща способность к рефлексии собственной 
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музыкально-исполнительской деятельности, однако такие 

ученики не всегда проявляют адекватную самооценку как 

музыканта-исполнителя. У учащихся указанного уровня 

достаточно развита музыкальность, но не всегда проявляется 

умение управлять собственным психолого-эмоциональным 

состоянием в условиях концертного выступления. 

Средний уровень. Имеющееся индифферентное 

отношение к исполнительской деятельности, не всегда 

присущее осознание исполнительского идеала и важной роли 

концертно-исполнительской подготовки в достижении успеха 

в указанном виде деятельности. Осведомленность в 

культурологической и музыкально-теоретической литературе, 

комплекс музыкально-исполнительских умений и навыков 

поверхностный и фрагментарный. Самооценка в основном 

характеризуется неадекватностью, способность к рефлексии 

собственной музыкально-исполнительской деятельности 

достаточно неустойчива. Умение управлять своим психолого-

эмоциональным состоянием во время концертного 

выступления почти не проявляется. 

Низкий уровень. Характер мотивации к осуществлению 

исполнительской деятельности неясен и неустойчив. У 

учащихся с низким уровнем сформированности 

эмоциональной устойчивости отсутствует осознание 

исполнительского идеала и важной роли концертно-

исполнительской подготовки в достижении успеха в 

музыкально-исполнительской деятельности. Учащиеся не 

знакомы с культурологической и музыкально-теоретической 

литературой, комплекс музыкально-исполнительских умений 

и навыков неудовлетворителен. Учащиеся с низким уровнем 

изучаемого конструкта не обладают способностью к 

воспроизведению художественного содержания музыкальных 

произведений в процессе музыкально-исполнительской 
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деятельности. Самооценка характеризуется неадекватностью, 

способность к рефлексии своей музыкально-исполнительской 

деятельности не устойчива. Учащимся не свойственно умение 

управлять своим психолого-эмоциональным состоянием во 

время концертных выступлений. 
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ТОП 6 ІСТОРИЧНИХ ФЕСТИВАЛІВ В УКРАЇНІ. НОВІ 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

Фестивальний туризм – вид туризму, який стрімко 

розвивається і вважається одним з найбільш перспективних 

видів туризму на сьогоднішній день. У зв’язку зі стрімким 

розвитком світового туризму, розвиток фестивального 

туризму як одного з найпривабливіших видів подієвого 

туризму наразі є актуальний і для України. 

 В   Україні  щороку  проводяться   сотні   різноманітних 
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заходів, і одне з особливих місць займає фестиваль, а їх 

кількість з кожним роком зростає. Збільшується також і 

кількість відвідувачів українських фестивалів, а це свідчить про 

те, що цей захід  популярний і поширений по всій країні [1]. 

Історичний (історична реконструкція) фестиваль – це 

вид туристичного дозвілля, один із складових івент-заходів, 

що є популярний серед різної цільової аудиторії, зокрема 

серед молоді. Найбільшого поширення він здобув серед 

людей яким цікава історія минувшини, мистецтво, які 

прагнуть відчути романтичний дух середньовіччя тощо.  

Різноманітні туристичні ресурси України можуть бути 

використані для розвитку туристичної галузі нашої країни. 

Подієві туристичні ресурси, одним з яких являється 

фестивальні заходи, мають важливі перспективи для розвитку 

регіонального туризму. Досвід багатьох країн світу свідчить, 

що проведення фестивалів є необхідним для формування 

попиту на туристичні послуги та впливу на значні доходи 

регіону. Проте, порівняно з іншими країнами, розвиток 

подієвого туризму в Україні все ще знаходиться на стадії 

становлення. Водночас туризм є перспективною частиною 

конкурентоспроможності України на всіх рівнях (від 

регіонального до національного). 

Топ 6 історичних фестивалів в Україні: 

1. «Галицьке лицарство»: фестиваль історичної 

реконструкції. Перший фестиваль відбувся у місті Галич 2018 

року у вересні. Масштабний захід середньовічної культури з 

неповторною атмосферою Давнього Галича.  

2. «Середньовічний Хотин»: міжнародний історичний

фестиваль;визнається одним з найбільш масштабних 

фестивалів історичної реконструкції. Характеризується 

щорічним проведенням  в час травневих свят. 

3. «ТуСтань»:   фестиваль   присвячений     українській
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середньовічній культурі. Його проведення відбувається біля 

села Урич, Львівська область. Спостерігається щорічна зміна 

часу звершення фестивалю, але це припадає десь на 

серпень/вересень.  

4. «Середньовічний Меджибіж»: фестиваль історичної

реконструкції з лицарськими захоплюючими турнірами. 

Місце проведення – село в Хмельницькій області. 

5. «Львів Стародавній»: яскраве дійство, в якому

зустрічаються  стародавні герої, красуні  і хоробрі лицарі, 

блазні та кати. Головною подією фестивалю є турнір лицарів 

– це блискуча подія, яка відродилася в сучасній Європі після

давно забутого. Учасники заходу – представники численних

клубів історичної реконструкції з усього світу.

6. «Terra Heroika»: фестиваль, що являється одним з

найбільших в Україні та наймасштабніших у Східний Європі. 

Його проведення відбувається  у Кам’янці-Подільському; 

характерна  військово-історична тема. 

При досліджені фестивального туризму України мною 

було виявлено, що  він має досить багато вагомих причин та 

негативних напрямів для його проведення, а саме: брак 

кваліфікованих кадрів у сфері івент-менеджменту, 

недостатність належного фінансування, одноманітність та 

типовість програми фестивалю, відсутність календаря подій, 

в якому було б розписано всі дати проведення фестивалів на 

території України, нерівномірність розподілу фестивалів та 

інші. 

Для того щоб цей вид туризму процвітав та набував 

популярності, не тільки серед населення України, а й серед 

іноземних туристів, потрібно розробити нові тенденції, що не 

будуть перешкоджати його становленню [2]. Тому можу 

навести декілька перспективних напрямів розвитку 

фестивалю в країні : 
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1) Організувати належне навчання для підготовки

висококваліфікованих івент-менеджерів, які зможуть 

правильно та якісно створити фестиваль; 

2) покращити безпеку для відвідувачів фестивалю;

3) розробити логічний план для кожного виду

діяльності; 

4) розробити календар проведення фестивалів, який

буд актуальний і не буде змінюватись впродовж певного 

терміну;  

5) забезпечити регулярне проведення події;

6) покращення належного фінансування;

7) залучення інвесторів;

8) покращити практику з соціологічних опитувань та

анкетувань, які допоможуть в майбутньому уникнути тих чи 

інших помилок в організації фестивалю; 

9) внесення вагомі змін до Законів України, а саме

«Про підприємництво» та «Про туризм»; 

10) вдосконалити тематику фестивалів.

Отже, ці стратегічний напрямки розвитку українського

фестивального туризму зменшити або ж усунути негативний 

вплив певних факторів на розвиток цього виду туризму. 

Завдяки повному виконанню цих заходів, одним із 

найпопулярніших різновидів  туризму стане саме 

фестивальний туризм в нашій Україні. 
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POSSIBILITIES OF DIAGNOSIS OF PULMONARY 

EMBOLISM AT THE PREHOSPITAL STAGE IN 

PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION 

Pulmonary embolism (PE) is a complete or partial occlusion 

of the trunk or branches of the pulmonary artery by thrombotic 

masses. РЕ оccurs as a complication of various diseases, including 

coronavirus disease (COVID-19). It is known that patients with 
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COVID-19 have an increased tendency to thrombosis in the 

microcirculatory tract and in the main vessels, even in the absence 

of risk factors, the presence of which further increases the 

likelihood of РЕ [1]. 

Due to the high prevalence of COVID-19 worldwide, it is 

necessary to identify pre-hospital patients with possible 

development of РЕ to determine further tactics, including the need 

for hospitalization, anticoagulant therapy for prevention or, 

conversely, lack of treatment in patients who have a very low risk 

of РЕ. 

PE has no specific symptoms. Clinical manifestations, 

which the doctor pays attention to in terms of РЕ, often indicate a 

high risk of death and have manifestations of hemodynamic 

instability (chest pain, presyncopal or syncopal state, drop in 

blood pressure, hemoptysis or severe shortness of breath with 

signs of severe pulmonary insufficiency). In outpatient practice, 

low-risk PE is most common, which requires, first of all, 

stratification of the patient for the possibility of the occurrence of 

PE. The Geneva scale and the Wales scale are used for clinical 

stratification [2]. If a high risk of PE is detected on these scales, 

the patient should be advised to undergo computed tomography 

(CT scan), and if impossible or contraindicated, ventilation-

perfusion (V/P) scintigraphy of the lungs. Once the diagnosis is 

confirmed, the severity of PE should be assessed using the PESI 

or sPESI scale and indications for hospitalization should be 

determined according to Hestia criteria. If the severity of PE is 

determined or at least one Hestia criterion is present, the patient 

needs to be hospitalized. Patients with a I-II class (scale PESI) or 

a reduced PESI (sPESI) gain 0 points should be considered for 

outpatient treatment of PE. They do not need to assess the risk of 

bleeding, and they do not need to determine the ratio of the size of 

the right and left ventricles according to computed tomography or 
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right ventricular dysfunction according to echocardiography. In 

cases where dilatation of the right ventricle was detected by CT 

scan or echocardiography-examination in patients suitable for 

outpatient treatment, the definition of biomarkers is shown: 

natriuretic peptide B-type (BNP), natriuretic peptide N-terminal 

B-type, troponin I or T. Increasing their level requires

hospitalization. At detection of dysfunction of a right ventricle of

such patients carry to group of high risk of development of

hospital death. They need more aggressive therapy [2].

Attention should also be paid to patients who have "masks" 

of low-risk PE. These are recurrent pneumonias of unknown 

etiology, transient dry pleurisy, hemorrhagic pleurisy; recurrent 

syncope (collapse), collapse with shortness of breath and 

tachycardia; sudden attacks of chest tightness, difficulty breathing 

and further fever; unexplained fever that does not respond to 

antibacterial therapy; the appearance or progression of symptoms 

of heart failure resistant to treatment; the appearance and / or 

progression of symptoms of acute or chronic pulmonary heart 

disease in the absence of indications for chronic diseases of the 

bronchopulmonary system; exacerbation of coronary heart 

disease; septic conditions. Accordingly, this category of patients 

should also be stratified for the clinical probability of pulmonary 

embolism. 

Finding PE in every patient with shortness of breath or chest 

pain can lead to high costs and complications due to unnecessary 

tests, so criteria have been developed for emergency department 

patients to select, on a clinical basis, patients who are so likely to 

have PE. diagnosis should not even begin: age less than 50 years; 

heart rate less than 100 beats per minute; oxygen saturation more 

than 94%; no unilateral swelling of the leg; no hemoptysis; no 

recent injuries or surgeries; no history of venous 

thromboembolism; no oral contraceptive use. 
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Consideration should also be given to the management of a 

patient who is at low risk during clinical stratification of PE. 

According to all the recommendations, it is necessary to 

determine the D-dimer, which helps to exclude low-risk PE in the 

first stage of the study in 99%. However, in patients with COVID-

19, the D-dimer is elevated and has an unfavorable prognostic 

value and does not always indicate the presence of PE. According 

to the recommendations of 2019 [2], it is less sensitive, and in 

COVID-19 even less, because the increase may be due to various 

reasons. For patients at intermediate risk or for low-risk 

individuals who do not meet all the exclusion criteria, the initial 

test is still to determine the level of D-dimer in plasma. 

Age-adjusted thresholds are used in patients over 50 years 

of age (age × 10 ng / ml, not the threshold of 500 ng / ml), 

because the threshold levels of D-dimer increase with age. 

Patients with D-dimer levels below the age limit do not require 

any imaging studies and do not require anticoagulants. Patients 

with elevated D-dimer levels should be imaged (contrast-

enhanced CT scan and, if impossible or contraindicated, V/P lung 

scintigraphy). Accordingly, when confirming the diagnosis of PE, 

an assessment of the need for hospitalization is performed. It 

should be noted that hospitalization of patients with COVID-19 

has its own additional criteria [1] given the severity of the disease 

itself, and not just the presence of PE. 

Another category of patients who should be considered at the 

outpatient level and recommended the assessment of thromboembolic 

events are patients who were discharged from the hospital after 

treatment of COVID-19 [1]. They are stratified according to the 

IMPROVE DD scale and determine further management tactics and 

the need for anticoagulant drugs at the outpatient level.  

Therefore, the presence of coronavir infection in patients 

requires a more detailed assessment of the clinical condition, 
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stratification of the risk of PE at the outpatient level. In addition, 

stratification of the risk of thromboembolic events should be 

performed in patients who do not require hospitalization and in 

those who are discharged from the hospital. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОВОЛОДІННІ 
ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ  З НАДАННЯ 

УРГЕНТНОЇ ДОПОМОГИ В 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ В УМОВАХ 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ З МЕТОЮ 
РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЬОЇ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ 

Конкурентоспроможність медичних працівників 

визначається насамперед швидкістю і коректністю прийняття 

рішення і наданні ургентної допомоги в умовах обмеження 

часу. Стосовно надання швидкої і негайної допомоги в 

оториноларингології найбільш важливими і проблемними є 

навички відновлення дихання при стенозах гортані [1] і 

зупинки носових кровотеч [2]. Так, при опитуванні інтернів 

загальної практики і сімейної медицини про ситуації, що 

викликають невпевненність і відчуття тривоги у майбутній 

роботі в медицині з розділу оториноларингологія, 86,2 % 

опитаних вказали на ситуації з необхідністю надання 

невідкладної допомоги при стенозах гортані і 75,4 % – при 

носових кровотечах. 
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Однозначно, що впевненість у можливостях та навичках 

виконання трахеотомії, конікотомії або тампонади носа 

особливо в невідповідних умовах навколишнього оточення 

без відповідного забезпечення має невелика кількість 

медичних працівників. В основному – це 

оториноларингологи, онкологи відділення пухлин голови-

шиї, а також частина лікарів суміжних спеціальностей, які 

надають ургентну допомогу. Зрозуміло, що найбільше 

можливостей вдосконалити навички невідкладної допомоги 

мають інтерни-оториноларингологи на етапі післядипломного 

навчання, які спочатку спостерігають реальні ситуації і 

шляхи їх вирішення, потім – асистують у наданні допомоги, 

а, можливо, і під контролем куратора виконають 

трахеостомію або тампонаду носа. Слід відзначити, що 

впевненість з’явиться після не одного десятка самостійно 

виконаних вдалих втручань.  

Серед різноманітних методик, що сприяють 

покращенню просторової орієнтації в топографічній анатомії 

ЛОР-органів, засвоєнню методик надання невідкладної 

допомоги, крім безпосереднього навчання в клініці, мають 

значення і багаторазовий перегляд сучасних відеорядів, і, 

особливо, самостійне виконання маніпуляцій на муляжах. 

Однак, можливість роботи з муляжами тимчасово втрачена 

при переході на дистанційну форму навчання, а 

багаторазовий перегляд відеорядів невідкладних оперативних 

втручань і маніпуляцій все ж не замінить практичних 

навичок.  

Звичайно, в епоху збільшення питомої ваги 

дистанційного навчання перспективним є використання 

сучасних технологій роботохірургії з доповненою або 

віртуальною реальністю у 3d-середовищі. На жаль, реальні 

можливості використання технологій роботохірургії з 
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доповненою або віртуальною реальністю у 3d-середовищі на 

сьогоднішній день практично відсутні за різними факторами 

в т.ч. фінансовими. 

Планова організація спостереження за наданням 

ургентної допомоги у клінічних ЛОР-відділеннях вищих 

навчальних закладах є неможливою у зв’язку зі стрічковою 

системою планування практичних занять серед студентів,  а 

також тому, що хворі з стенозами гортані або носовими 

кровотечами у клініці з’являються не так часто і тим більше 

не згідно розкладу. Звичайно, при певних умовах в 

спеціалізованих відділеннях можна демонструвати 

трахеотомію як перший етап перед ларингектомією або 

передню тампонаду носа – як  фінальний етап оперативних 

втручань в порожнині носа з метою фіксації анатомічних 

структур або профілактики післяопераційних кровотеч. 

Тому, з метою розвитку конкурентоспроможньої вищої 

школи, одним з найбільш реальних методів набуття і 

вдосконалення практичних навичок, за нашою думкою, є 

широке використання муляжів. Навіть при тимчасовому 

переході на дистанційну форму навчання тренування на 

муляжах може бути здійснено на дому за допомогою 

сучасних методик 3-d-друку [3] відповідної кількості 

достатньо дешевих моделей. Звичайно, зручність і 

ефективність роботи з анатомічними моделями залежить від 

їх якості і матеріала виготовлення (гіпсові суміші, пластик, 

моделін, художня глина, латексні герметики [4], віксінт 

тощо).  

Таким чином, для здобуття знань і напрацювання 

практичних навичок з надання невідкладної допомоги в 

оториноларингології при стенозах гортані і носових 

кровотечах в умовах епідеміологічних обмежень є 

доцільними багаторазовий перегляд сучасних відеорядів і 



Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 

  (07 січня 2022 р., Ларнака (Кіпр), дистанційно) 

282 

використання муляжів, які створені в т.ч. шляхом 3-d-друку з 

матеріалів, що наближені до реальних тканин за еластичністю 

і кольором. З точки зору перспективного розвитку 

конкурентоспроможньої вищої школи необхідним є розвиток 

технології роботохірургії у 3d-середовищі з доповненою або 

віртуальною реальністю. 
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