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ШАНОВНІ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ! 

 Сподіваюсь, що Ви та Ваші 
рідні у безпеці, наскільки це 
можливо. Наразі, на нашій землі 
настали скрутні часи, однак, ми 
сильні та маємо тверду віру, що з 
гідністю подолаємо всіх ворогів. Ми 
пройдемо це випробування, бо 
українському народу все під силу. 
Перемога рідної Вітчизни буде 
неодмінно. 

Ви тримаєте у руках 
матеріали XІX-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Сучасні аспекти модернізації 
науки: стан, проблеми, тенденції 
розвитку»,  м. Вільнюс (Литва). 

Матеріали щомісячних конференцій користуються 
визнаним авторитетом у наукових та експертних колах. У них 
можна знайти об'єктивні оцінки актуальних питань державного 
управління, права, психології, міжнародної економіки, педагогіки, 
філософії, соціології та ін.   

Приємно, що за останні роки з'явилися нові інноваційні 
напрями роботи конференції, що дозволяють йти в ногу з часом, 
підтримувати постійний інтерес читацької аудиторії.  

Слава Україні! Героям Слава! 

З повагою, 

Директор Видавничої групи 
«Наукові перспективи», 
кандидат наук з державного 
управління, доцент, Лауреат 
Премії Президента України 
для молодих вчених 

Жукова І.В. 
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СЕКЦІЯ 1. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 

САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

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

 Заслужений юрист України, 

 проректор з наукової роботи, 

 Національний авіаційний університет, 

м. Київ, Україна 

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

ДО 2025 РОКУ 

Динамічний розвиток економіки України в умовах 

трансформації економічних відносин сприяв становленню та 

швидкому розвитку вітчизняної банківської системи, яка 

стала важливою складовою економічної системи. Вона 

відіграє важливу роль у суспільному житті та значною мірою 

стосується як підприємницької діяльності, так і 

повсякденного життя людей.[1,2] Грошові відносини 

пронизують усі сфери суспільного життя, а тому банки і 

банківська система відіграють усе значимішу роль. 

В березні 2018 року Національний банк України  

ухвалив середньострокову Стратегію Національного банку на 

2018-2020р. Опублікувавши зазначену вище Стратегію  

Національний банк зобов’язався докласти максимум зусиль 

для досягнення стратегічних цілей, які сприяли б створенню 

потужного фундаменту для забезпечення економічного 
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зростання в країні: забезпечення низької інфляції, стабільної, 

прозорої та ефективної банківської системи, відновлення 

кредитування, ефективного регулювання фінансового 

сектору, вільного руху капіталу та фінансової інклюзії.  

Перші шість напрямів були спрямовані на задоволення 

потреб учасників фінансової екосистеми. Водночас одна з 

важливих передумов для їх досягнення – висока інституційна 

спроможність центробанку. Розуміючи це, Національний 

банк поставив перед собою сьому, внутрішню ціль – стати 

сучасним, відкритим, ефективним, незалежним центральним 

банком. 

Звіт про виконання Стратегії свідчить про те, що 

більшість основних завдань виконано, а з інших – досягнуто 

значного прогресу.[3] Водночас завдяки прозорій, 

передбачуваній та послідовній політиці регулятора маємо такі 

результати виконання цілей Стратегії: 

 У межах цілі "Низька та стабільна інфляція" вдалося

поглибити трансмісійний механізм монетарної політики, 

встановити облікову ставку на рівні, що дозволяє привести 

очікувану інфляцію до цільових значень на горизонті 

політики. Одночасно з дотриманням режиму гнучкого 

обмінного курсу та недопущенням фіскального домінування 

основними досягненнями центробанку стала ефективніша 

комунікація з економічними агентами для стабілізації 

інфляційних очікувань та стале накопичення міжнародних 

резервів. Під кінець 2020 року інфляція знизилася до 5% із 

13,7% на початок 2018 року, а міжнародні резерви зросли до 

восьмирічного максимуму – до 29 млрд дол. США. Це 

свідчить про найуспішніше виконання цієї стратегічної цілі. 

 У межах цілі "Стабільна, прозора та ефективна

банківська система" відбувся перехід до ризик-орієнтованого 

банківського нагляду, посилився  контроль за операціями 
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банків із пов’язаними особами, підвищилася якість розкриття 

фінансової та пруденційної звітності, запроваджено 

пруденційні вимоги до банків згідно з нормами законодавства 

ЄС та рекомендаціями Базельського комітету. Сьогодні всі 

банки мають життєздатні бізнес-моделі, державні банки 

оновили свої стратегії. Попри економічний спад, викликаний 

пандемією коронавірусу, прибутковість банківського сектору 

залишилася на високому рівні. На кінець 2020 року суттєво 

знизилася частка NPL у банківській системі – до 41% із 53% 

на початок 2018 року. Обсяги депозитів зростали упродовж 

останніх років, а якість кредитного портфеля покращувалася, 

зокрема у контексті контролю обсягів потенційно нових NPL. 

Водночас на реалізацію цієї цілі вплинуло скорочення 

економічної активності внаслідок розгортання пандемії 

коронавірусу. Надалі ми очікуємо на посилення позитивної 

динаміки у зміцненні довіри до банківської системи. 

 У межах цілі "Відновлення кредитування" вдалося

знизити вартість кредитів у банківському секторі, посилити 

захист прав споживачів та кредиторів, започаткувати роботу 

Кредитного реєстру. В частині покращення доступності, 

достовірності, прозорості інформації для прийняття 

кредитних рішень відбувся величезний прогрес – індекс 

відкритості державних реєстрів для банків та кількість банків, 

що приєдналися до Системи BankID НБУ, перевищили 

прогнозні значення. Також запрацював новий ринковий 

інструмент – процентні свопи. Проте коронакриза внесла свої 

корективи: через карантинні обмеження та кон’юнктурну 

невизначеність попит на всі види кредитів знизився. Ця 

стратегічна ціль найчутливіше відреагувала на пандемію, тож 

центробанк продовжить роботу над програмами в цьому 

напрямі. На нашу думку, низька інфляція та виважена 

монетарна політика Національного банку на тлі покращення 
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економічної ситуації в країні мають пожвавити інтерес 

українців та бізнесу до кредитування. 

 У межах цілі "Ефективне регулювання фінансового

сектору" відбулося успішне передавання функції з нагляду за 

небанківським фінансовим ринком від Нацкомфінпослуг до 

Національного банку. Завдяки розробці нового законодавства 

та появі дієвіших інструментів регулювання небанківського 

фінансового сектору стає ефективнішим. Зокрема, 

заплановане застосування нових стандартів розкриття 

структур власності учасників ринку небанківських послуг 

створить фундамент для продовження реформи з підвищення 

прозорості та оздоровлення фінансового сектору. 

 У межах цілі "Вільний рух капіталу" було розроблено

Закон України "Про валюту і валютні операції", який набув 

чинності у 2019 році, продовжувалася масштабна валютна 

лібералізація, яка не створювала загроз фінансовій 

стабільності: розвивалася інфраструктура фінансового ринку 

України, збільшилися ліміти на валютні операції для 

фізичних осіб, спростився доступ іноземних інвесторів на 

український ринок капіталу, розширено співпрацю з 

міжнародними депозитаріями, розроблено концепцію запуску 

вторинного ринку ОВДП. 

 У межах цілі "Фінансова інклюзія" активно 

розвивалася платіжна інфраструктура. Пандемія та введення 

карантинних заходів в Україні пришвидшили перехід 

громадян до цифрових сервісів та безготівкових операцій. 

Кількість та обсяги безготівкових платежів із використанням 

платіжних карток зростали три роки поспіль. Так, частка 

безготівкових розрахунків в Україні з використанням 

платіжних карток збільшилась із  39,3% на початку 2018 року 

до 55,8% на кінець 2020 року. Система електронних платежів 

НБУ запрацювала в майже цілодобовому режимі (23/7), банки 
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успішно перейшли на міжнародний номер банківського 

рахунку IBAN. Наприкінці 2020 року у Верховній Раді 

зареєстровано законопроєкт № 4364 про платіжні послуги, що 

дозволить адаптувати законодавство України до 

законодавства ЄС та суттєво осучаснити регулювання 

діяльності українського ринку платежів та переказу коштів. 

Також у минулому році центральний банк взяв на себе 

функцію захисту прав споживачів фінансових послуг і 

підвищення їх фінансової грамотності. Регулятор розробив 

програму з підвищення рівня фінансової грамотності в 

Україні та розпочав її реалізацію. 

 У  межах цілі "Сучасний, відкритий, незалежний та

ефективний Національний банк" регулятор вибудував 

прозору комунікацію з суспільством та ринкам – його 

рішення зрозумілі та прогнозовані, систематично 

підвищується ефективність використання державних 

ресурсів, високого рівня досягла внутрішня експертність та 

дослідницький потенціал. Навесні 2019 року Національний 

банк уперше в історії України отримав престижну 

міжнародну нагороду Central Banking Awards за значні 

досягнення в прозорості та розбудові діалогу зі 

стейкхолдерами. Також Національний банк вивчає та 

імплементує найкращі світові стандарти й практики 

центробанкінгу, розширює свою міжнародну присутність та 

відкритість для всього зовнішнього світу. Зокрема, у 2020 

році центробанк приєднався до Мережі сталого банкінгу 

(Sustainable Banking Network, SBN) та зобов’язався 

працювати над створенням стійкої фінансової системи для 

сталого розвитку економіки, розширенням "зелених" 

інвестицій у економіку, підтримувати фінансові продукти, які 

мають позитивний вплив на клімат, а також обмінюватися 

досвідом із країнами-членами цього об’єднання. 
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Вдосконалюються розвиток людського потенціалу, 

оптимізується відображення статистики на сайті НБУ, 

розробляється бачення розвитку SupTech/RegTech тощо.[3] 

Виконання значного переліку завдань, передбачених 

Стратегією, сприяло створенню міцного фундаменту для 

подальшого розвитку фінансової екосистеми. Водночас 2020 

рік увійшов в історію як рік нових викликів, нових рішень та 

нових ідей. Світ та фінансова екосистема змінюється дуже 

швидко, саме тому Національний банк розпочав роботу над 

новою інституційною Стратегією, що відповідатиме 

викликам сьогодення та сприятиме сучасному розвитку 

регулятора фінансового сектору України. Оновлену 

інституційну Стратегію Національного банку України до 

2025 року ухвалено в травні 2021 року. [4] Публічна 

презентація оновленої Стратегії відбулася 20 травня 2021 

року – у День банківських працівників. 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за трьома 

стратегічними напрямами розвитку, які деталізуються у 12 

стратегічних цілях: 

Перший напрям. Сприяння відновленню та розвитку 

економіки: 
 Підтримання макростабільності
 Відновлення кредитування економіки
 Розвиток ринку фінансових послуг
 Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрям. Цифрові фінанси як драйвер для 
цифровізації економіки: 

 Розвиток безготівкової економіки
 Підвищення рівня фінансової інклюзії
 Розвиток інновацій фінансового сектора
 Кіберзахист фінансового сектора

Третій напрям. Інституційний розвиток та операційна 

досконалість Національного банку: 
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 Підвищення операційної ефективності

 Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами

Національного банку 

 Цифрова трансформація Національного банку

 Національний банк – найкращий роботодавець.

Перші два напрями – спрямовані назовні, на 

задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. 

Інституційний розвиток та операційна досконалість 

покликані поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного 

банку через внутрішню трансформацію та посилення 

партнерства зі стейкхолдерами. 
Стратегічні напрями, як вказувалося раніше,  

деталізуються у 12 стратегічних цілях, на досягненні яких 

центральний банк зосередить свої зусилля упродовж 

наступних чотирьох років. 

1. Підтримання макростабільності

Для підтримання макростабільності планується 

здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив: 

1.1 підвищення довіри до монетарної політики; 

1.2 підвищення ефективності монетарних інструментів; 

1.3 поліпшення якості управління ЗВР та врахування 

вимог МВФ щодо інвестиційного еталону; 

1.4 гармонізація регуляторних вимог із законодавством 

ЄС та розвиток міжнародного співробітництва; 

1.5 удосконалення управління системними ризиками 

2. Відновлення кредитування економіки

Для відновлення кредитування планується здійснити

комплекс таких стратегічних ініціатив: 

2.1 сприяння розвитку іпотечного кредитування; 

2.2 стимулювання розвитку ринку небанківського 

кредитування; 

2.3 розвиток Sustainable Finance ("сталого 
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фінансування"); 

2.4 підтримка та розвиток експортерів та пріоритетних 

галузей економіки. 

3. Розвиток ринку фінансових послуг

У частині стимулювання розвитку ринку фінансових

послуг планується здійснення комплексу таких стратегічних 

ініціатив: 
3.1 удосконалення системи регулювання 

діяльності надавачів фінансових  послуг; 
3.2 підвищення ефективності системи нагляду, зокрема 
враховуючи запобігання конфліктам інтересів під час 
виконання повноважень Національного банку; 
3.3 упровадження повноцінної функції щодо 
регулювання ринкової поведінки учасників фінансового 
ринку; 
3.4 підвищення рівня корпоративного управління та 
внутрішнього контролю в НФУ; 
3.5 підвищення рівня корпоративного управління та 
внутрішнього контролю в банках України; 
3.6 удосконалення системи гарантування вкладів 
споживачів фінансових послуг; 
3.7 розбудова ефективної системи оверсайта, 
враховуючи, у тому числі, запобігання конфліктам 
інтересів під час виконання повноважень 
Національного Банку та інших регуляторів. 

4. Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Щодо розвитку інфраструктури ринків капіталу

планується здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив: 

4.1 підвищення ефективності роботи центральних 

елементів інфраструктури; 

4.2 створення умов для залучення широкого кола 

національних та іноземних інвесторів до використання 

інструментів ринків капіталу 
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5. Розвиток безготівкової економіки

Для розвитку безготівкової економіки планується

здійснення комплексу таких стратегічних ініціатив: 

5.1 підвищення якості та узгодженості 

регулювання та ухвалення рішень у частині грошового 

обігу та платежів; 

5.2 розвиток грошової та платіжної інфраструктури. 

6. Підвищення рівня фінансової інклюзії

Для розвитку фінансової інклюзії планується здійснення

комплексу таких стратегічних ініціатив: 

6.1 удосконалення та розвиток дистанційної 

ідентифікації та верифікації для отримання фінансових 

послуг; 

6.2 підвищення рівня фінансової обізнаності населення; 

6.3 удосконалення механізмів захисту прав споживачів 

фінансових послуг. 

7. Розвиток інновацій фінансового сектора

Для розвитку інновацій фінансового сектора планується

здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив: 
7.1 створення платформи інноваційних 

фінансових рішень (Регуляторна пісочниця); 
7.2 запровадження цифрових грошей Національного 
банку (e-гривні); 
7.3 рaperless фінансового сектора 2. 
8. Кіберзахист фінансового сектора
Для виведення кіберзахисту фінансового сектора на

новий рівень планується здійснення комплексу таких 
стратегічних ініціатив: 

8.1 гармонізація та впровадження законодавчих і 
регуляторних вимог  щодо кіберзахисту фінансового 
сектора; 
8.2 розвиток Центру кіберзахисту Національного банку 
та міжнародного співробітництва  щодо кіберзахисту; 
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8.3 розвиток контролю за кіберзахистом фінансового 
сектору; 
8.4 розвиток інфраструктури відкритих ключів та 
електронних довірчих послуг; 
8.5 забезпечення кіберстійкості Національного банку. 

9. Підвищення операційної ефективності роботи

Національного банку 

Щодо підвищення операційної ефективності роботи 

Національного банку планується здійснити комплекс таких 

стратегічних ініціатив: 
9.1 інтеграція та удосконалення підходів до 

планування, управління та контролю; 
9.2 підвищення результативності співробітників; 
9.3 "зелена" організація; 
9.4 оптимізація робочого простору, утримання майна 
Національного банку та посилення спроможності 
реагувати на кризи; 
9.5ефективне управління закупівлями; 
9.6підвищення якості та доступності сервісів 
Національного банку. 
10.Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами

Національного банку 
Для нового рівня партнерства та комунікацій зі 

стейкхолдерами планується здійснити комплекс таких 

стратегічних ініціатив: 
10.1 підтримання ефективної системи відносин зі 

стейкхолдерами Національного банку; 
10.2 створення та реалізація спільних стратегій та 
програм; 
10.3 розвиток інформаційного хабу для професійних 
учасників ринку; 
10.4 розширення відносин із міжнародними 
партнерами; 
10.5 розвиток якісної комунікації. 
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11. Цифрова трансформація Національного банку

Для успішної цифрової трансформації Національний

банк планує здійснити комплекс таких стратегічних ініціатив: 

11.1 розвиток ІТ-інфраструктури; 

11.2 автоматизація функціоналу; 

11.3 інфраструктурна та сервісна готовність до 

віддаленої роботи; 

11.4 розвиток системи управління даними. 

12. Національний банк – найкращий роботодавець

Для виконання цієї цілі планується здійснити такі

стратегічні ініціативи: 

12.1 “Щасливий співробітникˮ (Employee Value 

Proposition, Good Work Life balance); 

12.2 посилення привабливості та впізнаваності бренду 

роботодавця; 

12.3 заохочення до реалізації інноваційних ідей.[4; 5] 
Таким чином на сьогодні Національний банк 

переходить у новий еволюційний етап. У фінансовому 
секторі та економіці в цілому ми бачимо становлення 
Національного банку як впливового, інноваційного та 
корисного суспільству гравця. Поточні глобальні та локальні 
тенденції лише прискорюють цю трансформацію. Мета 
Національного банку – створення умов для того, щоб усі 
користувачі фінансових послуг отримували якісні, доступні, 
безпечні фінансові послуги, користувалися надійною 
фінансовою системою, забезпечували сталий економічний 
розвиток України та зростання добробуту. Ураховуючи 
потреби клієнтів, Національний банк і надалі створюватиме 
для них відповідну цінність шляхом надання сучасних 
продуктів та сервісів. Створення та надання фінансовій 
екосистемі збалансованого набору продуктів, що враховує 
потреби всіх груп клієнтів, і стане запорукою реалізації Місії 
та Візії Національного банку. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: 

ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

В сучасних умовах соціально-економічної 

трансформації в Україні, сталий розвиток регіонів стає 

актуальним завданням забезпечення незалежності безпеки 

національної економіки, її стабілізації та сталості, здатності 

до постійного оновлення та вдосконалення. Сучасна стратегія 

соціально-економічного розвитку України повинна бути 

спрямована на забезпечення переходу до якісно нового стану 

нашого суспільства, докорінної перебудови всіх аспектів 

суспільного життя на основі єдиної концепції сталого 

розвитку, модернізації економічної системи та гармонізації 

міжнаціональних відносин [1]. 

Перед кожним регіоном України крім забезпечення 

соціально-економічного функціонування постає низка 

завдань щодо забезпечення балансу соціального та 

економічного розвитку регіону, впровадження інновацій та 

ефективного використання ресурсів, що ґрунтується на 

екологічній безпеці. Адже кожен регіон України має свої 

унікальні ресурси та можливості для реалізації Цілей сталого 

розвитку, зменшення екологічних проблем, поліпшення 
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інвестиційного клімату та життя населення завдяки 

запровадженню системного стратегічного підходу до 

управління. 

В сучасній світовій свідомості та практичній діяльності 

питання, пов’язані з різними аспектами сталого розвитку на 

регіональному рівні, розглядаються як ключовий чинник 

розвитку сучасної економіки. Парадигма сталого розвитку, 

що визначила тенденції розвитку світової економіки в кінці 

минулого тисячоліття, зберігає актуальність і в даний час. Не 

дивлячись на розбіжності в інтерпретації поняття «сталий» 

розвиток та його трансформацію протягом всього періоду від 

екологічної до соціально орієнтованої, стратегії більшості 

країн світу націлені на досягнення сталого розвитку. 

Сталий розвиток регіону можна визначити як 

комплексний процес, який веде до вирішення регіональних 

проблем, до покращення умов життя населення регіону 

шляхом досягнення збалансованості соціально-економічного 

та екологічного розвитку, який здійснюється на основі 

раціонального використання всього ресурсного потенціалу 

регіону (включаючи географічні, інфраструктурні 

особливості території регіону, потенційні можливості 

населення, економіки, промисловості), не допускаючи при 

цьому перевищення меж припустимих навантажень на 

регіональні екосистеми [2]. 

Система управління регіоном, заснована на принципах 

сталого розвитку, повинна бути націлена на процес пошуку 

балансу, який повинен дотримуватися на всіх рівнях 

прийняття рішень. Необхідно постійно враховувати, яка 

управлінська та господарська діяльність веде до 

збалансованого стану регіональної екосистеми, 

інфраструктури та розвитку людських ресурсів, а яка – 

виводить її зі збалансованого стану. Створюючи систему 
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управління регіоном, слід розглядати дану територіальну 

одиницю як єдину систему, при цьому наслідки всіх 

господарських рішень повинні бути зрозумілі та очевидні. В 

даній моделі регіон виступає як активний суб’єкт 

господарської діяльності. 

Ключовим чинником забезпечення сталого розвитку на 

регіональному рівні є публічне управління та 

адміністрування, зокрема, регіональне управління є 

органічною складовою, підсистемою єдиної системи 

публічного управління. Рушійною силою розвитку кожної 

територіальної одиниці є публічне управління, що забезпечує 

реалізацію суспільної мети та стратегічних завдань шляхом 

системних відносин між державою та суспільством. 

Основними інструментами регіонального публічного 

управління є державні цільові програми подолання 

депресивності територіальних одиниць, цільові програми 

розвитку регіонів та інструменти формування інноваційного 

розвитку регіону. 

В цілому серед проблемних аспектів забезпечення 

сталого розвитку на регіональному рівні можна виділити 

наступні: 

 відсутність повноцінної реалізації функцій управління

на рівні регіону; 

 неефективність роботи органів публічної влади;

 наявність в регіонах таких дисфункцій як корупція та

бюрократизм; 

 відсутність сучасної, науково-обґрунтованої концепції

сталого розвитку регіону; 

 стагнація державної організації;

 неактивне використання цифрових інструментів.

Саме регіони здатні стати вектором процесу переходу

держави до сталого розвитку, проявляючи самостійність, 
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активність, економічну самоорганізованість в забезпеченні 

досягненні цілей регіональної політики, в підвищенні 

економічного та науково-технічного потенціалу. 

Забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні 

потребує нових підходів у визначенні економічної політики 

регіону, розробки форм та методів публічного управління. 

Серед концептуальних підходів до ефективності публічного 

управління регіоном в контексті забезпечення сталого 

розвитку можна виокремити наступні: 

 вдосконалення методичних підходів до оцінювання

ефективності публічного управління регіоном в контексті 

реалізації Цілей сталого розвитку [3]; 

 підвищення ефективності публічного управління у

контексті реалізації вектору сталого людського розвитку 

регіону; 

 розроблення концептуальних засад щодо стратегії

сталого розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 

управління. 
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ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

Туризм – це сфера послуг, яка є однією з найбільших та 

найдинамічних галузей економіки. Швидкий темп розвитку 

та великий обсяг валютного доходу активно впливають на 

різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної 

туристської індустрії. 

Публічний маркетинг в туризмі - це діяльність з 

планування, розробки, просування та продажу туристських 

товарів і послуг, стимулювання на них попиту та 

ціноутворення. Специфічний характер маркетингу в туризмі 

визначається особливостями і відмітними характеристиками 

туристського продукту, а також особливістю споживачів і 

виробників туристських товарів і послуг [1]. 

Завдяки публічному маркетингу є унікальна можливість 

придбати корисні знання про свій ринок, правилах 

функціонування і звичайно ж про споживачів. Якщо говорити 

про розвиток туризму, то слід зазначити, що саме від методів 
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маркетингу і грамотної організації компанії залежить 

затребуваність на ринку. Маркетинг у сфері туризму дозволяє в 

короткі терміни зрозуміти потреби клієнтів, на які слід спиратися 

при взаємодії з ними. Знайти ефективний шлях до прибутку 

можна розробивши безпрограшну стратегію, яка призведе до 

успіху. Варто зауважити такий фактор, як сезонність.  

Всесвітня туристична організація (ВТО) виділяє три 

головні функції маркетингу в туризмі [2]: 

• встановлення контактів з клієнтами;

• розвиток;

• контроль.

Метою встановлення контакту з клієнтами є 

переконання їх в тому, що очікуване місце відпочинку та 

наявні там послуги, пам'ятки і очікувані переваги повністю 

відповідають тому, що клієнти бажають отримати. 

Розвиток передбачає проектування нововведень, які 

можуть забезпечити нові можливості продажу. У свою чергу 

такі нововведення повинні відповідати потребам і 

уподобанням потенційних споживачів. 

Контроль передбачає аналіз результатів діяльності з 

просування послуг на риноку та перевірку того, наскільки ці 

результати відображають повне та успішне використання 

існуючих можливостейу сфері туризму. 

Отже, маркетинг не тільки забезпечує ефективне 

задоволення ринкового попиту, а й забезпечує успіх 

підприємства в конкурентній боротьбі. Маркетинг, який 

зародився у сфері виробництва, не знаходив належного 

застосування у сфері туризму досить тривалий час. Однак 

зростання конкуренції та комерціалізації туристської 

діяльності привели до необхідності якнайшвидшого 

впровадження основних елементів маркетингу в практику 

роботи туристського підприємства. Усі туристичні компанії 
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намагаються використовувати маркетинг у своїй діяльності, 

вивчаючи попит і пропозицію на конкретні туристські 

послуги, встановлюють ціни на новий проект, рекламуючи 

свої послуги і тому подібне. 
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Чень Сюй 
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Міжрегіональна академія управління персоналом, 

м. Київ, Україна 

ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ЕКОПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

В УКРАЇНІ 

Екологічна ситуація в Україні повинна досліджуватися з 

точки зору соціальних, економічних та політичних 

перетворень. При цьому, важливо не допускати  конфлікту 

інтересів між урядом (владою) та представниками 

екоохоронних організацій (захисники НС) [1]. 

До супутніх важливих інструментів формування 

концептуальної екополітичної моделі в Україні варто 

віднести презумпцію недопущення деградації екосистем, 

родовищ та джерел видобутку корисних копалин. Серед 

інших важливих завдань – зменшення понаднормової 

експлуатації водних, земельних ресурсів та ресурсів 

біорозмаїття задля недопущення втрати екосистемних послуг.  

Одночасно, в Україні варто посилити контроль за 

дотриманням вітчизняного законодавства у сфері охорони 

НПС, видозмінивши санкції за проступки та порушення 

нормативних приписів. Зокрема, йдеться про закон України 

«Про охорону НПС» № 1264-XII від 25.06.1991 р. (у редакції 

від 01.01.2022 р.), де неповною мірою розтлумачено основні 

термінологічні аспекти природокористування (принципи 

охорони НПС, право власності на природні ресурси, 

екологічні права громадян України тощо). Поміж тим, 

належним чином впорядковане та систематизоване 
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законодавство у сфері охорони НПС – шлях до впровадження 

раніше згаданих природоохоронних програм на практиці.  

Окрім вищенаведеної проблеми, в Україні існує 

колізійність нормотворення. Проблеми законодавства завжди 

призводять до управлінсько-політичних криз (промовистим є 

приклад світової кризи 2009 року). Отже, завдання 

вітчизняного управління – реновація законодавства в області 

охорони НПС та нарощування еколого-законодавчої 

активності без втрати якості відповідної нормативної бази [2]. 

Вважаю, що прискорення переходу до кліматично 

нейтральної, ресурсоефективної, стійкої економіки – завдання 

мінімум для вітчизняного державотворення. Головний 

принцип вищенаведеної ініціативи – врегулювання та 

стандартизація використання / повернення планетарних 

ресурсів. Здоров’я екосистем, у  рамках котрих нерідко 

здійснюється комерційне виробництво та інша прибуткова 

діяльність, має ототожнюватись із людським благополуччям 

та процвітанням. Задля підвищення ефективності даного 

концепту, Україні буде доцільно створити нову структуру 

моніторингу, що допоможе визначити рівень прогресу 

відповідної програмної ініціативи [3].  

Поміж тим, не зайвою для України буде підтримка та 

контекстний розвиток загальновизнаних екополітичних 

ідеалів. Говоримо про екологічну дипломатію, 

природоохоронні амбіції, лідерство у області охорони НС, 

формування стратегічного впливу на екозагрози, визначення 

компетентності еколого-урядового апарату тощо.  

Не менш важливим та застосовним, на мій погляд, варто 

вважати забезпечення продовольчої та сільськогосподарської 

стабільностей в Україні. Для цього, варто встановити окремі 

цілі, як-от: скорочення використання добрив у десятирічний 

строк; скорочення продажу протимікробних препаратів для 
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тварин принаймні удвічі; виділення щонайменше чверті 

земель с/г призначення під органічне землеробство тощо. 

Зазначені заходи – спосіб впоратися із погіршенням стану 

НПС та привести його регулятивний потенціал до рівня 

Європейського Союзу.  

Водні ресурси – один із наріжних каменів 

екостабільного, сталого та розвиненого простору НПС. Отже, 

для України доцільним буде вирішити питання погіршення 

якісних характеристик води. Одночасно, актуальним буде 

здійснити акцент на боротьбі із кліматичними змінами та 

непередбачуваними погодними умовами як каталізаторами 

навантаження на НПС, в цілому. Контекстно, розвиток міст 

та сільського господарства варто розглядати як субсидіарні 

причини погіршення складу води та вживати відповідні 

заходи до їх нівелювання.  

На моє переконання, урядово-управлінському апарату 

України в області охорони та забезпечення схоронності НС 

варто вжити відповідних заходів задля стандартизація 

виробництва харчових продуктів. Для цього, необхідно 

удосконалити закон України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

№ 771/97-ВР від 23.12.1997 р. (у редакції від 21.03.2021 р.), 

його положення мають бути доповнені у наступних 

напрямах: визначення особливостей та стандартів 

виробництва продуктів харчування, природоохоронних 

практик, концептів збереження біорозмаїття та збереження 

природних ресурсів; виокремлення аспектів органічного 

виробництва, захист навколишнього середовища та 

благополуччя тварин [4].  

Поруч із вищенаведеним, доцільно було б розробити 

новітні та сучасні механізми контролю за якістю повітря. Для 

України буде логічним зупинитися на наступних 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

36 

методологічних критеріях: визначення та стандарти якості 

повітря; правила оцінки та формування допустимих значень 

викидів; правила складання річних та щоквартальних звітів; 

оформлення процедур видачі дозволів. На рівні вітчизняного 

законодавства (нормотворення) вірним буде врегулювати 

інституційні умови запровадження екоохоронних методик та / 

або дотичні економічні інструментарії.  
 Крім цього, якість повітря повинна бути 

стандартизовано відповідно до прикладу ЄС та згаданої 
раніше Директиви 2008/50/ЕС. Таким чином, варто розробити 
дієві механізми запобігання, попередження та зменшення 
негативного впливу на здоров’я людини та НС  протягом 
певного часового строку, що буде поєднано із встановленням 
«рамкового показнику» стосовно відповідної екогалузі з 
метою запобігання, попередження, або зменшення, 
негативного впливу на здоров’я людини, або навколишнє 
середовище, загалом. На додаток, в Україні варто розробити  
ідею  довгострокового (перспективного) досягнення певних 
цілей на безальтерантивній основі із критично-вмотивованим 
ставленням до здоров’я громади як складової біосистеми 
НПС. Останню ітерацію має бути засновано на наукових 
знаннях із визначенням меж, що становлять загрозу з точки 
зору критичності екоситуації та неможливості знайти 
оптимальне вирішення проблеми [5].  
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сучасний економічний розвиток характеризується 

жорсткою конкуренцією між підприємствами всіх сфер життя. 

Така ситуація вимагає переходу до нових ефективніших методів 

управління, що, у свою чергу, залежить від багатьох факторів, 

одним із найважливіших є інноваційний розвиток. Саме 

інновації дозволяють компаніям завоювати лідерство на ринку, 

збільшувати прибутки та гідно конкурувати. 

Беручи до уваги роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, 

таких як Гнилянська Л. Й. [1], Вініченко І. І. [2], Ілляшенко С. М. [3], 

Медведкін Т. С. [4],   Харів П. С.[5],      можна        сказати,      що 
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інновація розглядається як здатність втілювати технологічні 

досягнення в нові технології та продукти; результат діяльності у 

вигляді конкретного товару, технології, процесу; все, що вносить 

нові елементи, вперше вводиться у вжитку. 

Впровадження інновацій на підприємстві – це завжди 

тривалий і складний процес, який включає ряд питань, які 

потрібно правильно та чітко систематизувати. 
Основною перешкодою на шляху впровадження інновацій 

сучасними підприємствами є недосконала національна 
нормативно-правова база, особливо недоліки в податковому, 
митному та інноваційному антимонопольному нагляді, 
необхідність посилення захисту інтелектуальної власності. 
Усунення проблем такого характеру вимагає відповідної реакції 
з боку органів державної влади у вигляді підтримки та захисту 
на рівні інноваційного законодавства наприклад, шляхом 
надання відповідних податкових пільг, здійснення відповідних 
грошових виплат тощо. 

Можна виділити такі основні проблеми впровадження 

інновацій на підприємствах, як:  

 обмежений доступ до інформації стосовно іноземного та
вітчизняного досвіду пов`язаного з впровадженням інновацій, 
дану проблему  можна вирішити шляхом активного обміну 
інноваційним досвідом між підприємствами через різноманітні 
вітчизняні та міжнародні виставки, конференції, семінари, 
ярмарки, різноманітні бізнес-асоціації тощо; 

 обмежені фінансові ресурси, що часто тісно пов’язане з

капіталомісткістю інновацій. Напрямки вирішення цього 

питання: акумуляція коштів із зовнішніх джерел; використання 

фірмами нерозподіленого прибутку; фінансування інноваційних 

проектів за рахунок коштів державного бюджету; створення 

фірм та участі в інвестиційно-інноваційних кластерах тощо;  

 невідповідність кадрового забезпечення, в основному

через недостатню кваліфікацію, може бути вирішене шляхом 
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впровадження принципово нових освітніх програм підготовки 

фахівців з інноваційної діяльності, а також створення 

комплексних програм підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації відповідних кадрів на національному рівні та на 

рівні окремого підприємства. Вирішення цієї проблеми також 

сприятиме усуненню організаційних недоліків на підприємстві, 

що виявляються в необхідності виділення спеціального 

структурного підрозділу для моніторингу інноваційного процесу 

за межами компанії, впровадження та контролю інновацій 

всередині компанії тощо; 

 суб’єктивне сприйняття важливості бізнес-інновацій,

тобто недовіра виробників і споживачів до інноваційних 

продуктів. Якщо ж ми говоримо про споживачів, то одним із 

рішень цієї проблеми є ефективна маркетингова кампанія з 

просування товару на ринок. Для виробничих компаній 

вирішенням цієї проблеми має стати вивчення досвіду інших 

суб’єктів, які ефективно вели інноваційну діяльність; 

 Ризик впровадження інновації, тобто впровадження

інновації не досягає очікуваних результатів. Цей ризик можна 

зменшити шляхом розробки та впровадження ефективної 

системи гарантування та страхування ризиків. 

Крім перерахованих вище проблем, можна також 

відзначити наступні моменти: високі відсоткові ставки по 

кредитах; бюрократія на державному рівні; відсутність реальної 

державної підтримки; масова еміграція кваліфікованої робочої 

сили; занижена стимулювальна роль оплати за працю, низький 

рівень довіри до інноваційної продукції загалом, 

нераціональне використання наявних ресурсів підприємства. 

Для забезпечення ефективного процесу впровадження 

інновацій необхідно забезпечити виконання таких завдань: 

оцінка світових тенденцій розвитку науки і техніки; формування 

стратегій інноваційної політики та механізмів їх реалізації; 
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формулювання стратегічних цілей інноваційної діяльності; 

формування планів та механізмів їх реалізації. програми для 

інноваційних проектів Організація та структура виробництва, 

планування організації інноваційного процесу, моніторинг 

(контроль) виконання різних етапів, у часі етапів інноваційного 

процесу та синхронізація всіх видів діяльності, інноваційна 

підготовка відповідного персоналу. 

Отже, існує чимало проблем, які заважають 

впроваджувати інновації на підприємствах. Але дослідивши одні 

з основних проблеми інноваційної діяльності можу зробити 

висновок , що для того, щоб забезпечити ефективний процес 

впровадження інновацій, підприємству необхідно 

проаналізувати проблеми та оцінити світові тенденції науково 

технічного прогресу щодо вирішення цих проблем. 
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ІНСТИТУЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА 

ННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

Інноваційний розвиток в сучасних умовах трансформації 

національної економіки є одним з найбільш перспективних 

напрямів її світової інтеграції. Аграрний сектор, навіть в 

сучасних складних для країни умовах, є одним із 

найважливіших для української економіки. Останніми роками він 

демонстрував динамічність розвитку, вагомим фактором  якого 

були власне інвестиції в сільське господарство. Відповідно до 

Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, основою забезпечення економічної незалежності та 

сприяння інтеграції у співтовариство цивілізованих країн 

повинен стати перехід до інноваційного розвитку [1]. У зв’язку з 

цим, особливої актуальності набувають питання обґрунтування 

стратегії розвитку аграрного сектору економіки на інноваційних 

засадах, з урахуванням її інституціональної трансформації. 

Не зважаючи на ряд інституціональних колізій, в 

українському інноваційному середовищі присутні майже всі 

сучасні інституції. Однак, вони працюють не досить 

результативно, не завжди конкурентоспроможні на світових 

інноваційних ринках. Разом  тим, вони мають потужний 

потенціал, який за умов інвестиційних ін'єкцій, активного 

залучення перспективних наукових розробок, здійснення 
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певних організаційно-структурних трансформацій здатний 

вивести українське суспільство на світовий рівень 

інноваційного розвитку.  

Аналіз результатів інституціональної трансформації 

аграрної сфери дає підстави виділити два етапи в розвитку 

інноваційно-інвестиційних процесів: 

- І етап тривав до середини 1990-х рр. і

характеризувався бюджетним механізмом фінансування 

інвестицій у сільське господарство при відсутності вагомих 

структурних інноваційних перетворень у цій галузі; 

- ІІ етап триває і нині, характеризується суттєвим

скороченням частки бюджетних коштів в інвестиціях та 

переходом до альтернативних форм і джерел їх фінансування. 

Початок другого етапу характеризувався погіршенням 

фінансового стану підприємств аграрної сфери, різким 

зменшенням їх прибутковості і кредитоспроможності, 

скороченням позичкових ресурсів, а також високим ступенем 

невизначеності, що стало основною причиною 

пролонгованого згортання інвестиційної діяльності. Як 

наслідок, обсяги інвестицій в основний капітал за 2013 рік 

скоротились майже на 60% по відношенню до відповідного 

періоду 1990 року [2]. На тлі недостатності як внутрішніх, так 

і зовнішніх позичкових коштів аграрні підприємства змушені 

були скоротити вкладення інвестицій, а частину обмеженого 

прибутку спрямовувати на забезпечення погашення раніше 

накопичених боргових зобов’язань.  

Наразі основними складовими джерел фінансування 

інвестицій аграрних підприємств залишаються їх власні 

кошти (прибуток підприємств), які у загальному обсязі 

інвестицій в основний капітал у 2019 році становили від 65 до 

70 відсотків [2].  

Це засвідчує, що ринкове інституціональне середовище 
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інвестиційного процесу ще не сформовано як цілісна система,  

представляє собою сукупність різноякісних, часто 

суперечливих інститутів і потребує трансформації.  

З метою підвищення обсягів залучення інвестицій в 

економіку держави інвестиційна політика Уряду України має 

бути  націлена на мінімізацію інвестиційних ризиків та створення 

умов, привабливих для інвестиційної діяльності. У цьому аспекті, 

серед ключових проблем у Стратегії розвитку аграрного  сектору 

економіки України  на період до 2030 року визначено: низькі 

темпи техніко-технологічного оновлення виробництва; ризики 

збільшення виробничих витрат через зростання зношеності 

техніки, переважання застарілих технологій, при зростанні 

вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі 

собівартості. Відповідно, серед стратегічних цілей розвитку, 

зазначається необхідність підвищення інвестиційної 

привабливості галузей аграрного сектору та фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств  [3]. 

Реалізація визначених стратегічних цілей, на думку 

експертів, буде визначатися  створенням  дієвих інституцій у 

налагодженні активного діалогу з підприємцями, 

представниками вітчизняних та іноземних інвесторів [4]. 

Наразі такими інституціями  є Національна інвестиційна рада 

при Президентові України, Рада вітчизняних та іноземних 

інвесторів, Рада експортерів та інвесторів при МЗС України, 

які співпрацюють як з формальними так і неформальними 

інституціями.  

Актуальними та недостатньо опрацьованими 

залишаються проблеми удосконалення інституціонального 

забезпечення правової та організаційної бази для підвищення 

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату з метою реалізації сучасних 

інноваційних розробок.  
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На міжнародному рівні застосовується інтегральна оцінка 

стану розвитку інноваційної діяльності. Україна представлена у 

міжнародних рейтингах, які оцінюють технологічну та 

інноваційну конкурентоспроможність, інноваційний потенціал. 

Найбільш значущі рейтинги – Глобальний індекс інновацій 

(Global Innovation Index), Індекс інноваційного розвитку 

агентства Bloomberg (Bloomberg Innovation Index), Глобальний 

індекс конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index), 

Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло 

(Innovation Union Scoreboard), Глобальний індекс 

конкурентоспроможності талантів (Global Talent 

Competitiveness Index). Відповідно до Глобального індексу 

інновацій, який охоплює 126 економік світу й використовує 82 

показники по цілому ряду тем, Україна посідає найвищу 

позицію за останні 8 років – 43 місце. За 2018 рік Україна 

піднялася в рейтингу на 7 пунктів, що обумовлено високим 

коефіцієнтом інноваційної ефективності, тобто 

співвідношенням отриманого результату до інноваційних 

ресурсів [4].   

Для  реалізації означеної стратегії, наша держава, 

насамперед, повинна здійснити стрибок у сфері 

агротехнологій, не за наздоганяючою схемою, яка копіює 

пройдені варіанти, а за випереджаючою, з урахуванням 

минулого досвіду і найновіших досягнень науково-технічного 

прогресу. Враховуючи значну технологічну відсталість 

аграрної сфери, першочергові зусилля необхідно зосередити  

на пріоритетних напрямках, а потім уже  на технологічному 

переозброєнні агропромислового комплексу в цілому.  

Для того, щоб державна підтримка розвитку аграрної 

сфери була максимально ефективною, важливо 

диференціювати як методи, способи і форми державної 

підтримки окремих регіонів та інвестиційного забезпечення 
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господарських проектів, так і масштаби і пропорції 

державного сприяння суб’єктам підприємницької діяльності, 

що активно освоюють інноваційні технології.  
Пріоритетним в інституціональних трансформаціях  має 

бути  врахування фактора перманентного сприяння 
інноваційному оновленню матеріально-технічної бази 
аграрного комплексу, а також методів організації, управління, 
регулювання сільськогосподарського виробництва. 
Каталізувати цей процес та надати йому необхідного 
динамізму може, в першу чергу, розвинений ринок інновацій 
і його інфраструктура. Тому інституціональні трансформації 
мають також зосередитися й на формуванні інноваційних 
структур, що забезпечуватимуть можливість розвивати 
перспективні підприємницькі проекти  та прискорюватимуть 
процеси модернізації виробничого базису аграрної сфери. 

При обмеженості бюджету країни, особливо в сучасних 

складних умовах, важливо обґрунтувати пріоритети 

першочергової державної підтримки, а саме зосередити і 

спрямувати державну допомогу в найбільш ефективно 

господарюючі підприємства, що здатні застосовувати 

високоінтенсивні технології, забезпечити вихід якісної 

продукції при оптимальних економічних і екологічних 

показниках.  
Інституціональний механізм інноваційного розвитку 

аграрного сектору має бути спрямований на залучення 
додаткових джерел інвестицій у сільське господарство, які 
необхідні для стабілізації виробництва й подальшого 
ефективного його розвитку.  

Список використаних джерел: 

1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14 



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

47 

2. Державна служба статистики України /  [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text 

(дата звернення 25.03.2022) 

4. Bloomberg Innovation Index 2018. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : https://www.bloomberg.com/news/ 

articles/2018-01-22/southkorea-tops-global-innovation-ranking-again-

as-u-s-fall 

http://www.ukrstat.gov.ua/


Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

48 

Сафонік Н.П. 

старший викладач кафедри 

економіки повітряного транспорту 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ 

Військові дії вимагають залучення значного обсягу як 

людського капіталу, так і фінансових ресурсів. В період війни 

відбувається мобілізація максимальної кількості ресурсів, 

спрямованих на протидію ворогу. Поряд із збройною 

боротьбою активну роль відіграють політичні, економічні, 

інформаційні та інші засоби. 

Важливою в період війни є економічна боротьба, яка 

зосереджена як всередині країни, так і зовнішня 

(наступальна). В даному контексті економічні санкції, обвал 

національної валюти, ембарго, тарифні дискримінації 

виступають фінансово-економічними засобами боротьби 

проти країни-агресора. 

Боротьбу в економічній сфері при реалізації державою 

цілей зовнішньої політики визначають як «організовану і 

керовану державою систему економічних, інформаційних, 

політичних, військових, кібернетичних та інших заходів, що 

здійснюються як з метою захисту національної економіки від 

деструктивних намірів та дій іншої держави (коаліції держав), так 

і для підриву економічного потенціалу країни-суперника [1]». 

При формуванні стратегії захисту національної 

економіки від ряду деструктивних дій з боку іншої держави в 

першу чергу необхідно оцінити можливі варіанти дій зі 
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сторони противника та наявні власні ресурси (матеріальні, 

нематеріальні). 
Боротьба в економічній сфері в умовах воєнного стану 

являє собою єдиний комплекс, що поєднує в собі економічні 
засоби боротьби із бойовим застосуванням збройних сил. Для 
цього періоду в першу чергу характерним є фізичне знищення 
чи виведення з ладу інфраструктурних об’єктів та об’єктів 
економіки із застосуванням зброї. Також широко 
застосовуються кібернетичні, інформаційні, політичні і інші 
невоєнні засоби впливу. Варто зазначити, що у цей період 
агресор спрямовує свої дії в економічній сфері на реалізацію 
ряду взаємопов’язаних цілей (рис. 1). 

В сучасних умовах вплив економічних процесів на 
оборону є значним. До економічних викликів, з якими 
стикається держава під час стратегування безпеки та оборони 
можна віднести наступні: «зростання витрат на інформаційну 
сферу – пропаганда, протидія дезінформації; інвестиційна 
активність, функціонування фінансових та платіжних систем 
вимагають максимального збереження сприятливого 
економічного клімату; неможливість повного 
імпортозаміщення – підвищується роль запасів нових типів 
ресурсів, технологій, патентів, спеціалістів із вироблення; 
логістична складова військових дій або стратегії оборони 
повинні враховувати значну кількість нових сфер, в тому 
числі кіберсферу; економіка є одним із ключових елементів, 
тому важливим є збереження її дієздатності» [2]. 

На сьогодні падіння української економіки через 
вторгнення Росії оцінюється у більш як 35%. Одним із факторів, 
що це зумовлює є те, що бойові, які дії ведуться в областях, де 
розташовані підприємства, що складали близько 50% ВВП 
країни спричиняють руйнування виробничого потенціалу 
України. В даному контексті погоджуємось із В. Власюком, який 
зазначає, що «у цій ситуації доцільно застосувати шаблон заходів 
воєнної економіки, який передбачає одночасні дії/зусилля в 
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наступних напрямах: макроекономічна стабільність, підтримка 
купівельної спроможності/внутрішнього попиту, збереження 
виробництва/промисловості» [3]. 

Рис. 1. Цілі агресора в боротьбі у економічній сфері у 

період війни 

Джерело: розроблено за даними [1]. 
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З метою інтенсифікації економіки Кабінет Міністрів 
України ухвалив ряд рішень, спрямованих на підтримку 
вітчизняного бізнесу під час війни, зокрема, це: «звільнення 
від сплати ЄСВ ФОПів 1 та 2 групи на час воєнного стану та 
протягом року після його завершення; звільнення 
підприємств та ФОПів 3 групи від сплати ЄСВ за найманих 
працівників, що були призвані до лав ЗСУ чи інших збройних 
формувань, в т.ч. тероборони (ЄСВ буде сплачено за рахунок 
коштів держави); відтермінування сплати податків для всіх 
підприємств, що не мають змоги їх заплатити; 
відтермінування впровадження РРО для всіх ФОПів; 
скасування всіх заходів споживчого і ринкового нагляду 
щодо усіх питань, за виключенням регулювання цін і 
контролю за ціноутворення. Встановлення мораторію на 
проведення всіх видів перевірок для бізнесу» [4]. 

В умовах сучасного безпекового середовища Уряд 
України вживає заходи, спрямовані на забезпечення 
стабільності державної фінансової та бюджетної політики в 
умовах воєнного стану, які чітко були охарактеризовані на 
онлайн-брифінгу міністра фінансів України [5] (рис. 2). 

Рис. 2. Заходи щодо забезпечення стабільності 
державної фінансової та бюджетної політики України в 

умовах воєнного стану 
Джерело: розроблено за даними [5]. 
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Отже, боротьба в економічній сфері виступає 

невід’ємною складовою будь-яких воєнних конфліктів. 

Класична війна передбачає повне припинення економічних 

відносин із країною-агресором. Боротьба на «економічному 

полі» у поєднанні з іншими невійськовими засобами здійснює 

значний вплив на досягнення поставлених цілей у 

міждержавних конфліктах в умовах воєнного стану. Вона 

починається ще до початку збройної агресії та продовжується 

після завершення воєнних дій, адже відновлення об’єктів 

економіки вимагає значних фінансових вливань. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Станом на 2022 р. в Україні не сформована світоглядна 

парадигма сталого (збалансованого) землекористування, на 

якій би ґрунтувалася Стратегія земельної політики щодо 

формування сталого (збалансованого) землекористуванням, 

зорієнтованої на досягнення оптимального балансу між 

трьома складовими - економічною, соціальною та 

екологічною. Також, законодавче визначення сталого 

землекористування не є достатньо обґрунтованим та 

збалансованим. Зокрема, у статті 1 закону України «Про 
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землеустрій» в редакції 2003 р. [1] стале землекористування 

– це форма та відповідні до неї методи використання земель,

що забезпечують оптимальні параметри екологічних і

соціально-економічних функцій територій (а більш

конкретно, в нашому розумінні, функцій землі). Разом з тим,

змінами до цієї статті у 2015 р. було визначено, що стале

землекористування – це використання земель, що

визначається тривалим користуванням земельною ділянкою

без зміни її цільового призначення, погіршення її якісних

характеристик та забезпечує оптимальні параметри

екологічних і соціально-економічних функцій територій.

Отже, поняття «стале землекористування» було звужено від

територіального розуміння до земельної ділянки. В науковій

літературі [2] під сталим (збалансованим)

землекористуванням розуміється «система організації

використання та охорони землі і інших природних ресурсів й

біорізноманіття та відповідних їй земельних відносин, що

відповідають відносинам суспільного розвитку, при якій

досягається оптимальне співвідношення між соціальними,

екологічними та економічними факторами розвитку

землекористування, нормалізацією якісного стану земельних

та інших природних ресурсів (нейтральною деградацією),

задоволенням матеріальних і духовних потреб нинішнього та

прийдешніх поколінь». Отже, виходячи із приведеного

поняття сталого (збалансованого) землекористування, його

сутність полягає у збалансуванні соціальних, екологічних та

економічних факторів землекористування шляхом

інституціолізації процесу землекористування та організації

його форм. Таким чином, стале землекористування – це

довготривалі (підтримання біотичної регуляції

навколишнього середовища), багатоцільові (задоволення 

різноманітних потреб людей) та економічно вигідні 



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

55 

(оптимальне за відповідними індикаторами та критеріями) 

земельні та інші відносини суспільства.  

Проблема сталого землекористування є частиною 

загальної проблеми сталого розвитку (sustainable 

developopment) територій. Дослідження, пов'язані з оцінкою 

сценаріїв використання земельних ресурсів на територіях, на 

яких  інтенсивно експлуатуються земельні та інші природні 

ресурси, носять, як правило, вузько дисциплінарний характер; 

розглядаються, головним чином, вирішення конкретних видів 

та форм землекористування [3]. 

В цьому зв’язку проблема формування сталого 

землекористування є проблемою методології його 

інституціолізації. Інституції пов’язані із світоглядним 

розумінням «те що в головах людей» системи уявлень про 

землю (земельні ресурси) (рис.), яка включає розгляд трьох 

видів земель: земля – об'єкт біосфери, земля – елемент 

економічної сфери та земля – основа формування духовної 

сфери суспільства. 
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Рисунок. Система уявлень про землю (земельні 

ресурси) [2] 

Отже, процес формування сталого (збалансованого) 

землекористування із інтенсивною експлуатацією земельних 

Роль землі (земельних ресурсів) в навколишньому 

середовищі та суспільстві 

Земля як об'єкт 
біосфери (Елемент 

біотичної 
регуляції навколишнього 

природного 
середовища)

Земля (земельні 
ресурси) як 

елемент 
економічною 

сфери суспільства 

Земля як основа 
формування 

духовної сфери 
суспільства 

Структура економічної сфери та роль землі (земельних ресурсів) у ній 

Природні ресурси: земля та 
земельні ресурси одні із 

них 

Праця – жива (люди) 
і уречевлений 

(техніка)

Капітал 

(фінанси) 

Використання землі (земельних ресурсів) в економічній сфері 

Засіб виробництва (економічний ефект від ґрунту) 

Просторовий базис (економічний ефект від території – ділянок 
розміщення різних об'єктів) 

Комора підземних ресурсів (мінеральних, енергетичних, водних і ін.) 

Основа держави (губиться земля – зникає держава) 

Основа формування етносу, нації, цивілізації – суспільства 

Економічний актив та земельний капітал (як об’єкт нерухомості) 
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та інших природних ресурсів полягає у наступному: 

підтримці необхідного рівня біотичного регулювання 

земельних ресурсів та навколишнього середовища [4]; 

ієрархії рівнів управління сталим (збалансованим)  

землекористуванням: концептуального, ідеологічного, 

політичного та економічного [5]. 

Рівень біотичної регуляції земельних ресурсів та 

навколишнього середовища в умовах сучасних викликів та 

ризиків в Україні відображає трансформації потоків 

біологічної енергії – біомаси в природних та антропогенних 

каналах та зміна характеру круговороту біогенних елементів. 

Тут у навколишньому середовищі та системі сталого 

(збалансованого) землекористування визначаються зміни 

рівня біотичного регулювання та виділяються території і 

площі непорушених (неосвоєних), напівпорушених 

(напівосвоєних) та порушених (освоєних) земель. 

Концептуальний рівень є основною ланкою 

інтегрального управління землекористуванням [6], оскільки 

задає основні цільові установки на тривалий період часу – 

господарювання в межах допустимої зміни біотичного 

регулювання земельних природних ресурсів і обґрунтованого 

еколого-економічного та соціального задоволення потреб 

суспільства у результаті їх використання (оптимальне 

використання земельних ресурсів як засобу, допустимого 

вилучення земель як просторового базису з природного стану 

та допустимого ступеня негативного впливу на земельні та 

інші природні ресурси).  
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ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ - СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

Виникнення проблеми обмеженості земельних та інших 

природних ресурсів і, насамперед, земельних ресурсів, їх 

ціннісні характеристики безпосередньо пов'язані з 

виробничою діяльністю, їх цільовою орієнтацією та 

мотивацією. Саме економічний інтерес, спрямований на 

поточне споживання матеріальних та нематеріальних благ та 

послуг, а також їх накопичення без урахування стану та 

обмеженості найважливіших та незамінних земельних 

ресурсів життєдіяльності людини, призвели до виникнення 

екологічних потреб [1]. Зміна якості та напрями економічного 

зростання у бік задоволення екологічних потреб – головна 

передумова вирішення екологічних проблем та затвердження 

основ сталого землекористування. 
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Перехід до сталого землекористування передбачає 

формування нових відтворювальних відносин, орієнтованих 

на задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства. В 

результаті закономірно виникає необхідність побудови 

відповідної підсистеми національної економіки – сталого 

(збалансованого) землекористування. 

Термін «стале (збалансоване) землекористування» 

трактується більш широко: «… це така система організації 

використання та охорони землі і інших природних ресурсів й 

біорізноманіття та відповідних їй земельних відносин, що 

відповідають відносинам суспільного розвитку, при якій 

досягається оптимальне співвідношення між соціальними, 

екологічними та економічними факторами розвитку 

землекористування, нормалізацією якісного стану земельних 

та інших природних ресурсів (нейтральною деградацією), 

задоволенням матеріальних і духовних потреб нинішнього та 

прийдешніх поколінь» [1]. 
Крім широкого тлумачення сталого (збалансованого) 

землекористування існує більш вузьке розуміння даного 
терміна. Зокрема, у статті 1 закону України "Про 
землеустрій" в редакції 2003 р. [2] стале землекористування 
— «це форма та відповідні до неї методи використання 
земель, що забезпечують оптимальні параметри екологічних і 
соціально економічних функцій територій» (а більш 
конкретно, в нашому розумінні, функцій землі). Разом з тим 
змінами до цієї статті у 2015 р. було визначено, що стале 
землекористування — «це використання земель, що 
визначається тривалим користуванням земельною ділянкою 
без зміни її цільового призначення, погіршення її якісних 
характеристик та забезпечує оптимальні параметри 
екологічних і соціально-економічних функцій територій». 
Отже, поняття "стале землекористування" було звужено від 
територіального розуміння до земельної ділянки.  
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Практика вирішення екологічних проблем 

землекористування свідчить про те, що екологічна сфера – це 

не вся сфера земле- та природокористування, а лише та її 

частина, в якій забезпечується збереження якості 

навколишнього природного середовища та стійке 

продукування екосистем, а також економія невідновлюваних 

ресурсів. 

З позиції економічної науки екологічна сфера – це не 

навколишнє природне середовище, а природоохоронна і 

ресурсозберігаюча праця, пов'язана з її відтворенням. 

Відтворення живої природи, її охорона – одна з фаз земле- та 

природокористування. Дві інші: експлуатація земельних та 

інших природних ресурсів та переробка природної речовини 

– відносяться до сфери реальної економіки. Система сталого

(збалансованого) землекористування охоплює дві

взаємопов'язані підсистеми: суспільне виробництво

(виявлення, видобуток та переробка природної речовини) та

власне екологічну сферу (цілеспрямоване продукування

екосистем). Екологоорієнтована виробнича діяльність 

людини забезпечує природний розвиток екосистеми 

«землекористування». Отже, сутність сталого 

землекористування виражається через зміст такої категорії, як 

відтворення земельних природних благ [3]. 
У визначеній А.М. Третяком термінології 

землекористування розглядається «як процес використання 
людиною (суспільством) інтегрального потенціалу території, 
який включає всі ресурси на відповідній ділянці геопростору, 
є складовою частиною суспільно�територіального комплексу 
регіонального рівня і веде до ускладнення його структури, що 
знаходить своє проявлення у процесі регулювання земельних 
відносин» [4]. Відповідно, стале землекористування 
необхідно розглядати як відтворення та раціональне 
використання земельних та інших природних ресурсів. У 
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науковому розумінні відтворення земельних та інших природних 
благ - це триєдиний процес, що включає відновлення (охорону) 
екологічних систем, експлуатацію земельних та інших 
природних ресурсів, переробку природної сировини. Дві останні 
стадії об'єднуються одним поняттям – «використання земельних 
та інших природних ресурсів». 

Процес економії природної сировини та використання 

відходів у сфері суспільного виробництва рівносильний 

збереженню еколого-ресурсного потенціалу. Таким чином, 

межі власне екологічної сфери розширюються, 

трансформуючи процес використання земельного та іншого 

природного ресурсу на їх відтворення. Звідси, поняття «стале 

землекористування» практично ідентичне поняттю 

«відтворення земельних та інших природних благ» (рис.). 

Мета екологоорієнтованого землекористування це – 

формування та розвиток еколого-економічних систем різного 

типу та масштабу. Під екологічно-економічною системою 

нами розуміється інтеграція економіки та природи, що є 

взаємопов'язаним і взаємообумовленим функціонуванням  

Стале землекористування 

Екологічна сфера 

(у вузькому значенні слова) 

Екологічна сфера реального 

сектору економіки 

Облік, відновлення та 

підвищення продуктивності 

земель та біогеоценозів. 

Охорона повітряного та 

водного басейнів. Охорона 

заповідників, заказників і т.п. 

Вивчення та оцінка 

потенціалу земельних та 

інших природних ресурсів, 

використання, видобуток та 

переробка природної сировини. 

Використання відходів 

Відтворення земельних та інших природних благ 

Рисунок. Логічно-змістовна схема системи сталого 
землекористування суспільного виробництва та природних 
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процесів у природі. Найважливіша ознака еколого-
економічної системи – регіональність та територіальна 
просторовість. В одному випадку просторові межі такої 
системи може визначати територія територіально-
господарської системи (хоча наслідки взаємодії можуть 
виходити за її межі), а в іншому – розміри природно-
екологічних систем (наприклад, національний природний 
парк «Подільські Товтри»). З позиції ціннісних відносин 
стійкого природокористування провідна роль у процесах 
трансформації економічних систем в екологічно-економічні 
відводиться екологічному імперативу. Екологічний імператив 
виступає як обов'язковий методологічний прийом при 
вирішенні теоретичних і прикладних завдань сталого 
землекористування. Економіка землевпорядкування яка 
базується на теорії нормативної економіки є базовою для 
нормативного формування сталого (збалансованого) 
землекористування в процесі землевпорядкування [1].  

Враховуючи, що економіка землеустрою та 

землевпорядкування - це наука, яка вивчає відносини людей в 

процесі проектування та реалізації документації із 

землеустрою  щодо пошуку, узгодження інтересів і прийняття 

ефективних рішень із планування використання і охорони 

земель та інших природних ресурсів (землекористування) та 

організації території землеволодінь і землекористувань, 

відносин власності на землю для виробництва матеріальних 

благ і послуг в умовах рідкості і обмеженості земельних 

ресурсів з метою максимального задоволення постійно 

зростаючих і необмежених потреб людини, то формування 

сталого  землекористування є її складовою. 
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 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 

"Кам’янець-Подільський державний інститут», 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

УНІФІКОВАНА МЕТОДИКА НОРМАТИВНОЇ 

ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2021 р. № 1147 затверджено методику нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок [1], якою передбачено уніфікацію та 

спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель 

в Україні, забезпечення нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок усіх категорій та форм власності в межах території 

громад незалежно від їх розташування за принципом 

організаційної єдності процесу оцінки, приведення методики 

оцінки у відповідність до вимог чинного законодавства, а також 

створення передумов для реалізації органами місцевого 

самоврядування повноважень із затвердження технічної 

документації із нормативної грошової оцінки земель в межах 

території відповідних громад. 

Як зазначається в пояснювальній записці до Постанови, 

проблема, яку передбачено вирішити це поєднання трьох 
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окремих методичних підходів до проведення нормативної 

грошової оцінки земель, а саме: нормативна грошова оцінка 

земель населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів») [2]; 

нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів (постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 

«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського призначення (крім земель 

населених пунктів)») [3]; нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення (постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення») [4]. Уніфікований 

підхід передбачає визначення нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки як добутку площі земельної ділянки на 

норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю 

площі, а також п’яти коефіцієнтів, що характеризують 

регіональні та зональні фактори місцеположення земельної 

ділянки, місцеположення земельної ділянки, цільове 

призначення земельної ділянки, належність земельної ділянки 

до певної категорії земель, а також індексацію нормативної 

грошової оцінки земель за період від затвердження 

нормативу капіталізованого рентного доходу до дати 

проведення оцінки. Наскільки така уніфікація є об’єктивною і 

можливою у контексті якості показників оцінки розглянуто в 

даному дослідженні. 

Уніфікація підходів до оцінки земельних ділянок дає 

змогу говорити про наявність низки методичних проблем, що 

пов’язані з особливостями функцій землі, зокрема її 

використання як територіального базису, природного ресурсу 
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і основного засобу виробництва. Так з’ясовано, що для 

визначення базових показників нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок в населених пунктах, замість дійсного 

капіталізованого рентного доходу, використані значення 

чинних оцінок, які розраховані за «старими методиками». 

Таке «спрощення» методики оцінки земельних ділянок 

означає легалізацію чинних базових показників оцінки, 

розрахованих за витратним принципом. Проте ці показники 

не мають нічого спільного ані з доходом, який здатний 

генерувати земельна ділянка, ані з ринковою її вартістю. 

Одночасно з’ясовано, що  методичні підходи визначення 

нормативів капіталізованого рентного доходу ні в методиці, 

ні в пояснювальній записці до постанови прийняття 

методики, не розкриваються.  

Обґрунтовано, що для категорії земель житлової і 

громадської забудови, які використовуються як 

територіальний базис, ключовим показником є витрати на 

освоєння та облаштування території населеного пункту, його 

розташування в загальнодержавній, регіональній і місцевій 

системах виробництва та розселення, функціонального 

використання земель. Для категорії земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, 

які використовуються як основний засіб виробництва, 

ключовим показником є норматив капіталізованого рентного 

доходу в залежності від природно-сільськогосподарських 

районів та показників бонітування ґрунтів. Для категорії 

земель природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення, земель оздоровчого призначення, земель 

історико-культурного призначення та земель водного фонду, 

які використовуються як природний ресурс, ключовим 

показником є норматив капіталізованого рентного доходу для 

відповідної категорії земель в залежності від цінності земель 
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та інших природних ресурсів (міжнародного, національного, 

регіонального та місцевого значення), місця розташування, 

функціонального використання і складу угідь. Згідно методики 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення нормативна грошова оцінка визначається 

відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на 

землях сільськогосподарського призначення природно-

сільськогосподарських районів областей та показників 

бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної 

грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-

сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських 

угідь).  

З’ясовано, що вартість земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, визначеної за 

методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок є 

більшою (38 912 грн/га) на 6 216 грн/га від вартості 

визначеної за методикою нормативної грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення  (32 696 грн/га), 

або на 19% вища. Проте, методика нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення не враховує підтипи землекористування різних 

ділянок (наприклад, які використовуються в польовому 

підтипі землекористування чи в ґрунтозахисному), які мають 

не однакову доходність із одиниці площі та/або виконують 

природоохоронну функцію. Встановлено, що чистий 

операційний дохід в середньому по сівозміні на земельній 

ділянці польового підтипу землекористування складає 1330 

грн/га а на земельній ділянці ґрунтозахисного підтипу 

землекористування  – 907 грн/га. Відповідно розрахункова 

нормативна грошова оцінка ділянки польового підтипу 

землекористування складатиме - 43 890 грн/га а земельної 

ділянки ґрунтозахисного підтипу землекористування - 29 931 
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грн/га. Крім того, земельна ділянка ґрунтозахисного підтипу 

землекористування розміщена у відновлюваній території 

екомережі і має статус природоохоронних земель 

багатофункціонального використання, проте при оцінці за 

методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

цей фактор не враховується. 

Обґрунтовано, що залежно від функцій, які виконують 

земельні та інші природні ресурси в процесі їх використання, 

повинні визначатися методичні підходи до визначення 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідних 

категорій земель. Наявність виявлених методичних проблем 

здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

за єдиною уніфікованою методикою не дозволять 

використовувати її дані для ефективного регулювання 

земельних відносин та економічного стимулювання 

раціонального використання і охорони земель. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ ЛИТВИ 

На сучасному етапі стратегічним пріоритетом 

національних економік більшості європейських країн визнано 

трансформацію логістичних систем, мереж, модернізацію 

транспортної інфраструктури на принципах мультимодальності, 

діджиталізації, екологізації, зеленої логістики у межах 

Транс’європейської транспортної мережі [1-13]. Це відповідає 

основним положенням транспортної політики Європейського 

Союзу, що, у свою чергу, дозволить забезпечити збалансований 

сталий розвиток, підвищити рівень інвестиційної привабливості 

та глобальної конкурентоспроможності.  

Литва не є винятком. Ця країна має стратегічне 

географічне розташування, розвинену мережу транспортної 

інфраструктури та комунікацій. Це, у свою чергу, дозволяє 

державі забезпечити оптимізацію руху транспортних потоків, 

раціональну організацію процесів логістичної діяльності, а 

також мати конкурентні позиції на європейському ринку 

транспортно-логістичних послуг. 

Необхідно відмітити, що відповідно до досліджень 

Світового банку за 2007-2016 рр. спостерігається позитивно 

стабільна тенденція позицій країни в рейтингу за основними 
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індикаторами, що характеризують ефективність логістичної 

діяльності. Загальний рейтинг країни покращився на 29 

пунктів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Місце Литви у рейтингу ефективності логістики 

Індикатори 
Роки 

2007 2010 2012 2014 2016 2018 
Ефективність 
роботи митниці 

52 48 55 44 28 46 

Якість 
інфраструктури 

80 54 82 39 27 66 

Організація 
міжнародних 
вантажоперевезень 

48 38 55 55 31 74 

Компетентність і 
якість логістичних 
послуг 

64 56 57 57 30 54 

Відстежування 
постачань 

74 46 83 49 27 50 

Своєчасність 
постачань 

50 35 37 43 17 43 

Індекс 
ефективності 
логістики 

58 45 58 46 29 54 

Джерело: Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the 

Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators.  

Це обумовлено поліпшенням позицій Литви за 

індикаторами «Якість інфраструктури» – на 53 пункти; 

«Відстежування постачань» –  на 47; «Компетентність і якість 

наданих логістичних послуг» – на 34; «Своєчасність постачань» – 

на 33; «Ефективність роботи митниці» – на 24; «Простота 

організації міжнародних вантажоперевезень» на 17 пунктів. 
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Однак Литва погіршила свої позиції у рейтингу ефективності 

логістики у 2018 р. порівняно з 2016 р. При цьому найгірша 

ситуація у країні спостерігалася у 2012 р. за індикаторами 

«Відстежування постачань» і «Якість інфраструктури». 

Як показує аналіз статистичної бази даних Європейської 

економічної комісії ООН, обсяги вантажоперевезень 

автомобільним транспортом збільшилися за 2000-2019 рр. на 

123,9%, а залізничним – на 79,8%. Обсяги перевезення 

вантажів річковим транспортом, навпаки, скоротилися на 

61,3% (табл. 2).  

Таблиця 2 

Динаміка обсягів вантажоперевезень різними видами 

транспорту, тис. т 

Роки 

Види транспорту 
залізничний автомобільний річковий

2000 30712 45013 31 

2005 49287 55334 73 

2010 48061 44716 99 

2011 52330 46019 95 

2012 49377 48428 89 

2013 48028 52346 36 

2014 49000 57591 47 

2015 48053 58601 68 

2016 47651 63571 52 

2017 52638 76980 15 

2018 56776 89105 13 

2019 55209 100802 12 

Джерело: складено на основі інформаційних матеріалів 

із статистичної бази даних Європейської економічної комісії 

ООН. 
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Отже, ситуація у Литві з точки зору ефективності логістики 

та ланцюгів постачання потребує кардинальних 

трансформаційних перетворень, а саме: інституційних, правових, 

організаційно-економічних, фінансових, логістичних, цифрових 

тощо. У зв'язку з цим у країні на даний час приділяється значна 

увага модернізації сучасної транспортної інфраструктури як 

ключового елемента національної логістичної системи, яка 

включає: 

морську інфраструктуру – за останнє десятиліття у 

розвиток Клайпедського порту інвестовано понад 347,9 млн 

євро. За допомогою портової інфраструктури компанії 

отримують додатковий дохід у розмірі 40% морського 

фрахту. Діяльність усіх ланок експортного ланцюга в 

єдиному комплексі (виробник → продавець → стивідор → 

судновий агент → брокер → Білоруська та Литовська 

залізниці) сприяє постійному підвищенню рівня 

обслуговування та ефективності продажів; 

залізничну інфраструктуру – АТ «Литовські залізниці» 

(ЛЗ) затвердило у 2018 р. довгострокову стратегію, згідно з 

якою до 2030 р. компанія планує збільшити вантажопотік на 

32,1%, або з 53 до 70 млн т. До цього періоду доходи можуть 

досягнути 725 млн євро рік. Одним із стратегічних заходів 

діяльності ЛЗ є підписання довгострокових договорів із 

споживачами, реалізація якого сприятиме своєчасності 

постачання продукції, якісному логістичному сервісу та 

стабілізації цін. Важливим напрямом поліпшення сервісу для 

вантажовідправників є електрифікація залізничних колій. До 

2023 року планується побудувати електрифіковану лінію від 

Куни до Клайпеди.  

Міністерство транспорту та комунікацій Литви спільно 

з Латвією, Естонією та спільним підприємством країн Балтії 

RB Rail AS подало заявки на додаткове фінансування 
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Європейського Союзу для подальшого розвитку будівництва 

залізничної магістралі Rail Baltica. Зазначені у заявці загальні 

потреби трьох країн у фінансуванні ЄС з Фонду Connecting 

Europe Facility (CEF) становлять понад 1,5 млрд євро, з яких 

частка Литви – 686,7 млн євро (45,8% від загального обсягу 

інвестицій).  

Компанія LTG Infra, що управляє залізничною 

інфраструктурою у складі державної Lietuvos geležinkeliai 

(Литовські залізниці), планує у 2022 р. інвестувати у розвиток 

240 млн євро. До 2030 р. планується інвестувати понад 4,9 млрд 

євро, з них 3,4 млрд євро припаде на проєкт європейської 

залізниці Rail Baltica. Близько 694 млн євро передбачається 

виділити на модернізацію переїздів і переходів; 558 млн євро – на 

електрифікацію, освітлення та оновлення споруд; 134 млн євро – 

на впровадження цифрових технологій та автоматизацію; 93 млн 

євро – на розвиток бізнесу; 

авіаційну інфраструктуру – розроблено концепцію та 

стратегічний план розвитку інфраструктури «Литовських 

аеропортів», які підтримуватимуть мережу з трьох 

міжнародних аеропортів Вільнюса, Каунаса та Паланги.  

У Вільнюському аеропорту реалізовано проєкт 

реконструкції інфраструктури вартістю 43,6 млн євро. 

Близько 40% від вартості проєкту фінансується за рахунок 

фондів Євросоюзу. Литовський багатопрофільний авіаційний 

холдинг Avia Solutions Group (ASG) уклав стратегічне 

партнерство з американською інвестиційною фірмою Certares 

Management, яка забезпечить поповнення акціонерного 

капіталу на суму 354 млн дол. США. Інвестиції дозволять 

ASG перейти до наступної фази розвитку послуг 

пасажирських і вантажних авіаперевезень, технічного 

обслуговування, ремонту та інжинірингу, підготовки 

авіаційного персоналу, наземного обслуговування й 
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організації логістичної діяльності. Варто зазначити, що, до 

2028 р. обсяг інвестицій у розвиток аеропортів Литви 

складатиме 700 млн євро. 

Таким чином, трансформація національної логістичної 

системи Литви у контексті розвитку Транс’європейської 

транспортної мережі сприятиме підвищенню рівня 

конкурентоспроможності, залученню додаткових інвестицій у 

транспортну інфраструктуру, зростанню обсягу міжнародних 

перевезень за рахунок довгострокового сталого партнерства 

між учасниками сектору транспортно-логістичних послуг. 

У подальших дослідженнях планується надати 

пропозиції щодо можливості застосування європейської 

практики з питань модернізації транспортної інфраструктури 

у сучасних економічних умовах України. 
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СЕКЦІЯ 3. 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

Вдовіна О.О. 

доцент, доцент кафедри українознавства, 

культури та документознавства 

Національний університет «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 

ПОЛТАВИ 

Сучасна бібліотека – це інформаційно-освітній та 

комунікативний центр, який об'єднує різні вікові категорії. На 

сьогодні діти, юнацтво та молодь є найбільшою (близько 75 %) 

читацькою аудиторією усіх публічних бібліотек держави. 

Тож не дивно, що бібліотеки завжди відігравали важливу 

роль у розвитку культури та освіти [1]. 

Дослідження закономірностей розвитку бібліотек як 

соціокультурних центрів в Україні потребує чіткого 

визначення та аналізу термінів «соціокультурна», 

«культурно-дозвіллєва» діяльність, «масова робота», 

«бібліотечні заходи». За визначенням дослідниці 

О. Матвійчук, «соціокультурна діяльність бібліотек – це 

цілеспрямована і спеціально організована книгозбірнею як 

соціальним інститутом система дій і заходів, метою яких 

є сприяння вдосконаленню інтелектуального, матеріального 

та естетично-духовного стану суспільства шляхом доведення 
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до свідомості різних соціальних груп громадян, конкретних 

користувачів наукових знань, емпіричних фактів, естетичних 

і морально-етичних цінностей, акумульованих у бібліотечних 

документних зібраннях на різних носіях, організації різних 

виставок, творчих зустрічей із письменниками, митцями, 

політиками та ін.» [2]. 

Метою соціокультурної діяльності бібліотек є 

задоволення і розвиток культурних потреб читачів, створення 

умов для самореалізації і самоосвіти кожного індивідуума, 

розкриття його здібностей, самовдосконалення і аматорської 

творчості в рамках вільного часу. 

Співробітники бібліотек реалізують функції 

соціокультурної діяльності за допомогою: 

1. організації виставок, переглядів літератури,

оглядів нових надходжень; 

2. організації експозицій творів мистецтва;

3. діяльності творчих клубів;
4. дослідницької роботи, спрямованої на 

виявлення і вивчення найбільш затребуваних відвідувачами 
бібліотеки джерел інформації з різних галузей знань, 
дослідження читацької культури; 

5. літературно-критичних та книгознавчих 
досліджень книжкових і журнальних фондів бібліотеки та 
публікація результатів досліджень; 

6. організації та проведення екскурсій 
бібліотекою, новорічних дитячих свят тощо [3]. 

Враховуючи багатоаспектність та поліфункціональність 

бібліотек, окреслюється такі основні напрями соціокультурної 

діяльності: 

1. Розвиток читацької культури молоді;

2. Патріотичне виховання;

3. Естетична спрямованість;

4. Формування здорового способу життя;
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5. Організація дозвілля;

6. Формування правових орієнтирів;

7. Дослідження та репрезентація існуючих фондів

бібліотеки; 

8. Створення привабливого іміджу книгозбірні.

У досліджених бібліотеках м.Полтави традиційно 

організовуються звичайні та віртуальні виставки на різну 

тематику: нові надходження, сучасні зарубіжні бестселери, 

фантастика, детективи, книги присвячені певній даті чи 

творчості конкретного письменника. Виставки розкривають 

фонди та привертають увагу до читання, адже навіть ті 

читачі, які не бажають самостійно шукати книжки у 

каталогах, обов'язково зупиняться біля професійно 

оформленої виставки.  

Ефективною формою роботи є організації зустрічей із 

відомими людьми, зокрема письменниками, художниками, 

модераторами, акторами, бізнесменами. Наприклад, у 

Полтавській обласній бібліотеці імені Корленка, щомісячно 

організовуються онлайн-зустрічі з видатними людьми: 

Л.Бабенко, І. Марчук, В. Слєпцов, І Коноз, І. Снарська (дані 

лише за один місяць). У бібліотеці також діє мистецька 

вітальна «Зустрічі без прощань». Гостями вітальні є відомі 

митці краю та України, котрі передають молодому поколінню 

свій досвід, історію життєвого успіху. Молодь має 

можливість поспілкуватися із акторами театру, артистами 

філармонії. Важливе місце в роботі бібліотек займає 

співпраця зі школами, ліцеями, гімназіями, закладами освіти, 

центром соціальних служб для молоді, центром технічної 

творчості учнівської молоді, молодіжними структурами. Так, 

у бібліотеці періодично проводяться заходи присвячені 

відомим письменникам та урочистим подіям. Для підвищення 

іміджу та інформування громадян про свої послуги, 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

82 

бібліотеки періодично проводяться рекламні кампанії, які 

сприяють підвищенню рівня обізнаності громади міста та 

області про інноваційні бібліотечні послуги. 

Серед найбільш успішних рекламних кампаній, які були 

проведені бібліотеками Полтавщини слід виокремити 

наступні [4]: 

1. «Бібліотека на вустах громади» – присвячена

Всеукраїнському дню бібліотек. Акція проходила під девізом 

«Бібліотека – інформація, знання, успіх». Рекламна кампанія 

супроводжувалася засобами зовнішньої реклами, яка була 

спрямована на привернення уваги якомога більшої кількості 

людей до книгозбірні 

2. «Бібліотека іде в люди». Основна мета даної акції

проаналізувати думку громадян про бібліотеку, виявити 

рівень обізнаності молодих людей про надані нею послуги. 

Для цього на вулиці міста, разом із наметами, банерами та 

рекламними листівками працівниками бібліотеки були 

проведені «польові дослідження» «Бібліотека + громада = 

успіх!» Інформацію збирали за допомогою традиційних 

соціологічних методів – анкетування та особистих інтерв'ю на 

вулиці. Передусім цікавило питання, як сприймає 

громадськість сучасну бібліотеку. За результатами 

досліджень, для більшості опитаних бібліотека асоціюється з 

джерелом знань, сховищем книг та місцем, де можна 

змістовно провести дозвілля. Опитані підтвердили, що 

сьогодні книги, читання, бібліотека та веб-технології 

відіграють важливу роль у розвитку успішної особистості. 

Яскраві акції, спілкування з цікавими людьми, 

неординарні заходи залишили після себе багато гарних 

вражень. За їх матеріалами було створено відеоролики 

(«Книгозбірня для людей, які прагнуть більшого», «Наші 

акційні будні, або Як бібліотекарі в люди ходили», «Майстер-
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клас складання бібліотечної палатки», «До бібліотеки... з 

любов'ю»), розміщені на сайті. Уся інформація про діяльність 

книгозбіень висвітлюється на офіційних вебсайтах, які є 

одним із основних джерел інформації онлайн. На сайті 

міститься інформація як для бібліотекарів так і читачів. 

Інтерактивність дозволяє систематизувати інформацію та 

легко переходити між сторінками. На передньому плані сайту 

горизонтально розміщені послуги бібліотеки, потім бігуча 

строка, яка повідомляє про основні новини, після чого 

розміщена інформація про заходи, які плануються 

проводитися найближчим часом.  

Таким чином враховуючи вище викладене можемо 

зробити висновок, що бібліотеки беруть активну участь у 

вихованні творчого, свідомого, освіченого молодого 

покоління, сприяють розвитку талантів та здібностей читачів, 

забезпечують якісне, раціональне та змістовне дозвілля за 

допомогою різних форм бібліотечної діяльності [5]. 
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аспирантка, 

 Киевский Национальный Университет  театра, 

кино и телевиденья им. И. К. Карпенко-Карого 

г. Киев, Украина 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ГАСТРОЛЬНОГО 

МАРШРУТА ЗАПОРОЖСКОГО ТЕАТРА 

ИМ. Н. ЩОРСА ПОД РУКОВОДСТВОМ 

В. Г. МАГАРА  В БЕЛОРУССИИ (ИССЛЕДУЕМЫЙ 

ПЕРИОД 1950 ГОД) 

Гастрольная деятельность в силу своей многоплановой 

возможности общения с широкой аудиторией занимала в СССР 

одно из ведущих мест в культурном пространстве. В этой статье 

актуально обозначены сравнительные параллели в оценке 

восприятия представлений лучших образцов пьес среди 

советских драматургов и украинской классики, а также 

отображены результаты и изучены показатели организационной 

деятельности, где театр смог проявить высокий культурный 

статус для своей страны. Источниковедческой базой для 

исследования стало нахождение для автора малоизвестных 

документов и архивных материалов о гастрольной деятельности 

Запорожского театра в 1950 году в Белоруссии. На сегодняшний 

день тема актуальна, так как мы понимаем, что именно 

проведение гастрольной деятельности в республиках не только 

способствовало расширению знаний и общению между 

участниками гастролей, а впоследствии и сформировало 

социалистическое содружество между республиками и дало 

возможность улучшения взаимопонимания между народами. 

Автором и до этой публикации были изучены и ранее 

опубликованы работы про украинского выдающегося 
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режиссера и актера, а также руководителя театра, народного 

артиста СССР – В. Г. Магара. Сегодня же к данной 

конференции изучены и раскрыты итоги гастрольной 

деятельности Запорожского театра им. Щорса, которая 

состоялась в 1950 г. под руководством В. Г. Магара. Также 

отметим, что ныне театр и носит название в честь этого 

руководителя. 

Запорожский украинский музыкально-драматический 

театр им. Щорса свою широкую популярность приобрел не 

только в Украинской Республике, но и за ее пределами, 

именно благодаря тому, что постоянно гастролировал. 

Репертуар театра в те времена широко освящал традиции 

украинской культуры, и поэтому на гастроли театр привез 

спектакли с великим отображением колорита украинской 

классики, традиций и обычаев украинской культуры. В итоге 

местным зрителям с репертуара театра запомнились 

величественные и грандиозные постановки: «Наталка 

Полтавка», «Запорожец за Дунаем», «Дай сердцу волю...», 

«Шельменко-денщик», «Бесталанная», «Украденное счастье», 

«Пока солнце выйдет...», «Майская ночь». 

В фондах архива Запорожской области сохранены 

документы очерков о постановках и рецензиях белорусских 

театроведов. Спустя многолетний период, возможно сказать и 

о том, что украинский театр на гастролях в Белорусской ССР 

имел конкуренцию с ведущими коллективами Белоруссии 

(Бадридзе, Трио баянис, Самойлов, Левитан, Ансамблем 

песни и пляски, а также рядом ведущих цирковых бригад), 

но, тем не менее, сохранял наиболее лидирующую позицию 

среди других гастролирующих коллективов.  

С архивных документов областного архива 

Запорожской области, где ныне хранятся архивные 

материалы Запорожского академического областного 



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

87 

украинского музыкально-драматического театра имени 

В. Г. Магара (Ф. 5107), сохранены подшивки с рецензиями к 

спектаклям с различных газет. Изучая сведенья о проведении и 

организации гастрольной деятельности возможно подытожить 

то, что работа театра началась немного ранее, чем было 

запланировано первоначально, а именно с 11 мая. Гастрольный 

маршрут театра начался с города Бобруйска. Театр проработал в 

городе Бобруйск до 18 июня. В период гастрольной деятельности 

театр в этом городе вместо запланированных 33 спектаклей 

показал 37 спектаклей на стационаре. Также перевыполнил план 

и тем, что вместо запланированных 7 утренних спектаклей было 

показано 10 спектаклей, и вместо 10 запланированных выездных 

спектаклей по плану коллективом было осуществлено 

35 выездных спектаклей. Отдать следует значимость в этом деле 

именно организаторской подготовке, так как все перечисленное 

было реализовано за 34 рабочих дня. Параллельно в это же время 

главным режиссером и коллективом театра к дальнейшему 

показу на стационаре было подготовлено постановку 

«Калиновый гай» А. Корнейчука. 

Также отметим, что значимость этих событий сохранила 

свой след с вышестоящим руководством в переписке. Слова 

благодарности отобразились в личном письме, адресованном 

от директора Запорожского театра им. Щорса к первому 

заместителю председателя Комитета по делам искусств при 

Совете Министров СССР – Н. Беспалову. 

Известно, что успешная работа коллектива театра и все 

организационные вопросы с осуществлением постановок были 

гармонично слажены изначально и состоялись благодаря 

помощи многочисленных организаций и работе профсоюза.  

В следующем городе театр начал гастроли с 21 июня – в 

городе Брест. Театр в этом городе показал немного 

спектаклей, а именно с 21-го по 25-е июня всего пять 
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спектаклей на стационаре и два выездных спектакля. В это же 

время актеры начали подготовку к новому спектаклю. В 

заметках отмечено, что по окончанию июля актеры 

преступили к репетиции уже второй пьесы, где режиссером 

выступил Л. Каневский, название – «Жизнь начинается 

снова» В. Собко. И в августе коллектив начал репетиции к 

новой постановке по пьесе «Наймичка» И. Карпенко-Карого 

под руководством В. Магара. 

Следующим пунктом маршрута было обозначено 

проведение плановых и значимых для театра гастролей в 

столице Белоруссии – городе Минск. Театр начал работу на 

стационаре в г. Минск по техническим причинам только с 3 

августа. В осуществлении спектаклей театру было 

предоставлено прославленное помещение известного 

белорусского государственного театра имени Янки Купалы. 

Обозначим, что именно тут полноценно реализовались 

творческие замыслы, что были подкреплены отдельными 

договорами в деятельности работы театра. Тогда, с дирекцией 

Белорусского театра им. Янки Купалы, был подписан договор 

сроком до 3 сентября (ровно на месяц) и далее утвержден 

начальником управления по делам искусств Белоруссии. 

Позднее Запорожским театром им. Щорса велись переговоры 

с руководством театров Белоруссии и в других городах. Так в 

гастрольный маршрут до окончания сентября месяца уже 

входили города Витебск, Гомель, Могилев.  

Именно в это время информацию о гастролях подавало 

много различных изданий, что и обусловливало увеличение 

заинтересованности зрителей. В определенной степени это 

привлекло как внимание зрителей, так и театральных 

критиков. Впоследствии появлялось все больше и больше 

рецензий на спектакли. Рецензенты в данном случае 

оценивали не только сложившееся мнение о спектакле, 
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сценическую игру актеров, их донесение образа или 

целостность восприятия постановки режиссером, но и особое 

восприятие гастролирующего театра, что разнился своими 

самобытными традициями, национальными ценностями, а 

впоследствии значит, что в целом, как образом восприятия 

искусства, так и культурой. 

Запорожский областной украинский театр им. Н. Щорса 

стремился показать на то время под руководством В. Магара 

не только национальные ценности, традиции, культуру, но и 

воспитать доверие к украинскому этносу. Поэтому, как вывод 

следует отметить, гастрольная деятельность театра на 

территории дружественной Белорусской ССР была связана с 

интересной для зрителя репертуарной политикой этого 

театра, воспроизведением лучших образцов пьес среди 

советских драматургов и украинской классики. Показателем 

успешности данного гастрольного маршрута стало особое 

отражение внутренней слаженной работы руководства и 

актеров театра. 
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СЕКЦІЯ 4. 

ГЕОГРАФІЯ 

Котик Л.І. 
асистент кафедри економічної і соціальної географії 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ 

ГЕОГРАФІЇ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНУ ЦЕНТРАЛЬНА 

І ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА, СХІДНА БАЛТІЯ) 

В умовах глобальної невизначеності та непевності, які 

притаманні постмодерному інформаційному розвитку людства та 

посилені глобальними кліматичними змінами та епідемією 

COVID-19 важливим є вивчення політичних, демогеографічних і 

соціально-економічних особливостей розвитку окремих 

макрорегіонів світу, загалом, та комунікації України з ними, 

зокрема. Останнє зумовлено прагненням нашої держави 

інтегруватися у міжнародний соціально-економічний розвиток, 

пропагувати на геополітичному рівні демократичні цінності, 

розвивати україноцентричні геокультурні вектори, відстоювати 

власний суверенітет і територіальну цілісність, вибудовувати 

довготривалі міцні геоекономічні відносини тощо.  

Навчальна дисципліна «Суспільна географія 

макрорегіонів світу», викладається для студентів четвертого 

курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 Природничі 

науки [10]. Вона входить до групи нормативних навчальних 
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дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, які 

розроблені на кафедрі економічної і соціальної географії 

Львівського національного університету імені Івана Франка у 

рамках ОПП «Географія». Загальний обсяг курсу – 240 год. 

(8 кредитів ECTS), що складає 4,4% загального обсягу 

нормативних навчальних дисциплін освітньої програми.  

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових 

модулів, які об’єднують понад 40 тем, що взаємодоповнюють 

одна одну й розкривають суспільно-географічні особливості 

розвитку макрорегіонів і регіонів світу та окремих 

регіональних країн (рис. 1). 

Одним із структурних елементів курсу, які формують 

цілісне уявлення студентів про особливості соціально-

економічного розвитку макрорегіонів світу є «Суспільна 

географія Центральної, Південно-Східної Європи та Східної 

Балтії». Цей тематичний блок викладається у межах змістового 

модуля «Макрорегіон перехідні країни», має обсяг 30 год. 

(1 кредит ECTS). Його продовженням є тематичний блок 

«Суспільна географія Східної Європи, Південного Кавказу та 

Центральної Азії»; передує йому великий змістовий модуль 

«Макрорегіон високорозвинені країни світу» (3 кредити 

ECTS).  

Відповідно до структурно-логічної схеми програми 

підготовки бакалавра галузі знань 10 Природничі науки, 

навчальна дисципліна «Суспільна географія макрорегіонів 

світу» є продовженням нормативних навчальних дисциплін 

циклу професійної і практичної підготовки студентів «Основи 

суспільної географії» (1 семестр, 4 кредити ECTS) і 

«Географія населення з основами демографії» (6 семестр, 

3 кредити ECTS), які викладають студентам відповідно першого 

та третього курсів.  
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Рис. 1. Структура навчальної дисципліни  

«Суспільна географія макрорегіонів світу» [7, с. 5] 

Зміст структурного елементу «Суспільна географія 

Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії» 

навчальної дисципліни «Суспільна географія макрорегіонів 

світу» розроблено на основі сучасних положень щодо 

підготовки фахівців у сфері географії, норм та традицій вищої 

університетської освіти («Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра Львівського національного 

університету імені Івана Франка за спеціальністю 

106 Географія» [10];), нормативних документів (Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», 

стандартів вищої освіти («Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 106 «Географія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти», 2020) та ін.), напрацювань кафедри 
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економічної і соціальної географії Львівського 

університету [2–5, 7, 8, 11]. 

Мета структурного елементу навчального курсу: надати 

студентам знання з теоретичних і прикладних питань суспільно-

географічної регіоналізації світу; сформувати світоглядні засади 

щодо політичного, демогеографічного, економічного, 

соціального, культурного, екологічного суспільно-

географічного розмаїття регіонів світу (Центральна та Південно-

Східна Європа, Східна Балтія) та їхніх головних держав; 

висвітлити новітні проблеми суспільно-географічного розвитку 

Центральної та Південно-Східної Європи, Східної Балтії 

(структурна трансформацію господарства у ХХІ ст.; проблеми 

раціонального використання природно-ресурсного, 

працересурсного та виробничого потенціалів; міграційні 

виклики; проблеми збереження довкілля, природного і 

культурного розмаїття; залучення регіонів та окремих держав 

у світові процеси глобалізації; регіональна економічна й 

соціальна політика; субрегіональні особливості глобальних 

проблем людства у регіоні; проблеми глобальних кліматичних 

змін і адаптація регіону до їхнього прояву; зовнішньо-економічні 

зв’язки субрегіонів і окремих держав тощо). 

У результаті вивчення структурного елементу 

«Суспільна географія Центральної, Південно-Східної Європи та 

Східної Балтії» навчальної дисципліни «Суспільна географія 

макрорегіонів світу» студент повинен знати:  

 методологічні підходи до вивчення регіонів світу,

головних країн у регіоні; 

 історико-географічні етапи формування політичної

карти Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 підходи до обґрунтування суспільно-географічної

цілісності регіону та його унікальності як на фоні інших 

регіонів Європи, так й інших макрорегіонів світу; 
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 сучасні тенденції соціально-економічного розвитку

країн Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 просторові відмінності демо-соціально-економічного

розвитку країн Центральної, Південно-Східної Європи та 

Східної Балтії; 

вміти: 

 розкрити зміст понять: країна, держава, субрегіон,

регіон, макрорегіон, глобалізація, міжнародна співпраця тощо; 
 виконати економіко-географічну оцінку природного,

демографічного, працересурсного, промислового, аграрного, 
соціально-культурного потенціалу країн Центральної, 
Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 проаналізувати структуру господарства країн 
досліджуваного регіону; 

 обґрунтувати доцільність створення вільних 
економічних зон, територій пріоритетного розвитку, 
інноваційних габів, територій пріоритетного розвитку тощо у 
країнах Центральної, Південно-Східної Європи та Східної 
Балтії. Аналізувати, яким чином набутий досвід можна 
використати у регіональній політиці України;  

 здійснити прогнозування соціально-економічного, 
демогеографічного, політичного, культурного розвитку регіону. 

Прослуховування курсу забезпечить формування у 
студентів системи компетенцій, які є критеріями оцінки 
якості знань з курсу: 

 соціально-особистісні компетенції: здатність 

учитися; креативність, здатність до інтегрального мислення; 

наполегливість у досягненні мети; турбота про якість 

виконаної роботи; толерантність; екологічна грамотність; 

відкритість і чуйність до різноманіття і розмаїття; 

загальнонаукові компетенції: базові уявлення про 

регіоналізацію світу, що сприяють розумінню причинно-

наслідкових зв’язків сучасного глобального розвитку; 
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 інструментальні компетенції: навики роботи з

комп’ютером; навики управління інформацією; дослідницькі 

навики;  

 професійні компетенції: володіння картографічними,

статистичними, математичними й ГІС-методами дослідження 

суспільної географії макрорегіонів світу; здатність 

професійно використовувати профільні знання для 

прогнозування соціально-економічного розвитку субрегіонів 

світу (Центральна, Південно-Східна Європа та Східна Балтія), 

висвітлення нових проблем їхнього розвитку і тенденцій 

співпраці окремих країн з Україною. 

«Суспільна географія макрорегіонів світу» є важливою 

нормативною навчальною дисципліною циклу професійної та 

практичної підготовки освітньо-професійної програми 

106 Географія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Її 

впровадження у навчальний процес сприяє формуванню 

інтегральної компетентності освітньої програми [10, c. 5], яка 

полягає в «здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов». Подальших досліджень потребує 

проблема укладання сучасних методичних рекомендацій до 

вивчення тем з суспільної географії макрорегіонів світу із 

врахуванням модерних технологічних здобутків, наявного 

актуального статистичного й аналітичного матеріалу з розвитку 

макрорегіонів і регіонів світу, пропагування україноцентричного 

погляду на світ, викликів змішаного й дистанційного навчання 

тощо. 

Список використаних джерел: 

1. Заячук М.Д., Чубрей О.С. Економічна та соціальна

географія світу: навч. посібник. Чернівці, 2009. 200 с. 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

96 

2. Книш М., Мамчур О., Ванда І., Котик Л. 

Міждисциплінарність при викладанні навчального курсу 

«Регіональна економічна і соціальна географія світу» / 

Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: 

зб. наук. праць. К., 2018. С. 219–221. 

3. Книш М. Суспільна географія країн, що 

розвиваються: проблеми теорії, методології та методики: 

монографія. Львів, 2019. 276 с. 

4. Книш М. М., Мамчур О. І. Регіональна економічна і

соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські 

країни, Африка, Азія, Океанія): навч. посібник. Львів, 2013. 368 с. 

5. Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства:

навч. посібник. Львів, 2015. 330 с. 

6. Котик Л. І. До проблеми нових засобів навчання

географії у вищій школі / Методика навчання природничих 

дисциплін у середній та вищій школі: матер Міжнар. наук.-

практ. конф. Полтава, 2020. С. 230-232. 

7. Котик Л. Суспільна географія макрорегіонів світу

(Центральна, Південно-Східна Європа та Східна Балтія): 

навч. посібник для самост. роботи студентів. 2-ге вид., допов і 

перероб. Львів, 2022. 108 с. 

8. Кузик С., Котик Л., Ванда І. Регіональна економічна і

соціальна географія світу (розвинені країни): навч. посібник. 

Львів, 2019. 148 с. 

9. Мандрик І. П. Регіональна економічна і соціальна

географія: конспект лекцій.  Луцьк, 2021. 261 с. 

10. ОПП «Географія» першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти, ЛНУ ім. І. Франка, 2020. URL:

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OP_ 106_

Heohr-bachelor_2020.pdf.



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

97 

11. Стецький В.В., Котик Л.І. Регіональна економічна і

соціальна географія світу (Центральна та Південно-Східна 

Європа, Східна Балтія): навч. посібник. Львів, 2018. 100 с. 

12. Цепенда М. М. Суверенні держави світу: суспільно-

географічний довідник. Чернівці, 2018. 226 с. 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

98 

СЕКЦІЯ 5. 

МАРКЕТИНГ 

Шевченко А.В. 

кандидат економічних наук, доцент 

доцент кафедри маркетингу 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Адєєва Г.В. 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри управління та адміністрування 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «УКРАЇНА» 

м. Київ, Україна 

ПРАВИЛА МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ ESOMAR 

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА РИНКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

Україна обрала нову модель розвитку – цифрову 

економіку. Сприяли цьому світові тренди, а також зростання 

популярності Інтернет, порівняно з традиційними засобами 

інформації. Крім того, пандемія COVID-19 і карантинні 

обмеження прискорили діджиталізацію багатьох галузей, 

зокрема і маркетингових досліджень. 

Сучасна індустрія інформації, інформаційних систем і 

мереж зв’язку, а також інформаційної техніки має велике 

значення для розвитку міжнародного маркетингу і вирішення 

маркетингових завдань, оскільки дозволяє маркетологам 
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проводити широкомасштабні й глибокі маркетингові 

дослідження, оперувати великою кількістю даних пов’язаних зі 

світовим маркетинговим середовищем, ринками, товарами і 

фірмами зарубіжних країн, у тому числі і за рахунок 

підключення до баз даних інших організацій і через об’єднання 

комунікаційних систем в локальному, національному, 

регіональному і міжнародному масштабах [5].  

Інформаційна складова забезпечує не лише орієнтацію в 

процесах і явищах в навколишньому маркетинговому 

середовищі, але й дозволяє оптимізувати побудову 

маркетингових програм і ухвалення управлінських рішень та 

реалізовувати стратегію активного впливу на формування 

ринкового попиту і стимулювання збуту, конструювати ринок, 

а також здійснювати інформаційну, а не лише збутову, атаки 

на певні ринкові сегменти. Нові технології інформаційних 

систем дали основу високоефективним, науково 

обґрунтованим, комплексним маркетинговим дослідженням, 

підготувати базу для побудови якісних маркетингових 

програм і розробки оптимальних планів розвитку виробничо-

збутової і науково-технічної діяльності компанії. 

Інтернет є повноцінним джерелом інформації стосовно 

споживачів, конкурентів, постачальників, що дає можливість 

без особливих зусиль здійснити маркетингові дослідження за 

такими напрямками [4]: визначення загальної онлайн-аудиторії; 

дослідження існуючих та потенційних споживачів сфери як 

онлайн-торгівлі, так і традиційної торгівлі; визначення 

кількісного та якісного складу суб’єктів господарювання як 

електронної торгівлі, так і традиційної; дослідження товарів та 

їх властивостей, асортиментної та цінової політики.  

Необхідною умовою проведення маркетингових 

досліджень є знання і дотримання основних стандартів цього 

виду діяльності. Маркетингові дослідження потребують 
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застосування регулюючих засобів, які встановлюють певні 

рамки, в межах яких досягається консенсус всіх учасників 

дослідницького процесу, не порушуючи права кожного з них. 

Регулюючим документом здійснення дослідницької 

діяльності у сфері маркетингу є Міжнародний процесуальний 

кодекс ICC/ESOMAR з маркетингових та соціальних 

досліджень, розроблений спільно Європейським товариством 

з дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR) і 

Міжнародною торговою палатою (ICC) [3].  

ESOMAR – Світова асоціація професіоналів соціологічних 

та маркетингових досліджень. ESOMAR була заснована у 1948 як 

Європейська спільнота для соціологічних та маркетингових 

досліджень. На сьогодні членами цієї організації є більше 120 

країн світу, в тому числі і Україна [3]. Серед членів ESOMAR є як 

замовники, так і виконавці досліджень. Мета ESOMAR полягає у 

сприянні використання соціологічних та маркетингових 

досліджень задля покращення рівня прийняття рішень в бізнесі 

та суспільстві у всьому світі. Кодекси проведення досліджень 

постійно переглядаються, щоб впевнитись, що дослідники 

гарантують приватність респондентів. Кодекс ESOMAR не має 

юридичної сили, він є збіркою правил, етичних норм проведення 

досліджень, які є обов’язковими для замовників і виконавців 

маркетингових досліджень. Основні етичні норми, які регулюють 

діяльність з маркетингових досліджень в Україні, відображені в 

принципах ESOMAR, Директивах ESOMAR та Стандартах 

якості маркетингових досліджень УАМ 91.12.0-21708654-001-

2002 (рис.1) [3]. Основна відмінність маркетингового 

дослідження від інших форм збору інформації полягає в тому, що 

ідентичність постачальника інформації не розкривається. 

У разі проведення міжнародного інтернет-опитування 

необхідно перевіряти  останні  вимоги і рекомендації щодо цієї 

методології на офіційному веб-сайті ESOMAR. Міжнародною 
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організацією професійних маркетологів ESOMAR також 

розроблено стандарти маркетингових і соціологічних 

досліджень в Інтернеті. 

ESOMAR видав директиву, яка покликана захистити як 

інтереси інтернет-респондентів, так і тих хто забезпечує 

результати інтернет-досліджень. Основними її положеннями 

є [1]:  

 дослідники не повинні втручатись в особисті справи 

інтернет-респондентів. Співробітництво респондентів 

повинно бути добровільним. Забороняється шукати будь-яку 

особисту додаткову інформацію до вже доступної з інших 

джерел без відома і згоди респондентів;  

 одержання згоди від респондентів, дослідник не 

повинен вводити їх в оману з приводу природи дослідження 

або використання його результатів;  

 респондентам повинна бути надана інформація про 

особу-дослідника, його контакти;  

 анонімність респондентів повинна бути завжди 

забезпечена, окрім випадків, коли респонденти дали згоду на 

подальше використання даних, однак, особиста інформація не 

може бути використана для подальших недослідницьких цілей; 
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Рис. 1. Етичні норми, що регулюють проведення 
маркетингових досліджень 
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 дослідники повинні приймати заходи щодо захисту 

конфіденційної інформації, тобто респонденти повинні бути 

захищені від несанкціонованого доступу до наданої ними 

інформації;   

 користувачі досліджень і громадськість ніяким чином 

не повинні бути введені в оману з приводу надійності і 

законності даного інтернет-дослідження;  

 не допускається розсилка неочікуваних повідомлень 

тим респондентам, які відмовились від одержання 

повідомлення щодо даного проекту або будь-якого іншого, 

пов’язаного з ним.  

В Україні саморегулюючим органом здійснення 

маркетингової діяльності є Українська асоціація маркетингу 

(УАМ), що була створена в 1997 році. Ця організація є 

повноцінним членом ESOMAR з 2005 року та членом 

Європейської маркетингової конфедерації, має 

представництва в п’ятнадцяти регіонах України. Основне 

завдання УАМ – інтерпретація принципів міжнародного 

кодексу та адаптація їх до вітчизняного економічного 

простору, що дає змогу вивести маркетингові дослідження на 

якісно новий рівень. У своїй діяльності члени УАМ 

дотримуються Стандартів якості маркетингових досліджень 

УАМ-СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, Настанов та Директив 

ESOMAR [2].  

Отже, метою національних і міжнародних стандартів 

ведення бізнесу у сфері маркетингових досліджень є 

забезпечення прозорості та захист прав респондентів як 

основного джерела отримання первинної інформації. Проте 

важливим є не саме існування цих норм, а їх дотримання, тобто 

набуття маркетингових досліджень статусу законного. 

Цивілізовані учасники ринку інформаційних послуг не залежно 

від їхнього членства в ESOMAR, мають дотримуватись всіх 
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вимог даного Міжнародного процесуального кодексу під час 

проведення маркетингових досліджень.  

Основними викликами для компаній, які здійснюють 

маркетингові дослідження є інноваційна складова 

маркетингових досліджень та дотримання стандартів, 

зазначених основними положеннями регулюючих організацій 

міжнародного та вітчизняного рівня та їх вимог щодо 

якісного проведення дослідницьких процедур.   
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International activity, professional and labor mobility of 

society provides a new style of international dialogue and 

negotiation between diplomats, politicians, leaders, businessmen, 

scientists and other influential actors in the world market. The 

argument for expanding the directions of international economic 

activity is the potential to respond to the challenges and threats of 

globalization. 

The process of internationalization is changing the market 

environment of interaction between countries, the rules of 

international dialogue and negotiation, forms of intercultural 

communication in various fields. Representatives of the 

diplomatic system are focused on performing the functions of a 

provider of economic culture in the development of international 

relations in the areas of cooperation: trade, energy, environment, 

security. The reason for this is the commercial demand of 

globalization actors who seek to use the resource potential of the 

world based on their pragmatic interests and perspectives. 

Atmosphere of international politics and diplomacy affects 

the «ecosystem» of international business development, 
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investment climate, investment, innovation projects, scientific and 

technological progress. Therefore, the functional profile of 

diplomacy is broad and includes: presentation, executive, 

analytical, mediation, information, patronage, interventional 

paternalistic, image, security, protective functions [1]. Diplomatic 

systems of the world are undergoing stages of transformation, 

modernization, economization, greening, digitalization (figure 1). 

The development of economic culture in diplomacy is the 

definition of its role in intensifying international economic 

relations, representing the country's economic interests, promoting 

national exporters, studying international legal norms of economic 

activity, improving business and professional competence. But the 

environment for the formation and application of economic 

Figure 1. The environment of international diplomacy* 

* Author’s elaboration

Еcologization 

Economization 

Digitalization 

Internationalization 

Globalization 

Informatization 

New competencies in the development of international 

dialogue

Transformation of tasks, functions and models of diplomacy 

Diplomacy 
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culture may be different. For example, in commercial diplomacy, 

the conditions for the development of economic culture will 

depend on the performance of various functions by staff. There 

are certain advantages and disadvantages of working in embassies 

(table 1) [2]. While embassies bring links to trade policy work and 

easier access to the head of mission, trade representatives can feel 

isolated from the business world.  

Table 1: Should trade representatives be in embassies? [2] 

Advantages Disadvantages 

• Close links between trade

promotion, investment and

policy.

• Part of the embassy’s digital

platform

• Better coordination of

national branding and related

campaigns.

• Easier access to host

government

• Maintaining close links with

home government

• Diplomatic status.

• Easier to involve head of

mission in trade and

investment promotion.

•Embassies are often outside

of business centres, and

sometimes not in a country’s

main business city.

• Consular and cultural duties

can distract from trade

promotion.

• Dual reporting, to head of

mission and to trade and

investment support agency at

home can cause tensions.

• Trade representative may be a

diplomat without commercial

experience.

A new trend in the development of economic culture of 

diplomacy is the mandatory inclusion of environmental aspects – 

representing the interests of the country in various international 

programs, projects, treaties on environmental issues. For this 
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purpose, various international marketing technologies are used:    

1) identification of ecological and economic interests / priorities

of other countries in the process of dialogue, negotiations and

cooperation; 2) popularization by diplomats of the concepts of

greening of national business at international exhibitions and

forums; 3) expanding the network of environmental diplomacy to

position the national brand, in which ecological attributes enhance

its perception through the respective positions of countries in

other rankings [3].

It is important that the digitalization of the economy combines 

different forms of interaction: countries, regions, the world; state, 

politics, diplomacy; business, citizens, entrepreneurs. The process is 

driven by the desire of countries to gain competitive and leadership 

advantages, involving the forces of diplomacy by: 

– support of investment and innovation projects and

international business concepts of environmental

orientation; 

– expansion of contacts on trading platforms (E-trading, E-

commerce) with saturation of assortment positions with

rubrics of ecological goods and services; 

– modeling market forces of customers, partners,

counterparties and determining their response to

environmental product safety; 

– improvement of diplomacy in response to possible

contrasts in the market perception of eco-products, eco-

brands, etc.; 

– application of Web-analytics systems in determining

market trends of environmental nature and media

forecasting; 

– popularization of achievements of national and foreign

companies in the field of advanced technologies with

elements of ecological integrators? 
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– holding international environmental and economic forums

(online, offline), creating an interactive business

environment, constructive dialogue, mutual assistance, 

building trust and long-term partnerships (networking), etc. 

The main professional competence of diplomats, which must be 

formed in the process of their education, training, theory, practice, 

qualifications – is provided by the challenges of globalization and 

focused on three pillars of sustainability (social, environmental and 

economic) are interconnected and interdependent.  
This means a company is unlikely to achieve long-term 

economic success without taking into account the social and 
environmental factors related to business operations. Businesses 
have a key role to play in contributing to the delivery of the 17 
United Nations Sustainable Development Goals, which set global 
priorities and aspirations for 2030 in terms of social, 
environmental and economic development. Governments are 
increasingly putting pressure on companies to comply with 
environmental and social legislation and to improve reporting on 
corporate social responsibility practices. Sustainable business 
operations not only support the environment and workers, but also 
help create strong, long-term business foundations. Implementing 
measures that improve working conditions and relationships with 
the community and government helps firms improve efficiency, 
develop a better workforce and improve their economic 
performance. Sustainable businesses and economies are more 
resilient to external shocks such as natural disasters, political 
unrest and health epidemics. It is important that investors 
understand and comply with environmental and labour 
requirements in the country of operations [4]. 

Prospects for the development of diplomacy as a provider of 

economic culture should be studied in the context of the 

interconnectedness of progressive, innovative, environmental and 

integration processes in the field of international relations. 
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Великобританія – одна з найрозвиненіших країн світу, 

котра щороку входить у десятку світових лідерів за 

номінальним ВВП і за ВВП із врахуванням купівельної 

спроможності. На зростання ВВП значною мірою впливають 

показники зовнішньої торгівлі. І, незважаючи на певну 

внутрішньоорієнтованість торгівлі країн світу в зв’язку з 

пандемією Covid 19 та різким зниження рівня розвитку 

міжнародної торгівлі загалом, показники розвитку ЗТД 

Великобританії залишаються доволі високими. 

Про показники розвитку зовнішньої торгівлі країн, 

формули їх розрахунку детально описано у [1], про зовнішню 

торгівлю країн ЄС, членом якого була Великобританія до 2020 

року у [3], про співпрацю України з Великобританією у [2]. 

Доцільно й актуально охарактеризувати стан 

зовнішньоторговельної діяльності країни за допомогою 

головних показників (див. табл 1): зовнішньоторговельний 

оборот, сальдо зовнішньої торгівлі,  індекс товарності (частка 

зовнішньоторговельного обороту у ВВП), експортна квота 

(показник відкритості економіки, який обчислюють як 

відношення експорту до ВВП), імпортна квота (частка 

імпорту у ВВП). 
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Таблиця 1 

Основні показники розвитку ЗТД Великобританії 

Зовнішньо- 

торговельний 

обіг, млн. 

фунт. стерл. 

Сальдо 

(млн. фунт. 

стерл.) 

Індекс 

товарності 

Експортна 

квота 

Імпортна 

квота 

     2010 938 529,00 - 31 123,00 0,51 24,53 26,22 

2011    1 035 617,00 - 15 837,00 0,55 27,23 28,07 

2012    1 047 824,00 - 21 190,00 0,55 27,02 28,14 

2013    1 088 586,00 - 25 006,00 0,56 27,40 28,68 

2014    1 079 581,00 - 28 933,00 0,54 26,31 27,76 

2015    1 075 004,00 - 28 272,00 0,53 25,61 26,99 

2016    1 162 609,00 - 36 113,00 0,56 27,09 28,83 

2017    1 275 625,00 - 29 889,00 0,60 29,45 30,86 

2018    1 348 689,00 - 25 487,00 0,63 30,89 32,08 

2019    1 406 018,00 - 27 470,00 0,65 31,73 32,99 

2020    1 159 047,00 - 12 043,00 0,59 29,28 29,90 

Розраховано автором за даними :[4] 

За даними таблиці 1 можна сформулювати висновок, що 

зовнішньоторговельний оборот щороку зростав, за винятком 

2019 р., коли спостерігається незначне падіння, що зумовлено 

світовою кризою через пандемію. Економіка 

характеризується середнім рівнем відкритості, який в 2018 та 

2019 р.р. перевищив 30 %. Сальдо від’ємне, але в 2020 році 
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навіть менше за абсолютним значенням, ніж в попередніх 

роках. 

Для того, щоб визначити ефективність 

зовнішньоекономічних відносин Великобританії, потрібно 

визначити ступінь інтернаціоналізації її господарської 

діяльності, а також міру участі національного господарства в 

міжнародному поділі праці. Ступінь активності участі у МПП 

показує індекс товарності, який обчислено за десять років 

(див. рис. 1) 

Рис 1. Індекс товарності Великобританії за 2010-2020 р.р., %. 

Побудовано автором за даними : [4] 

Як видно з рисунка 1 показники індексу товарності 

стабільно високі, що свідчить про активну участь у 

міжнародному поділі праці. 

Для визначення ступеня інтернаціоналізації 

господарської діяльності використовується показник 

"експортної квоти виробництва", який фіксує частку 
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продукції, що виготовлена на експорт. Показники експорної 

та імпортної квот представлено на рис. 2. 

Рис 2 Експортна та імпортна квота Великобританії 

за 2010-2020 р.р., % 

Показники квот дуже близькі за значеннями, а отже і 

залежність країни від імпорту та відкритість економіки 

приблизно однакова.  
Головними торговельними партнерами Великобританії є 

західноєвропейські країни Європейського союзу, на які 
припадає майже 52% усього імпорту держави, зокрема 
Німеччина (21%), Нідерланди (11%) та Франція (9%), США 
та Китай. Позитивний торговельний баланс Великобританія 
має з США та Ірландією. 

Попри економічну кризу в світі, обмежувальні заходи на 

торгівлю послугами, додатковий контроль на певні види 

продукції, зокрема продукція харчової промисловості й 
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товари першої необхідності, показники ЗТД Великобританії 

залишаються стабільно високими. 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ЯК 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І 

ПРАКТИКИ 

Останні роки активно впроваджуються сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології, змінюється 

інформаційно-освітнє середовище, з'являються методи 

активного навчання, проєктні та дистанційні технології. 

Перед курсантами та викладачами відкриваються нові 

перспективи покращення ефективності навчального процесу 

у закладах освіти. 

В той же час є певна кількість недоліків, які з'являються 

під час впровадження цих технологій. Під час дистанційної 

форми освіти як здобувачам освіти, так і викладачам гостро 

не вистачає реального спілкування та емоційного контакту. 

Крім того, від обох категорій учасників освітнього процесу 

вимагається володіння технічними та практичними знаннями. 

Не дивлячись на це, є варіант подолати вказані недоліки 

та підвищити ефективність освітнього процесу через 
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впровадження змішаної форми навчання. Поєднуються 

переваги традиційного та дистанційного навчання, що 

дозволяє правильно розподіляти навчальний час та 

покращити підготовку майбутніх спеціалістів. 

Аналіз наукових праць засвідчує актуальність цього 

питання. Багато науковців зацікавлені в удосконаленні та 

модернізації вищої освіти в цілому та професійної підготовки 

майбутніх фахівців. 

Однієї з умов впровадження змішаного навчання є 

готовність як педагогічних працівників, так і курсантів до 

змішаного навчання. В. Ю. Биков [1] зазначив, що вирішення цієї 

проблеми, яка на сьогодні є дуже складною задачею, залишається 

остаточно не визначеною і як наслідок не розв’язаною. 

Психолого-педагогічна проблема є вагомим бар’єром на шляху 

до впровадження ІКТ в освіти та одночасно важливою 

передумовою забезпечення якості освіти.  

На думку Ю. В. Триуса [2, с. 57], змішане навчання є 

педагогічним експериментом, який у його «чистому» вигляді 

неможливо організувати. Це пов’язано з тим, що неможливо 

створити однакові незмінні умови з одним і тим же 

матеріалом і в такому стані повторити експеримент декілька 

разів. Отже, педагогічні методи, які використовуються під час 

різних форм навчання, повинні забезпечити вибір 

оптимальної системи способів розв’язку цієї проблеми, 

педагогічних впливів з урахуванням зміни об’єктів навчання, 

дозволити аналізувати не тільки хід освітнього процесу, його 

результати, але й умови, в яких він проходить. 

Ми погоджуємось із вітчизняним науковцем 

М. І. Жалдаком [3, с. 3-9], що використання сучасних ІКТ, 

зокрема цифрових ресурсів, може бути доцільним тільки в 

тому випадку, якщо було враховано основні психологічні 

принципи, різнобічні вияви сутності особистості, такі як 
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діяльність, свідомість, воля. Недоцільне використання 

цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі може 

зашкодити розвитку особистості та її здібностей. 

Навчання за участю викладача є важливою частиною 

змішаного навчання. Викладач демонструє курсантам моделі 

мислення і поведінки, способи побудови взаємин між людьми 

у старшому віці. курсантам потрібен тьютор, порадник, 

старший товариш. 

Онлайн-навчання – це освіта, в рамках якої зміст та 

навчання забезпечується за допомогою Інтернету. Деякі види 

онлайн-навчання мають на увазі присутність онлайн-викладача – 

реальної людини, яка взаємодіє з студентами, перевіряє завдання 

та керує їх навчанням повністю через Інтернет. Онлайн-навчання 

може бути синхронним (взаємодія учасників у реальному часі, 

наприклад, онлайн-відеоконференції) або асинхронним 

(комунікація у різний час, наприклад, електронною поштою або 

на онлайн-форумах). 

Онлайн-середовище дає курсантам не лише можливість, 

а і обов'язок самим контролювати темп, час, освітній 

маршрут і місце навчання і допомагає розвинути 

саморегуляцію, навички планування і контролю. І 

найголовніше: для багатьох курсантів онлайн-середовище 

виявляється першим і єдиним місцем свободи і 

відповідальності. Інтеграція досвіду навчання з викладачем і 

онлайн-активні форми роботи над практико-орієнтованими 

завданнями на занятті. Найчастіше такі активності проходять 

в малих групах (це може бути робота над міні-проектами, 

настільні та інші ігри і ін.), хоча можлива організація 

колективно-розподіленого середовища або індивідуальна 

робота над проєктами. В результаті реалізації змішаного 

навчання у викладача звільняється час для творчості, 

з'являється можливість інтенсифікації роботи, а навчання 
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персоналізується. У курсантів розвиваються предметні, 

метапредметні і особистісні компетенції. 

Термін «змішане навчання» є дослівним перекладом 

англійських слів blended learning. Звернімо увагу, що у 

англійської версії вживається саме слово learning — вчення, 

тобто. процес отримання знань та умінь, у якому студент є 

активно діючим суб'єктом. 

Вперше основні принципи змішаного навчання 

застосовувалися ще у шістдесятих роках XX століття у 

корпоративній та вищій освіті, але сам термін був вперше 

використаний у 1999 р., коли американський Інтерактивний 

Навчальний Центр розпочав випуск програмного 

забезпечення, призначеного для викладання через Інтернет. 

На відміну від інших педагогічних технологій, змішане 

навчання немає конкретного авторства і складалося багато в 

чому спонтанно, внаслідок численних спроб змінити існуючі 

методи і принципи навчання. Така спонтанність та 

багатофакторність розвитку змішаного навчання викликає 

складності при аналізі даної технології, які починаються зі 

спроб сформулювати чітке визначення. 

Технологію змішаного навчання можна розглядати як 

синергетичну технологію, яка дозволяє більш ефективно 

використовувати переваги як очного, так і електронного 

навчання, і нівелювати або взаємно компенсувати недоліки 

кожного з них. 

Змішане навчання, ми визначаємо як формальну 

освітню програму, в рамках якої студент навчається 

віртуально, хоча б частково. При цьому над студентом 

здійснюється контроль за часом, місцем, способом та/або 

темпом, а також хоча б частково він знаходиться під 

наглядом у реальному місці, будучи не вдома. Ці методики, 

поряд із навчальним планом з курсу або предмета, складеним 
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для кожного студента, пов'язані між собою, щоб забезпечити 

комплексне навчання. 

Виходячи з вищесказаного можемо зробити висновки, 

що перехід закладів освіти до змішаного навчання – складне 

системне завдання, що не може здійснюватися у відриві від 

стратегії розвитку ЗО та без використання сучасних 

управлінських механізмів. 

Процес, пов'язаний із переходом до нової моделі 

навчання, має враховувати як наявні у ЗО ресурси (кадрові, 

організаційні, матеріально-технічні), так і інтереси, потреби 

та можливості всіх суб'єктів навчального процесу. Необхідно 

розуміти, що ця трансформація ламає перебіг багатьох 

звичних процесів, звичних для викладачів та курсантів – 

всього ЗО як організації. Скоріш за все, адміністрації ЗО, яка 

впроваджує змішане навчання, доведеться зіткнутися з 

питаннями та сумнівами, а іноді з відкритим несприйняттям 

інновації. Потрібно бути готовим до кропіткої роботи з 

проблематизації, переконання, освіти, залучення до нових 

форм роботи. ЗО, що починає цей перехід, повинен бути 

готовим вибудовувати систему підвищення кваліфікації 

викладачів, навчати їх методам і прийомам змішаного 

навчання, регулярно організовувати зустрічі з курсантами та 

работодавцями, пояснюючи їм суть того, що відбувається. 

В умовах інформаційного суспільства у всіх сферах 

суспільних відносин, виробництва та економіки прийнято 

встановлення на те, щоб максимально задовольнити потреби 

людей, та основним інструментом, що дозволяє забезпечити 

миттєве реагування на ці потреби є інформаційними 

технологіями. Тому першочерговим завданням є виявлення 

основних потреб всіх учасників освітнього процесу та 

використання сучасних способів їх задоволення. 
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Коченгіна М.В. 

завідувач секції розвивального навчання 

кафедри методики дошкільної та початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Харківська академія неперервної освіти» 

м. Харків, Україна 

СПОСОБИ ПОБУДОВИ КОНСТРУКТИВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ Е-

ЛЕКЦІЯХ-ПРЕЗЕНТАЦІЯХ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ КУРСІВ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Організація та здійснення освітнього процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти в умовах дистанційного 

та змішаного навчання вимагає застосування форм, методів та 

прийомів навчання, які є дієвими саме для віддаленого 

формату здобуття освіти.  

Мультимедійні презентації завдяки своїм універсальним 

освітнім і технічним можливостям, зручності в користуванні 

давно посіли чільне місце під час проведення аудиторних 

навчальних занять. Застосування навчальної мультимедійної 

презентації для надання слухачам курсів підвищення 

кваліфікації можливості навчатися дистанційно набуває 

сьогодні особливої актуальності. Це зумовлює її 

перетворення з презентації-доповнення змісту очного заняття 

(виконання організаційних, ілюстративних, діагностичних та 

інших функцій) в поліфункціональну інтерактивну навчальну 

лекцію-презентацію, яка не лише передбачає активну участь 



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

123 

слухачів курсів підвищення кваліфікації в дистанційних або 

онлайн-заняттях та самостійне опрацювання педагогами 

навчального матеріалу, а й має сприяти трансформації в 

педагогічних працівників підходів до підготовки й 

проведення занять і уроків у закладах освіти, де працюють 

слухачі курсів.   

У фахових джерелах щодо застосування 

мультимедійних презентацій в освітньому процесі вищих 

навчальних закладів, в основному, висвітлено педагогічний 

досвід створення різних видів презентацій, які виконують 

додаткову, допоміжну або локальну роль – ілюструють 

викладення навчального матеріалу викладачем, полегшують 

студентам/слухачам курсів конспектування, допомагають 

здійснити функцію контролю тощо.  

Поліфункціональна інтерактивна навчальна лекція-

презентація, призначена, переважно, для самостійного 

опрацювання слухачами курсів підвищення кваліфікації 

матеріалів дистанційного навчального заняття або заняття 

онлайн, перетворюється на своєрідний електронний 

навчальний посібник з певної теми. Механізми створення 

саме поліфункціональних інтерактивних Е-лекцій-

презентацій у публікаціях не розкривалися.  

Метою нашої публікації є висвітлення деяких 

особливостей поліфункціональної інтерактивної навчальної 

лекції-презентації (далі – ПІЕ-лекції-презентації) в 

освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти 

в Харківській академії неперервної освіти.  

На нашу думку, характерною особливістю ПІЕ-лекції-

презентації є  створення умов, які забезпечують мотивоване 

самостійне опанування слухачами курсів підвищення 

кваліфікації нового навчального матеріалу, усвідомлену 
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модернізацію проведення занять та уроків (що стосується 

застосуванні інноваційних підходів, форм, методів і прийомів 

навчання), набуття практичного досвіду (наскільки це 

можливо в умовах дистанційного навчання), конструктивної 

партнерської взаємодії з батьками дошкільників і молодших 

школярів. ПІЕ-лекції-презентації мають свою специфіку 

змісту, структури, методів навчання та способів взаємодії із 

слухачами курсів підвищення кваліфікації, виконують 

набагато більше освітніх функцій, ніж мультимедійні 

презентації, які застосовуються на заняттях в аудиторії.  

Освітня поліфункціональність інтерактивних Е-лекцій-

презентацій вимагає від викладачів, які її розробляють, 

високого рівня професіоналізму, оперативності, реалізації 

основних функцій педагога-андрагога – викладача, 

консультанта, методиста, експерта, тьютора, фасилітатора та 

тренера, потребує дотримання принципу науковості.  

Актуальний напрям післядипломної педагогічної освіти 

– переконливо мотивувати слухачів курсів підвищення

кваліфікації оновлювати й змінювати характер навчальної

взаємодії, моделі занять та уроків, активніше застосовувати

персоналізований підхід, ігрові форми та методи навчання,

більше уваги приділяти застосуванню технології «навчання в

русі», створювати умови для того, щоб діти дошкільного й

молодшого шкільного віку мали можливість активно

рухатись, грати в рухливі ігри, розв’язувати виклики

формування читацької компетентності, оскільки завдяки

читанню формується функціональна грамотність. Взагалі

перед дошкільною та початковою освітою визначено багато

нових завдань, що зумовлено реалізацією нового Державного

стандарту початкової освіти, оновленої редакції Базового

компонента дошкільної освіти (Державного стандарту

дошкільної освіти).
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Якісне опанування слухачами курсів підвищення 

кваліфікації матеріалів ПІЕ-лекції-презентації залежить від 

багатьох чинників – актуальності теми навчального заняття, 

від рівня підготовленості вихователя або вчителя, від 

особистості викладача, який проводить заняття, рівня його 

професіоналізму, складності навчального матеріалу, способів 

його подання та ін.  

Велике значення для виникнення в педагогічних 

працівників бажання самостійно опрацьовувати навчально-

методичні матеріали дистанційного заняття залежить від 

того, наскільки викладач зможе зацікавити вихователя або 

вчителя змістом заняття вже на перших слайдах і 

підтримувати цей професійний інтерес протягом двох 

академічних годин. Важливою умовою активної навчальної 

діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації є дружні, 

партнерські, взаємини між викладачами нашої кафедри й 

секції розвивального навчання та вчителями початкових 

класів й вихователями закладів дошкільної освіти.   

Шляхом створення великої кількості поліфункціональних 

інтерактивних навчальних презентацій, постійного їх 

вдосконалення, через застосування ідей  найсучасніших 

ефективних технологій навчання дорослих, було напрацьовано 

етапи та способи побудови конструктивних навчальних взаємин 

із слухачами курсів підвищення кваліфікації, коли викладача 

«фізично» немає поряд із слухачем курсів підвищення 

кваліфікації. Ось ці способи: 

1. Дружнє привітання на початку заняття. Досягається

застосуванням на слайді вербального вітання, графічних 

об’єктів та елементів.  

2. Створення позитивної мотивації самостійної 

навчальної діяльності здобувачів освіти. Досягається шляхом 

демонстрації викладачем власної професійної 
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компетентності, небайдужості, зацікавленості темою 

навчального заняття. Доброю практикою навчально-

методичної роботи викладачів нашої кафедри є поєднання 

навчальної та наукової діяльності. Коли викладач професійно 

й результативно займається певним методичним питанням, 

має публікації, практичні матеріали для застосування в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти або в 

початковій школі, це підвищує інтерес до заняття. 

3. Застосування фраз однодумності й займенника «ми»

(«Зараз ми розглянемо….», «Які висновки ми можемо 

зробити?»). 

4. Використання комунікативних тактик спілкування

(вербальних, спеціальних позначок, окремих слайдів), які 

підтримують та ініціюють навчальну комунікацію в ЧАТі або 

«Форумі». Для цього педагогічним працівникам 

пропонуються запитання різного характеру (для самостійного 

обмірковування, висловлення припущень або точок зору по 

ходу заняття, спонукання до обміну думок, професійної 

саморефлексії тощо).  

5. Сконцентрувати увагу допомагають спеціальні слова-

маркери – «Зверніть увагу!», «Це – цікаво!» та ін. 

6. Підтримувати інтерес допомагають завдання на

розв’язання проблемних ситуацій, ігрові елементи заняття.  

7. Окрім того, усі поліфункціональні інтерактивні

навчальні лекції-презентації чітко й логічно структуровані, 

що полегшує їх опрацювання слухачами курсів підвищення 

кваліфікації.  

Зазначені способи надають поліфункціональним 

навчальним лекціям-презентаціям інтерактивності, 

забезпечують ефективне дистанційне навчальне  

співробітництва викладачів та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, що значно підвищує якість освітнього процесу.  
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викладач 1 категорії,        

 Відокремлений  структурний підрозділ 

Фаховий коледж морського транспорту  

Національного університету 

"Одеська  морська  академія" 

м. Одеса, Україна 

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ ПРАВОВОГО 

ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Однією з найважливіших проблем правового виховання 

в сучасному суспільстві є підвищення його ефективності. 

Намагаючись узгодити концептуальні засади моніторингу 

правового виховання здобувачів вищої освіти, ми 

ґрунтувалися на такому визначенні: концепція (лат. 

«conceptio» – розуміння) визначається як система поглядів на 

певне явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ; 

ідейний задум. 

В українській юридичній мові «моніторинг» 

використовується як запозичений термін. Беручи до уваги 

різні етапи здійснення, моніторинг може охоплювати такі 

види діяльності як: контроль, рекомендацію (пораду), 

нагляд,спостереження, оцінювання, прогнозування тощо. 

Зазначені компоненти входять до змісту моніторингу якості 

правового виховання. Функції міжнародно-правового та 

національно-правового моніторингу мають різний предмет, 

утім вони є схожими. В кожному випадку йдеться про 

правовий моніторинг. [1, с. 48]. 

Проблематичність завдання з розробки поняття 

моніторингу якості правового виховання  пов’язана з його 

ототожненням з поняттями «міжнародного контролю» і 

«міжнародно-правового моніторингу». Внаслідок 
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некоректного перекладу, «моніторинг» і «контроль» 

переважно позначаються як слова-синоніми». Термін 

«моніторинг» замінено на «контроль». 

Міжнародний моніторинг якості правового виховання 

розуміється «як комплекс інформаційних спостережень 

пов’язаний з аналізом і оцінюванням конструювання норм 

міжнародного права, а також дії та застосування його норм.  
Згідно з Є.Довженко, який сформулював «мету та 

завдання даного виду виховної діяльності», що відповідають 
його сутності, мета правового моніторингу як 
невіддільної частини управлінського циклу полягає у 
забезпеченні зворотного зв’язку, виявленні потреб у 
регулюванні суспільних відносин [2, с. 267]. 

У результаті моніторингу якості правового виховання 
«стає можливим відстежити сучасний стан правового 
виховання здобувачів вищої освіти, побачити дійсну картину 
його діяльності,з’ясувати формальні причини (лат. «causa 
formalis»), внаслідок яких гальмується досягнення 
поставленої педагогічної мети» [2, с. 269].  

Засади концепції моніторингу якості правового 
виховання здобувачів вищої освіти  визначають стратегію 
дослідження, а саме: законності; обов’язковості; програмної 
забезпеченості; повноти інформаційної бази; об’єктивності та 
правдивості інформації. 

Одне з основних завдань наукового пізнання 

моніторингу якості правового виховання здобувачів вищої 

освіти полягає у розкритті раціонального шляху 

впровадження теоретичних знань в практичну сферу 

діяльності. В процесі ретельного аналізу закордонного та 

вітчизняного досвіду, виокремимо наступні принципи 

моніторингу якості правового виховання. 

Ми погоджуємось із Л. Мадером, що в результаті 

моніторингу якості правового виховання, досліджується 
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вплив законодавства. Дія законодавства має багато аспектів, 

які можна обміркувати з різних точок зору 

 й оцінювати, відповідно, за певними принципами. До 

неодноразово згадуваних принципів оцінювання належать: 

дієвість; ефективність;  доцільність. 

Принципом дієвості характеризується ступенем 

погодження результатів спостереження за поведінкою 

цільової групи та нормативною моделлю (відносинами й 

нормами поведінки). Дієвість виступає лише критерієм, а не 

запорукою моніторингу якості правового виховання 

здобувачів вищої освіти. Досягнення ефективності тісно 

пов’язане з точністю залежностей між причиною і наслідками 

застосування виховних засобів. Реалізація цілей може 

виявитися результатом дії інших факторів. 

Принцип ефективності моніторингу якості правового 

виховання» розуміють як ступінь досягнення поставленої 

цілі. Цей критерій понад усе цікавий з політичної точки 

зору, адже показує, наскільки важливо ясно визначити мету 

або цілі законодавчого рішення.  

На переконання Е. Аллотта, основна причина 

неефективності моніторингу якості правового 

виховання здобувачів вищої освіти пов’язана з дефектами 

формулювання правового повідомлення, конструкцій та 

відсутністю зворотного зв’язку. Правові системи, як правило, 

мають недоліки в кожній із зазначених сфер. Іншою причиною 

неефективності є конфлікт між цілями законодавця і 

характером суспільства, в якому він має намір його реалізувати. 

У багатьох випадках законодавчі пропозиції набирають чинності 

тільки після того, як вони були апробовані тими, хто буде їм 

підпорядковуватись. Принципи дієвості, ефективності та 

доцільності висувають на перший план деякі аспекти дії 

моніторингу якості правового виховання. Підкреслюються 
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аспекти, які є вкрай важливими у процесі нормопроєктування та 

не вичерпують всіх складних причиннонаслідкових відносин, що 

існують в соціальній дійсності. 

Згідно із сучасними визначеннями, моніторинг якості 

правового моніторингу як метод пізнання є рушійною силою 

навчально-пізнавальної діяльності. У теоретичному аспекті, 

«моніторинг якості правового виховання допомагає 

окреслити ідентичний спосіб сучасного когнітивного 

процесу. У соціальному плані моніторинг якості правового 

виховання розглядається як методологія реалізації та 

здійснення контролю за динамікою створення правових норм 

та їх реалізації. 

Залежно від методології, як зазначає Ю. Градова, 

моніторинг виявляється як: 

– динамічний, впродовж проведення якого аналізуються

дані про динаміку розвитку або зміни досліджуваного об’єкта, з 

метою вияву певних тенденцій, їх причин або передумов; 

– конкурентний, у процесі здійснення якого паралельно

досліджуються одна, кілька чи низка ідентичних або 

подібних систем з метою отримання можливості оцінити і 

порівняти їх показники; 

– порівняльний, спрямований на співставлення окремих

показників або даних моніторингових досліджень, з 

метою виокремлення чинників, які збільшують або 

зменшують різницю між ними;  

– комплексний, що використовує дослідницькі засоби й

методи, що виправдили себе при проведенні різних видів 

моніторингу. 

Залежно від цілей, уточнює О. Ященко, моніторинг 

поділяють на такі різновиди, як: 

– інформаційний, що полягає у структуризації, 

накопиченні і розповсюдженні інформації; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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– базовий (фоновий), який, завдяки 

організації систематичного спостереження й виміру 

досліджуваних показників, спрямований на вияв нових 

проблем і тенденцій до того, як вони стануть предметом 

осмислення на управлінському рівні; 

– проблемний, що має на меті з’ясування небезпек в

управлінні якістю освіти, які вже відомі. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури дало змогу 

виявити, що в наступний час моніторинг поступово набуває 

властивостей невід’ємної складової управління якістю 

виховної діяльності, основне призначення якого полягає в 

отриманні інформації про її реальний стан з метою прийняття 

конструктивних управлінських рішень щодо переведення на 

якісно новий рівень. Це підтверджується дослідженнями 

багатьох вчених в галузі педагогічних наук.  
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АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Нині спостерігається підвищений інтерес до проблеми 

комп’ютерного тестування як нового виду об’єктивного 

контролю знань, умінь та навичок студентів та одного із способів 

підвищення якості освіти. Серед різних підходів до тестування 

найбільшого поширення набуло адаптивне тестування. 

Адаптивне тестування (adaptive testing) – технологія 

тестування студентів, де кожне наступне питання підбирається 

автоматично, виходячи з наданих відповідей на попередні 

питання та визначеного заздалегідь рівня складності. 

Головною відмінністю адаптивного тестування від 

класичних тестів є динамічне (в реальному часі), а не 

статичне визначення списку питань, які будуть задані. 

Траєкторія, по якій студент проходить тести, індивідуальна. 

Тому вибір чергового питання визначається персональними 

особливостями кожного окремого студента, а не загальними 

правилами. 

Перевагами адаптивного тестування є: 

 точність, тому що дає можливість оцінити рівень

підготовленості кожного випробуваного з мінімальною 

помилкою вимірювання; 

 якість, оскільки вимірюється саме рівень знань, а

не просто оцінюється його середній рівень; 
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 достовірність, обумовлена тим, що вплив 

додаткових факторів (втрата інтересу, відволікання, втома, 

занепокоєння) на результати тесту зменшується, в результаті 

студенти не витрачають час та сили на завдання, що не 

відповідають їхньому рівню підготовки; 

 залученість, оскільки учасники тестування більш

мотивовані та спокійні (учасникам пропонуються завдання, з 

якими вони можуть впоратися і які їм цікаві, а значить, вони 

більш спрямовані на успішне закінчення та впевнені у своїх 

силах). 

В даний час виділяють три основні варіанти 

адаптивного тестування: 

1. Пірамідальне тестування – всім претендентам

дається завдання середньої тяжкості і вже потім, залежно від 

відповіді, кожному дається завдання легше чи складніше. На 

кожному етапі застосовується правило розподілу шкали 

тяжкості завдань навпіл. Наприклад, якщо в тесті є двадцять 

одне впорядковане завдання, тестування починається з 

одинадцятого. Якщо претендент діяв правильно, йому 

надається шістнадцяте завдання і, у разі успіху, 

дев’ятнадцяте. Аналогічно, слабше підготовлений претендент 

після невдачі на одинадцятому завданні пробує сили на 

шостому, і далі, за тим же принципом, до моменту 

стабілізації на близьких за тяжкістю завданнях. 

2. Flexilevel – коли контроль починається з будь-якого

рівня складності, а потім відбувається поступове наближення 

до реального рівня підготовленості.  

3. Stradaptive – коли тестування проводиться із банком

тестових завдань, де завдання розділені за рівнями тяжкості. 

Після правильного виконання, наступне завдання береться з 

вищого рівня тяжкості, після неправильного – навпаки. Це 

вимагає попереднього визначення тяжкості всіх завдань [1-2]. 
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Під час розробки адаптивного тестування кожен автор 

намагається застосувати власну методику складання завдань, 

унаслідок чого для однієї і тієї ж навчальної дисципліни може 

бути розроблено кілька різних блоків тестових питань, з 

різним тематичним охопленням, різним числом завдань, а 

також з різною системою оцінювання результатів.  

Як зазначено в [3], алгоритм адаптивного тесту з вищої 

та прикладної математики та методика його застосування 

повинні задовольняти наступним вимогам: адаптивний 

навчальний тест для більшості тем повинен починатися з 

актуалізації опорних знань з елементарної математики, тобто 

перші питання тесту стосуються саме тих розділів шкільного 

курсу, які необхідні для засвоєння конкретної поточної теми 

курсу вищої математики; доцільно об’єднати подібні питання 

у кластери і заборонити програмі адаптивного алгоритму 

вибирати два питання одного кластеру підряд, щоб 

мотивувати студентів; потрібно під час аудиторних занять 

систематично проводити невеликий за обсягом письмовий 

контроль, зміст завдань якого пов’язаний з поточним 

адаптивним навчальним тестом або генерується таким тестом 

індивідуально для кожного студента в залежності від 

результатів його роботи; для психологічної підтримки 

слабких студентів та створення позитивного емоційного фону 

доцільно роботу адаптивного навчального алгоритму 

спрямовувати так, щоб за наявності великої кількості 

помилок студент періодично отримував знайому і зрозумілу 

для себе задачу, з якою гарантовано може впоратись. 

Таким чином, адаптивного навчання найкраще 

використовувати для самоперевірки студентів, прогнозування 

результатів навчання через попереднє тестування, 

попереднього тестування з метою виявлення прогалин та 

коригування програми курсу й з метою поділу студентів на 
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групи за рівнями підготовки, що дозволить досягти 

необхідного рівня знань. 
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 Сніца Т.Є. 

викладач кафедри іноземних мов, 

Національна академія Державної 

прикордонної служби України 

 імені Богдана Хмельницького 

м. Хмельницький, Україна 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ВСТУП ДО 

МОВОЗНАВСТВА» ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-

ПРИКОРДОННИКІВ 

У час стрімких глобалізаційних процесів питання 

збереження культурної самобутності кожного народу та 

сприяння її розвитку набувають особливого значення. Така 

актуальність пояснюється тим, що поширюються тенденції 

стандартизації способу існування людини, її матеріальних 

потреб та духовних пріоритетів, так звана «масова культура». 

У словнику української мови [1, с. 29] поняття «самобутній» 

потрактовано як такий, що «відзначається природною 

своєрідністю, не схожий на інших (інші); самостійний у 

своєму розвитку, незалежний від будь-яких впливів; 

неповторний, оригінальний. В усі часи значну роль в 

утвердженні національної ідентичності, самобутності народу 

відігравала інтелігенція – освічена, мисляча, небайдужа 

частина суспільства. Такими є сучасні прикордонники 

України. Це еліта суспільства, «візитна картка» держави, 

вони першими зустрічають і останніми проводжають людей, 

що перетинають кордон. Від їх моральних якостей, честі та 

гідності залежить враження про Державну прикордонну 

службу, про державу, яку вони представляють. 
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Офіцер Державної прикордонної служби сьогодні – це 

освічена людина з критичним мисленням, здатністю до 

аналізу та самоаналізу, знанням іноземних мов. При 

підготовці майбутніх прикордонників велика увага 

приділяється умінню вільно та логічно будувати 

висловлювання рідною мовою, знати хоча б одну іноземну 

мову, слухати і чути співрозмовника, давати аргументовані 

відповіді чи пояснення, . 

Формуванню такої особистості сприяє навчання у 

Національній академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького (далі НАДПСУ), зокрема вивчення 

таких навчальних дисциплін як «Культурологія», «Сучасна 

українська мова», «Основи теорії мовної комунікації», «Вступ до 

мовознавства», «Практичний курс основної іноземної мови», 

«Лексикологія», «Стилістика» та інші. 

Чому така велика увага приділяється саме мовній освіті? 

«Кожна мова є надбанням певного народу. У ній зафіксовано 

історичний досвід попередніх поколінь, неповторний 

менталітет етносу, його духовні надбання. Мова, крім цього, є 

важливим державотворчим чинником, засобом консолідації 

народу» [2, c.7-8]. 

Розглянемо особливості вивчення навчальної 

дисципліни «Вступ до мовознавства», яка входить до блоку 

обов’язкових дисциплін, передбачених ОПП НАДПСУ для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Як зазначено у Робочій навчальній програмі дисципліни 

ООК 07 «Вступ до мовознавства» [3] мета її вивчення полягає 

у розширенні й поглибленні лінгвістичного світогляду 

курсантів, введенні основних лінгвістичних термінів та 

понять, відпрацюванні первинних навичок лінгвістичного 

спостереження і лінгвістичного аналізу і набутті ними 

системи сучасних теоретичних та практичних знань про 
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структуру, закономірності та найважливіші аспекти 

функціонування мов. У процесі досягнення навчальної мети 

дисципліни передбачається комплексна реалізація виховних і 

освітніх цілей. 

Викладання дисципліни здійснюється українською 

мовою; кількість встановлених кредитів ЄКТС – 3. Заняття 

проводяться у формі лекцій (з використанням пояснювально-

ілюстративного та проблемного методів навчання), та 

семінарів (тематичних: семінар – бесіда, семінар – круглий 

стіл).  

Викладачі академії часто використовують у своїй 

діяльності інтерактивні лекції, які забезпечують швидку та 

легку конверсію пасивної презентації в інтерактивний досвід. 

Різні типи інтерактивних лекцій включають в себе вікторини, 

різноманітні завдання, роботу в малих групах та контроль 

учасників над презентацією. Курсантам подобаються такі 

заняття, вони з легкістю опановують увесь навчальний 

матеріал, із задоволенням шукають додаткову інформацію та 

готують презентації на семінари. 

По завершенню розгляду усіх питань лекції з метою 

перевірки якості засвоєння навчального матеріалу курсантам 

пропонується виконати підсумкові теоретичні та практичні 

завдання та дати відповідь на такі запитання: 

1. З яким настроєм пройшло заняття?

2. На якому етапі сподобалося найбільше?

3. На якому етапі було нецікаво?

4. Яке значення для вас особисто мають знання,

отримані на цьому занятті? 

Курсанти, які успішно завершили вивчення дисципліни, 

мають суттєвий інформаційний багаж. Вони знають про 

походження і розвиток мови, закономірності функціонування 

мови у суспільстві, історичні зміни словникового складу 
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мови. Курсанти вміють пояснювати певні правописні явища, 

керуючись принципами орфографії, застосовувати різні 

класифікації мов світу для визначення мовних сімей і груп, 

пояснювати граматичні значення, категорії, граматичну 

форму слова, способи вираження граматичних значень та 

багато іншого. Часто доводиться чути, що курсанти і не 

підозрювали, як багато цікавого, захоплюючого можна 

дізнатися про таке звичне для усіх явище, як людська мова.  

Інтерактивна взаємодія тих, хто навчає і тих, кого 

навчають робить навчальну дисципліну більш доступною для 

розуміння, покращує якість засвоєння матеріалу. З іншого 

боку – проведення таких лекцій висуває більш високі вимоги 

до рівня підготовки та кваліфікації викладачів, які повинні 

володіти не лише традиційними методиками викладання, а й 

уміти модернізувати їх у відповідності до специфіки тих, хто 

навчається, використовуючи сучасні досягнення науки і 

техніки. 
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Тараймович Н.Б. 

вчитель математики та інформатики 

КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 

м. Одеса, Україна 

СУТНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Діяльність сучасних вчителів включає в себе багато 

компонентів. Одним із основних видів є навчальна. Вона 

спрямована на організацію процесу навчання відповідно до 

нормативних документів і поєднує в собі як теоретичну, так і 

практичну складову. 

Навчально-методична діяльність сучасного вчителя 

математики – це один з основних видів його професійної 

діяльності, цілісна система дій та заходів, спрямованих на 

забезпечення якості підготовки здобувачів освіти, а також 

активізацію творчого потенціалу вчителів та учнів. 

Методична робота сучасного вчителя пов’язана із 

підготовкою навчального процесу, його забезпечення та 

удосконалення. В рамках цієї діяльності вчитель обирає 

найбільш доцільні форми, методи та техніки викладання для 

реалізації сформованих в рамках навчальної діяльності задач. 

Соколава І. В. в своїй роботі виділяє наступні функції 

методичної діяльності вчителя [1]: 

1) планування – підготовчий етап методичної роботи.

Полягає у визначенні системи підходів, що мають 

забезпечити досягнення найкращих результатів; 

2) організаційна – діяльність, спрямована на удосконалення

структури методичної роботи, змісту її складових; 
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3) діагностична – полягає у регулярному дослідженні

ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 

педагогів, який виявляється в узагальненому результаті їх 

праці, та актуальними вимогами суспільства до якості 

діяльності викладачів вищої школи; 

4) прогностична – на основі аналізу актуальної ситуації

прогнозує рівень знань, умінь та навичок, які стануть 

необхідними педагогам у майбутньому; 

5) моделювання – полягає у розробленні принципово

нових положень навчально-виховної роботи у закладі освіти, 

формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх 

експериментальній перевірці; 

6) відновлювання – передбачає підтримку 

компетентності вчителів на достатньому рівні, відновлення 

частково забутих або втрачених вчителями знань; 

7) коригування – спрямована на виправлення помилок

та недоліків в діяльності вчителів, що пов'язані з 

використанням застарілих методик, як вже не відповідають 

сучасним вимогам; 

8) пропагандистська – забезпечує інформування

педагогів щодо передового педагогічного досвіду, досягнень 

науки та їх агітацію щодо впровадження в практику; 

9) контрольно-інформаційна – зворотній зв’язок зі

здобувачами освіти, оцінювання відповідності наслідків 

методичної діяльності плановим завданням та нормативним 

вимогам. 

Підготовка до проведення різних видів занять – основа 

методичної діяльності вчителя. Вона включає в себе розробку 

планів-конспектів занять. 

Також, в рамках методичної діяльності, сучасні вчителі 

математики займаються складанням та публікацією збірників 

вправ і задач, лабораторних практикумів, методичних 
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матеріалів, вивченням передового досвіду з представленням 

звітності і рецензування робіт. Складання методичних 

розробок, завдань, розроблення графіків самостійної роботи 

учнів, тощо. 

Диференціація змісту і форм методичної діяльності 

залежить від рівня професійної підготовки вчителя, його 

компетентності, специфічних потреб, професійного досвіду, а 

також від особистих чинників, таких як вік вчителя, його 

мотиви і особливості інтересів, вмотивованість та 

психологічна готовність до діяльності. [2] 

Навчальна діяльність вчителя спрямована на 

організацію процесу навчання відповідно до нормативних 

документів. В ній поєднується як теоретична, пов'язана з 

розкриттям сутності науки і нових закономірностей, так і 

практична складова, яка, в свою чергу, спрямована на 

розв'язання конкретних педагогічних завдань. 

В рамках навчальної діяльності вчитель визначає мету і 

завдання навчання з предмета, який викладає, узгоджуючи їх 

з іншими дисциплінами та нормативно-правовими 

документами. Вчитель має сформувати зміст навчання, 

обрати доцільні форми і методи викладання, які найкраще 

сприятимуть активізації навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти, форми контролю. 

Навчальна і методична діяльність сучасного вчителя 

майже нерозривні одна від одної. Вони поєднується в єдину 

навчально-методичну діяльність. 

Система начально-методичної діяльності вчителя має 

ґрунтуватися на досягненнях педагогічної науки, передового 

педагогічного досвіду, кількісно-якісному аналізі навчально-

виховного процесу і охоплює аналітичну, діагностичну, 

пошуково-дослідницьку, науково-практичну та інформаційну 

діяльність. 
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В умовах онлайн-навчання вона включає в себе вибір 

платформи для проведення занять, підбір методів і технік 

навчання, розробку планів уроків, з урахуванням роботи в 

режимі «онлайн», саме проведення занять з використанням 

технічних засобів і цифрових технологій. Зміст, методи і 

форми навчання мають бути обрані і сформовані з 

урахуванням відсутності безпосереднього контакту вчителя з 

учнями та необхідністю використовувати технічні засоби. 

Онлайн-навчання – це складний процес поетапної 

організації системи навчання, який включає багато 

компонентів, а саме зміст, методи і форми навчання, засоби 

навчання, його цілі і принципи. Погоджуючись з думкою 

Є. С. Полат, вважаємо, що у сучасному світі інтеграція 

технологій онлайн-навчання в освіту (злиття освітніх та 

інформаційних) є необхідною і перспективною моделлю 

організації навчального процесу. 

Копіювання стандартного уроку не буде ефективним. 

Потрібно змінювати саму структуру занять, адаптуючи її під 

онлайн-формат. 

Золоте правило онлайн-навчання – максимум 

інтерактиву. Потрібно дозволити здобувачам освіти 

отримувати знання на практиці, самим виводити потрібні 

терміни та факти в процесі активної роботи на заняттях. [3] 

У ході підготовки до онлайн-навчання сучасний вчитель 

має правильно розрахувати обсяг навчального матеріалу, з 

урахуванням складності утримання уваги учнів під час 

дистанційних занять. Слід виокремити найголовніше, а 

частину матеріалу залишити на самостійне засвоєння. 

Онлайн-навчання передбачає значний обсяг самостійної 

роботи. 

Слід пам’ятати, що організаційний момент через 

технічні особливості в онлайн-режимі може зайняти більше 
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часу ніж в звичайних обставинах. Тож на це слід звернути 

увагу під час планування занять. 

Завдання під час занять мають бути зорієнтовані на 

взаємодію із учнями. До участі в навчанні повинен бути 

залучений кожен учасник. Вчитель має постійно привертати 

увагу, зацікавлювати, спонукати до роботи. 

Тримання уваги під час онлан-навчання ускладнюється, 

втома наступає швидше. Тому такі заняття потребують 

максимальної кількості різноманітних видів роботи, задля 

зменшення розумового навантаження. 

Сучасний вчитель математики має правильно обирати 

техніки привертання уваги здобувачів освіти, зміст 

навчального предмету має бути доступний для сприйняття 

через обраний технічний засіб та платформу для 

дистанційного навчання. 

В умовах онлайн-навчання, особлива складність 

виявляється в виборі методів перевірки знань, так як 

ускладнюється контроль за академічною доброчесністю. 

Під час організації контролю та оцінювання 

найголовніше – переконатися, що всі здобувачі освіти 

зрозуміли, як саме проходитиме контроль. Вчитель має 

ретельно пояснити критерії оцінювання та алгоритм 

проведення контролю, щоб уникнути непорозуміння. 

Важливо якомога частіше надавати учням можливість 

отримати зворотній зв’язок. Це допоможе зберігати 

мотивацію до навчання. 

Отже, можна зробити висновок, що навчально-

методична діяльність – це один з основних видів діяльності 

сучасного вчителя. 

Застосування технічних засобів потребує корегування 

навчально-методичної діяльності. Це потребує особливої 

попередньої підготовки та кваліфікації. 
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Цуркан М.В. 

професор кафедри суспільних наук та українознавства 

Буковинський державний медичний університет 

м. Чернівці, Україна 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНИХ ЗВО 

Проблема навчання української мови іноземних 

студентів медичних закладів вищої освіти (ЗВО) викликає 

потребу розроблення методичної системи навчання, 

переосмислення дидактичних підходів, принципів, методів, 

прийомів, форм, засобів і технологій навчання, 

переорієнтування зі знаннєвої парадигми навчання на 

компетентнісну, практикоорієнтовану, що передбачає 

врахування особливостей міжкультурної комунікації, 

фахових умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду у 

формуванні професійного українського мовлення. 

Одним із важливих складників будь-якої методичної 

системи навчання української мови іноземних студентів 

медичних ЗВО є підхід до навчання. Студіювання 

спеціальних досліджень з обраної проблеми (Н. Авраменко, 

З. Гирич, Ж. Рагріна, С. Костюк, Н. Московчук, 

О. Пальчикова, Л. Субота, О. Федорова, Г. Швець та ін.) 

засвідчило, що в сучасній лінгводидактиці немає єдиної 

позиції щодо виокремлення найбільш ефективних підходів до 

навчання української мови студентів-іноземців, однак 

більшість науковців стверджують, що компетентнісний підхід 

до навчання є ключовим у лінгводидактиці. 

У різногалузевих наукових студіях по-різному 

тлумачать зміст поняття «підхід до навчання». Ми ж 
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поділяємо думку Б. Бистрової, яка розглядає «підхід» як 

«основний стратегічний напрям, що охоплює всі компоненти 

системи навчання: його мету, завдання і зміст, шляхи і 

способи їх досягнення, діяльність викладача і студента, 

технології навчання, критерії ефективності навчального 

процесу, систему контролю» [1, с. 207–213]. 

Компетентнісний підхід  –  основоположний у 

підготовці фахівців будь-якої професійної діяльності, зокрема 

у сфері охорони здоров’я, оскільки спрямований на 

формування професійно-комунікативної компетентності 

фахівця медичної галузі задля ефективного виконання його 

професійних обов’язків. Орієнтування на компетентнісний 

підхід в освітньому процесі –вимога часу, передбачувана 

законодавчою базою (Законами України: «Про освіту», «Про 

вищу освіту» та Національною стратегією розвитку освіти 

України на період до 2021 року). 
Із позицій компетентнісного підходу в процесі 

навчальної діяльності необхідно не лише транслювати знання 
від викладача до студента, а й розвивати уміння й навички 
майбутнього лікаря вміло і доречно застосовувати здобуті 
знання для реалізації завдань різної складності та здійснення 
результативної діяльності. Прийнятна для нашого 
дослідження позиція Т. Олійник, яка стверджує, що 
компетентнісний підхід передбачає «спрямованість 
освітнього процесу на формування та розвиток ключових 
(базових, основних) і предметних компетентностей 
особистості та пов’язаний з особистісно орієнтованим і 
діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується 
особистості студента й може бути реалізованим і перевіреним 
тільки в процесі виконання конкретним студентом певного 
комплексу дій» [3, c. 69].  

Як підтверджує проведене дослідження, реалізація 

компетентнісного підходу в навчанні української мови як 
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іноземної сприяє формуванню професійної комунікативної 

компетентності іноземного студента-медика, розвитку 

культури українськомовної комунікації. 

    У Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної 

освіти виокремлено загальні компетенції (знання світу, 

соціокультурні знання, практичні вміння і навички), а також 

лінгвістичні, комунікативні, соціолінгвістичні, дискурсивні 

компетенції [2, с. 8]. Поділяємо думку М. Пентилюк, яка 

зауважує, що «сформовані компетенції використовуються з 

необхідності в різних контекстах залежно від умов і потреб 

мовленнєвої діяльності, до яких належать мовленнєві процеси 

продукування або сприйняття висловлювань (текстів), 

пов’язаних із певними темами у специфічних сферах 

спілкування» [5, с. 126], відловідно компетентний той мовець, 

який «вправно володіє мовою, тобто правильно мислить і 

точно та грамотно виражає думки. Для цього потрібно не 

лише бути обізнаним із мовними нормами, а й уміло 

застосовувати їх у мовленнєвій практиці, володіти лексичним 

запасом, достатнім для адекватного вираження нової й 

оригінальної та професійної думки» [4, с. 16]. 

Мета компетентнісного підходу в процесі навчання 

української мови як іноземної полягає у формуванні 

загальних і лінгвістично-комунікативних компетентностей 

іноземного студента-медика, сукупність яких стане 

підґрунтям для професійного становлення особистості 

фахівця, а саме його сформованої професійної 

компетентності, і в подальшому визначатиме рівень загальної 

компетентності фахівця медичної галузі, його здатність 

конкурувати на міжнародному ринку праці. Визначальна 

ознака компетентнісного підходу до професійної 

комунікативної підготовки майбутніх лікарів в українських 

закладах вищої освіти – формування фахівця з інноваційно-
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креативним типом мислення, спроможного аналізувати 

фактори і способи виконання  професійно-ситуативних 

завдань, швидко реагувати на нестандартні й непередбачувані 

проблеми та явища, ухвалювати оптимальні рішення шляхом 

окреслення відповідних практичних дій і напрямів їх 

реалізації.  
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наук.-практ. семінару. Тернопіль : Вид-во ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 2006. С. 69–71. 
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лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика 

фахівців : монографія. Київ : Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2019. 356 с. 

5. Пентилюк М. Розвиток української 

лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і 
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 Чорноус В.П. 
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доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 
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МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА У ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Значні зміни відбуваються у системі освіти України, 

модернізація вищої освіти, впроваджуються нові технології 

навчання та інноваційні методики. Іноземна мова стає 

важливою складовою успішної людини, тому швидко зростає 

потреба у її вивченні, що в свою чергу є важливим для 

професійного та особистісного розвитку особистості. 

  Заклади вищої освіти ставлять перед студентами цілі та 

виклики щодо удосконалення іншомовної комунікативної 

компетенції, необхідної для здійснення професійної діяльності. 

Досягненню цих цілей слугує мотивація, яка є процесом 

стимулювання студентів до здійснення ефективної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей та результатів навчання. 

Мотивація є однією з важливих проблем у вітчизняній 

та зарубіжній науці. Її значення для сучасної психології 

пов’язане з аналізом активності людини, її діяльності, 

поведінки. Проблему мотивації навчання як основної 

складової оволодіння іноземною мовою студентів 

досліджували такі вітчизняні науковці як (Г. Бородіна, 

Г. Гремитських, Е. Знанецька,  В. Коваленко, Г. Папура, 

О. Тарнопольський) та зарубіжні (А. Маркова,   Р. Гарднер, 

З. Дорней, Г. Крукс, Р. Шмідт), які  стверджують про низьку 

мотивацію серед студентів закладів вищої освіти.  
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Мотивація – це психологічний  процес, який під дією 

зовнішніх і внутрішніх факторів, стимулює у людини 

прагнення до певної діяльності.   

На думку С. Гончаренка, мотивація – це «система 

мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних 

форм діяльності або поведінки. Мотивами можуть бути 

уявлення та ідеї, почуття та емоції, що виражають матеріальні 

або духовні потреби людини» [4, С. 217]. 

Г. Крукс і Р. Шмідт виділяють чотири рівні мотивів під 

час вивчення англійської мови: 1) мікрорівень, 2) рівень 

роботи в аудиторії, 3) рівень навчального плану, 4) зовнішні 

фактори. Автори використовують принципи «очікуваності 

результату» та «самостійності» визначаючи роль мотивації у  

навчально-виховному процесі [5, С. 469–512]. 
У структурі мотивації вивчення іноземної мови студентами 

важливим компонентом є мотив, які визначаються як спонукання 
особистості до активності і пов’язане з намаганням задовольнити 
певні потреби. Зовнішні мотиви – це вимоги викладачів, батьків, 
навчальних програм.  Внутрішні мотиви діяльності студентів 
визначаються особистими інтересами, переконаннями, намірами. 
Дія зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації повинна бути 
врівноваженою [3, С. 76]. На думку Л. Божович, переживання, 
почуття та емоції можуть бути мотивами. Поняття «мотив» 
відрізняється від поняття «мотивація», яка є засобом досягнення 
зусиль та зумовлена здатністю задовольняти потреби особистості 
та є механізмом співвіднесення зовнішніх і внутрішніх факторів 
поведінки, що визначає виникнення, напрям і способи здійснення 
конкретних форм діяльності [1]. 

Таким чином мотивація визначається як рушійна сила у 

навчанні іноземної мови, що характеризується його 

внутрішнім спонуканням. Людина може вивчити будь-яку 

мову, і англійську зокрема, якщо тільки сама відчує 

необхідність у цьому, тобто буде мотивована. 
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Дослідники стверджують, що вивчення іноземної мови 

сприяє стимулюванню мотивації студентів при спілкуванні 

цією мовою та у її вивченні. Вільне використання мовних 

засобів не є повним засвоєнням цих засобів. Не кількість 

останніх, а їх якість дозволяють людині вільно здійснювати 

спілкування [2]. 

На основі аналізу сучасних досліджень проблеми 

визначено способи формування мотивації студентів до 

вивчення іноземних мов: врахування інтересів студентів, 

використання сучасних технологій і методів навчання;  

завдання творчого характеру; поза аудиторна робота; 

завдання професійного спрямування; створення 

комунікативних ситуацій, забезпечення ситуації успіху; 

створення та обґрунтоване використання інформаційно-

комунікаційного навчального середовища. 

Умовами формування та розвитку мотивів професійного 

навчання виступають сформоване професійне уявлення 

студентів; чітко визначена та усвідомлена кінцева мета 

навчання; розуміння практичної значущості та зв’язку з 

кінцевою метою кожного окремо взятого заняття, кожного 

виду роботи; використання методів емоційної регуляції в 

навчальній діяльності; відпрацювання системи навчальних 

дій, що одночасно виступає умовою формування та розвитку 

пізнавальних мотивів навчання. 

Мотивація є найбільш безперечним і вивченим 

фактором успішності вивчення в цілому і вивченні іноземної 

мови зокрема. Вона є пусковим механізмом будь-якої 

діяльності, чи то праця, спілкування чи пізнання. Мотивація 

студента визначає рівень його активності, вказує її напрямок 

та організовує роботу щодо подолання труднощів. Завдяки 

методам організації навчального процесу мотивація до 

вивчення іноземної мови може підвищуватися, тому 
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формування стійкого рівня мотивації вимагає від викладача 

врахування особистого досвіду студентів, інтересів, емоцій та 

почуттів.  

Мотивація є важливим компонентом будь-якої 

діяльності, зокрема навчальної. Мотивація є фактором 

успішної навчальної діяльності, тому актуальним є питання 

про формування її спрямованості та підвищення. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ 

ФАКУЛЬТАТИВУ «ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ» 

ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ 

Інтерактивні форми навчання забезпечують високу 

мотивацію, міцність знань, творчість і фантазію, 

комунікабельність, активну життєву позицію, командний дух, 

цінність індивідуальності, свободу самовираження, акцент на 

діяльність, взаємоповагу і демократичність [1]. 

Формування екологовідповідного освітнього середовища у 

закладах вищої освіти багато в чому збігається з 

характеристиками процесу формування ключових 

загальнокультурних, загально і професійних компетенцій, а 

також навичок самостійної роботи, оволодіння якими дозволяє 

майбутнім фахівцям відповідати мінливих екологічних і 

соціокультурних умов навколишнього середовища [2]. 

Однією з найбільш важливих тем в сучасній освіті є 

розвиток і використання когнітивних здібностей у студентів. 

Завжди вважалося, що розумові навички, такі як дедукція, 

висновок, класифікація, важливі для людини будь-якого віку і 

не залежать від характеру матеріалу, на якому вони 

застосовуються.  

Здатність перенесення екологічного досвіду в нові 

контексти повинна розвиватися в ході тривалого практичного 

його застосування. Вважається, що якщо знання 

концептуально інтегровано, то воно може гнучко 

використовуватися в різних контекстах. 
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Очевидною стає необхідність розвитку когнітивної 

діяльності студентів. Розвиток розумових здібностей 

можливо проводити за такими трьома напрямками діяльності.  

 Перший напрямок - теоретична підготовка студентів.

 Другий напрямок - участь студентів в наукових

дослідженнях, семінарах, «ділових іграх». 

 Третій напрям - проведення наукових досліджень в

організаціях, де передбачається майбутнє працевлаштування 

фахівця або проведення практики.  

Інформаційні характеристики визначають здатність 

людини до прийому і первинної обробки фізичних сигналів, 

що несуть інформацію, необхідну для виконання професійної 

діяльності. Актуалізується здатність людини до переробки 

одержуваної інформації і формування рішень та планів дій по 

їх реалізації. 

Сучасні інформаційні процеси набувають якісно нові 

риси, які обумовлені появою нових і зростанням традиційних 

інформаційних потреб. Метою створення інтегрованої 

інформаційної середовища вищої освіти і практичної 

діяльності є науково-технічне забезпечення інформатизації 

вищої освіти з метою досягнення сучасного рівня взаємодії з 

практикою. Провідну роль у розвитку інформаційних 

технологій грають складні поєднання навчального процесу, 

існуючої інфраструктури, впливу елементів і можливостей 

оперативного і стратегічного управління. 

Завдяки використанню сучасної техніки лекції і 

семінари переводяться в електронний формат. Працюючи за 

комп’ютером, студенти не тільки вивчають лекційний 

матеріал, а й виконують лабораторні роботи та контрольні 

завдання, проходять тестування і т.д. В рамках однієї кафедри 

існує достатня кількість дисциплін, та’к чи інакше 

використовують комп’ютерні технології, але, як правило, 
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немає готових систем, дозволяють на основі 

телекомунікаційних засобів об’єднати, по-перше, навчальні 

матеріали, і, по-друге, навчальну та пізнавальну діяльності.  

Спільне використання реальних і віртуальних процесів і 

ресурсів дозволить істотно поліпшити якість усіх видів 

освіти. Ця тема є актуальною і маловивченою, так як в цьому 

напрямку діючих розробок досить мало. 

Створення віртуальної платформи інформаційної 

підтримки та організація на її основі пізнавальної діяльності 

та навчального процесу розширює можливості факультативу 

за рахунок застосування телекомунікаційних сервісів для 

спілкування викладачів і студентів в процесі навчання. 

В результаті проведеного аналізу доступних засобів 

досягнення поставленої мети вибір зроблений на користь 

рішення, заснованого на використанні системи дистанційного 

навчання Moodle.  

Moodle обрана за функціональність, розширюваність і 

відкритий код. Основним завданням в цих умовах є розробка 

інформаційного забезпечення віртуального курсу. Воно являє 

собою багатофункціональний Інтернет-портал і реалізує 

можливості навчання та ведення суспільного життя. 

Кожен розділ порталу має містити посилання на 

необхідні документи або ресурси мережі, актуальну 

інформацію, окремі сторінки сайту. При їх розробці має 

враховуватись специфіка і обсяг інформації. 

Розробка віртуальної інформаційної платформи 

підтримки факультативу «Екологія довкілля» на базі Moodle 

економічно обґрунтована з кількох причин: 

 наявність ліцензійно чистого і безкоштовного ПО з

можливістю оновлення та розширення; 

 відсутність додаткових витрат на розробку;

 підтримка з боку компанії-розробника.
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організація педагогіки та психології», 2020. Ч. ІI. С. 98-101. 
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СЕКЦІЯ 8. 

ПРАВО 

Акімов М.О. 

доцент кафедри кримінального права 

Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

СПЕЦІАЛЬНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НОРМИ 

ЯК СКЛАДОВА ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОПРОЄКТУ  

РЕЄСТР. № 6397 ВІД 06.12.2021) 

За підрахунками деяких науковців, протягом двох десятків 

років чинності Кримінальний кодекс (далі – КК) України [1] вже 

зазнав близько 1 тис. змін та доповнень. Природно, що така їх 

кількість свідчить не про якусь фундаментальну недосконалість 

вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність і 

не про нагальну потребу його модернізації для приведення у 

відповідність до вимог сьогодення чи у відповідь на потенційні 

виклики майбутнього, а на втілення швидкоплинних уподобань 

певних політичних партій та на реалізацію передвиборних 

популістських обіцянок. Прикладом цього слугують численні 

закони (та ще більша кількість законопроєктів) про 

посилення / пом’якшення кримінально-правових санкцій, 

розширення переліку кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих 

обставин, а також криміналізацію певних діянь шляхом 

доповнення КК України спеціальними нормами.  

Зокрема, суб’єктом права на законодавчу ініціативу 

було подано на розгляд Верховної Ради України 
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законопроєкт реєстр. № 6397 від 06.12.2021 «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду 

майбутніх поколінь» (далі – законопроєкт 6397) [2]. Даний 

законопроєкт розроблений та внесений у пакеті із 

законопроєктом № 6394 від 06.12.2021 «Про економічний 

паспорт» (далі – законопроєкт 6394) [3]. Останнім серед іншого 

передбачається створення Фонду майбутніх поколінь – 

неприбуткової організації (непідприємницького товариства), яка 

функціонуватиме та провадитиме діяльність виключно з метою 

накопичення державних внесків на користь учасників Фонду з 

подальшим інвестуванням активів, а також здійснюватиме 

виплати учасникам зазначеного Фонду у порядку, визначеному 

законом. Відповідно, законопроєкт 6397, як вказує суб’єкт права 

на законодавчу ініціативу, розроблений з метою встановлення 

адміністративної та кримінальної відповідальності для посадових 

осіб, а також заінтересованих осіб компанії з управління 

активами Фонду майбутніх поколінь за протиправні дії щодо 

активів даного Фонду для забезпечення ефективного управління 

такими активами, їх збереження, а також для захисту інтересів 

учасників Фонду майбутніх поколінь. 

З огляду на викладене, слід було б очікувати, що нові 

спеціальні норми, якими  пропонується доповнити чинне 

законодавство, мають забезпечити надійний правовий захист 

активів Фонду майбутніх поколінь та передбачати 

відповідальність посадових осіб, а також заінтересованих осіб 

компанії з управління цими активами за протиправні дії щодо 

останніх (у цьому, власне, і полягає захист інтересів 

учасників Фонду). 

Тим не менше при аналізі запропонованої 

законопроєктом 6397 до внесення до КК України ст. 223-3 
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«Порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь» 

виявляється, що вона містить низку щонайменше 

дискусійних, а то й суперечливих положень. 

Перш за все між її назвою («Порушення інтересів учасників 

Фонду майбутніх поколінь») та диспозицією («Вчинення … дій, 

спрямованих на відчуження або придбання активів … якщо це 

призвело до значних збитків…») спостерігається явна 

неузгодженість, адже порушення інтересів як діяння може мати й 

інші форми, ніж спричинення значних збитків внаслідок 

вчинення дій, спрямованих на відчуження або придбання. За 

умови, коли зміст диспозиції вужчий, ніж зміст назви норми, має 

місце неповна криміналізація, як її влучно визначив 

М.І. Мельник [4, с. 96]. 

Далі, за змістом законопроєкта 6394 активи Фонду 

майбутніх поколінь (тобто предмет кримінального 

правопорушення згідно запропонованої суб’єктом права на 

законодавчу ініціативу ст. 223-3 КК України) формуються 

відповідно до Закону «Про економічний паспорт» і за їх рахунок 

здійснюватимуться/здійснюються виплати учасникам даного 

Фонду. Джерелами ж формування активів Фонду майбутніх 

поколінь визначені: державні внески; інвестиційний дохід, що 

утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів 

учасників Фонду в порядку, встановленому законом; сума 

штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників 

Фонду. Викладене свідчить про те, що активи Фонду майбутніх 

поколінь є нічим іншим як майном (грошовими коштами). 

Звідси незрозуміло, чому розробники законопроєкта 6397 

пропонують включити вказану вище спеціальну норму до 

розділу VII «Кримінальні правопорушення у сфері 

господарської діяльності» Особливої частини КК України. Те, 

що спричинення матеріальних збитків є наслідком дій із 

відчуження або придбання певного майна (активів), не 
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обов’язково означає порушення встановленого порядку 

здійснення господарської діяльності. Цілком вірогідно, що 

відповідні кримінально протиправні дії міститимуть ознаки 

складів кримінальних правопорушень проти власності, 

передбачених ст.ст. 190, 191, 192 КК України, та / або 

кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг, передбачених ст.ст. 364, 364-1, 365-2 КК України. 

Відтак прийняття законопроєкту у запропонованій 

редакції призведе лише до зайвої конкуренції кримінально-

правових норм: вже чинних протягом багатьох років, із 

наявною практикою правозастосування та керівними 

роз’ясненнями вищих судових інстанцій із питань 

кваліфікації, та нової спеціальної, стосовно якої законопроєкт 

6397 жодним чином не визначає і не уточнює необхідність 

встановлення відповідальності окремих категорій службових 

осіб – а саме посадових осіб та заінтересованих осіб компанії 

з управління активами Фонду майбутніх поколінь – за 

протиправні дії щодо активів даного Фонду. До того ж за 

правилами вирішення такої конкуренції застосуванню 

підлягатиме нова спеціальна норма, і тут має місце, вірогідно, 

найбільш фундаментальний її недолік. 

Справа в тому, що запропонована ст. 223-3 КК України 

передбачає кримінальне покарання у виді штрафу (розмір 

якого – залежно від частини статті – становить від трьох 

тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян) із (альтернативним або – відповідно до частини 

третьої даної статті – обов’язковим) позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

Таким чином, особа, дії якої завдали Фонду майбутніх 

поколінь у 2022 році збитки у розмірі як мінімум 1,135 млн. 
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грн., у разі визнання її винною, сплачуватиме штраф у розмірі 

від 51 тис. грн. до 85 тис. грн. та (можливо) буде позбавлена 

права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. Особа ж, дії якої призвели 

до збитків Фонду майбутніх поколінь у розмірі щонайменше 

3,405 млн. грн., у разі визнання її винною сплатить штраф у 

розмірі від 136 тис. грн. до 170 тис. грн. та на додачу до цього 

буде позбавлена права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 
Порівнюючи розміри можливих збитків із сумами 

штрафів за їх заподіяння, доходимо невтішного висновку: 
нічим іншим як «запрошенням» відчужувати або набувати 
активи Фонду майбутніх поколінь за ціною іншою, ніж 
ринкова, законопроєкт 6397 назвати не можна. Подібне 
покарання у жодному разі не є адекватним та співрозмірним 
вчиненому діянню через невідповідність засадничим 
принципам кримінального права. 

Підбиваючи підсумки, висловлюємо сподівання, що 

Верховна Рада України візьме до уваги думку науковців-

криміналістів, і вказаний законопроєкт у запропонованому 

вигляді не буде прийнятий. 
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Александренко О.В. 

науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблем криміналістичного 

забезпечення та судової експертології 

Національна академія внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ 

ПОТРЕБ СЛІДЧОЇ ПРАКТИКИ 

Криміналістика є наукою, покликаною своїми методами та 

інструментарієм сприяти діяльності з розкриття, розслідування та 

попередження злочинів. Саме цим криміналістика відрізняється 

від інших юридичних наук кримінального циклу, забезпечуючи 

втілення приписів кримінального та кримінально-

процесуального законів у практичну діяльність із здійснення 

кримінального судочинства. Зрозуміло, що зміни, які 

відбуваються в сучасному світі, не можуть не стосуватися науки 

криміналістики. Позитивним є впровадження в криміналістику 

нових знань із різних наук для підвищення ефективності 

розкриття кримінальних правопорушень [1, с. 191].  

Серед актуальних завдань криміналістики можна 

виділити: взаємопроникнення криміналістики та практики 

правозастосовних органів; запровадження інновацій у 

практичну правозастосовну діяльність та ін. [2]. 

В даний час відзначаються ділові зв'язки криміналістики 

із понад 300 галузями наукових знань. Така синтетична 

природа криміналістики робить її можливості практично 

безмежними. Слід зазначити, що багато вже визнаних методів 

криміналістики протягом її розвитку проходили етапи від 

неприйняття до їх активного використання (дактилоскопія, 
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психологічний профіль, методи ідентифікації особи, 

використання поліграфу та ін.). Беручи до уваги, що 

криміналістика є «провідником» досягнень сучасної науки 

для їх використання в кримінальному судочинстві" (за 

влучним зауваженням Є. П. Іщенка), слід активно шукати, 

вивчати та апробувати на практиці методи/прийоми, які ще не 

увійшли до традиційного арсеналу слідчого, але можуть 

становити певну перспективу для використання в 

розслідуванні, оскільки переконатися в їх ефективності 

можна лише на практиці.  

Враховуючи сучасні умови діяльності правоохоронних 

органів, що протидіють організованій та добре оснащеній 

професійній злочинності, для розкриття злочинів слід 

використовувати всі наявні можливості, у тому числі 

методи/прийоми, які поки що не мають достатнього 

наукового обґрунтування, але позитивно зарекомендували 

себе на практиці. Якщо якийсь із цих методів може бути 

ефективним для встановлення хоча б одного злочинця, який 

вчинив тяжкий злочин (вбивство, серійні вбивства, 

зґвалтування, розбійні напади та ін.), він вже виправдовує 

своє застосування. Так було під час розслідування серії 

жорстоких вбивств у Нью-Йорку, коли використовувалася 

допомога телепатів, інформація яких допомогла встановити 

серійного вбивцю Девіда Берковиця. 

Важливим і визначальним у розкритті злочину є 

початковий етап розслідування, а отримання інформації про 

особу злочинця складає найважливішу його задачу. 

Правильно обрана стратегія і тактика дозволяють достатньо 

швидко встановити підозрюваного, тоді як упущення на 

початку розслідування можуть суттєво ускладнити або 

взагалі унеможливити розкриття злочину. З метою 

якнайшвидшого отримання інформації про обставини 
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вчинення злочину та особу злочинця слід використовувати 

всі можливі методи (звичайно, за загальновідомих умов їх 

допустимості). 

Метод гіпнорепродукції, як й інші поки що «нетрадиційні» 

методи, в умовах інформаційної невизначеності (наркоаналіз та 

ін.) може бути ефективним при отриманні інформації від 

потерпілих і свідків. Особливо враховуючи способи та 

обстановку скоєння окремих видів тяжких злочинів (наприклад, 

серійних (сексуально-садистських) вбивств, статевих злочинів 

щодо дітей та ін.). Серійні вбивці не залишають свої жертви 

живими, такі випадки вкрай рідкісні, очевидці та свідки теж, як 

правило, відсутні. Тому отримання інформації безпосередньо від 

них інколи може бути єдиним способом обрати вірний напрям в 

розслідуванні. 

Виходячи із зазначеного, перспективними для 

дослідження і подальшого використання в слідчій практиці 

видаються психологічні основи тактики допиту і свідчень 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, чого 

потребує сучасна практика розслідування. Діти вказаних 

вікових груп становлять особливу категорію свідків. Їхня 

частка в загальному масиві осіб, які допитуються в 

кримінальних провадженнях, відносно невелика, однак, саме 

вони з різних причин іноді виявляються єдиними очевидцями 

тяжких злочинів, є носіями важливої та цінної інформації. 

Хоча характерні для дітей особливості психіки не є ані 

психічними, ані фізичними недоліками, вони, безсумнівно, 

впливають на процеси формування і дачі показань свідків, що 

створює чималі труднощі для осіб, які ведуть розслідування, і 

в отриманні показань дітей, і в оцінці цих доказів [3]. 

Використання поліграфу в розслідуванні (навіть поза 

межами судово-психофізіологічної експертизи) також може 

дати важливу інформацію. При розслідуванні умисного 
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вбивства у Волинській області (Україна) було допущено ряд 

суттєвих недоліків і злочин залишався нерозкритим протягом 

11 років. Після відновлення розслідування та встановлення 

підозрюваного Д. його показання перевірили на поліграфі, 

яка показала, що Д. причетний ще до кількох епізодів 

злочинів - в процесі тестування він виявляв вербальні та 

невербальні ознаки брехні. Отримана інформація допомогла 

встановленню та доведенню причетності підозрюваного до 

серії злочинів [4]. 

Одним із нових і перспективних напрямів використання 

спеціальних медичних знань в криміналістиці є дерматогліфіка. В 

криміналістиці цей метод може бути перспективним для 

отримання інформації про належність особистості до певної раси, 

статі, вікової групи, про наявність вроджених захворювань, 

перенесених операцій, травмах, про психофізіологічний статус 

злочинця або жертви, їх характер, темперамент та ін. [5]. 

Психолінгвістичний аналіз, який сформувався на межі психології 

та лінгвістики, може бути особливо перспективним в разі 

звернення злочинця з усними чи письмовими заявами і 

повідомленнями (до поліції, до жертви або її рідних, до ЗМІ). 

Використання цього методу дозволило скласти точний профіль 

серійного вбивці Д. Берковиця. 

Ще одним перспективним напрямом є вивчення і 

впровадження методів, пов'язаних із вивченням поведінкової 

діяльності людини в різних ситуаціях. Використання одного з 

них дозволило розкрити особливо тяжкий злочин. Після того, 

як протягом 9 місяців слідство в справі про умисне вбивство 

двох малолітніх дівчаток в м. Севастополі рухалося у 

неправильному напрямку, а як обвинувачених було 

притягнуто двох непричетних осіб, до слідчо-оперативної 

групи включили оперативних працівників з досвідом роботи з 

дітьми та психологів. Вивчення поведінки дітей з оточення 
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потерпілих із застосуванням методу психолого-

криміналістичного аналізу асертивно деліквентної поведінки 

дітей було єдиним способом розкриття вказаного злочину [6].  

Все вищевказане свідчить про нагальну потребу активно 

вивчати, аналізувати, узагальнювати існуючі інноваційні 

методи, наявний позитивний зарубіжний досвід 

розслідування злочинів з метою запровадження їх у 

вітчизняну слідчу практику для підвищення ефективності 

розслідування злочинів. 
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Бабійчук В.М. 

аспірант кафедри цивільного права та процесу, 

Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

ДО ПИТАННЯ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ 

АТРАКЦІОНІВ 

ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» в 

п. 1.5. визначає, що наземні транспортні засоби – це пристрої, 

призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також 

встановленого на ньому спеціального обладнання чи 

механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у 

територіальних органах Міністерства внутрішніх справ 

України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені 

на митну територію України для тимчасового користування, 

зареєстровані в інших країнах [1]. Зауважуємо, що Закон дає 

визначення не транспортному засобу, а наземному 

транспортному засобу. 

В контексті описаного визначення, вартої уваги є думка 

Ю. В. Леська, який відзначав, що в українському законодавстві 

загалом «відсутнє визначення поняття «транспорт», а лише 

закріплюється його видові складові» [2, ст. 37]. Водночас, 

вчений приходить висновку, що «характерною ознакою ТЗ є 

те, що ним виступає пристрій, що рухається за допомогою 

енергії, яка виробляється за допомогою встановленого на 

ньому механічного двигуна або подається через інше 

джерело, зокрема електричне. Крім того, ТЗ характеризує те, 

що він підлягає державній реєстрації та обліку у відповідних 
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державних установах (організаціях). Визначальною ознакою 

ТЗ також є те, що його основне призначення – задовольняти 

потреби населення у перевезеннях» [2, ст. 40]. Враховуючи 

викладене, виникає цілком логічне запитання: чи можна 

атракціон, наприклад «колесо огляду», сприймати як 

транспортний засіб, хоча й не «колісний», але 

«транспортний»? 

На перший погляд можемо дійти наступних висновків. 

По-перше, атракціон здійснює свій рух за допомогою 

імпульсу електричної енергії, що приводить в рух ряд 

робочих механізмів. По-друге, атракціон «колесо огляду» 

підлягає обов’язковому обліку, адже організатор атракціону 

зобов’язаний отримати дозвіл територіального органу з 

нагляду за охороною  праці  відповідно до вимог ДНАОП 

0.00-4.05-03 [3]. По-третє, основним призначенням такого 

атракціону є задоволення потреби населення у перевезенні 

(«переміщення з одного місця на інше, зміна місця 

розташування» [4, с. 903]). Тобто, атракціон володіє усіма 

характерними ознаками транспортного засобу. 

Продовжуючи нашу думку, звернемо увагу на інший вид 

атракціону з використанням колісних транспортних засобів, а 

саме – «сафарі». «Сафарі» – це екскурсійні поїздки на 

автомобілях по «дикій природі» з метою приблизитись та 

сфотографувати диких звірів [5]. В такому атракціоні 

використовуються колісні транспортні засоби, які можуть бути 

застраховані. Та слід зауважити, що сам транспортний засіб не є 

атракціоном. Він є лише одним з елементів атракціону, поряд з 

наявністю контакту з дикими звірами та природою. 

Вартий уваги є приклад з судової практики Сполучених 

штатів Америки. 

Суть справи полягала в наступному. В 2000 році 

відвідувач парку атракціонів «Walt Disney», здійснила поїздку 
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на атракціоні «Indiana Jones», одна з сюжетних частин 

атракціону передбачала поїздку на військовому автомобілі по 

пересіченій місцевості [6]. 

Під час поїздки на атракціоні вона зазнала черепно-

мозкової травми, в результаті якої загинула. Родичі 

постраждалої звернулись до суду з позовом про 

відшкодування завданої шкоди. Однак обґрунтовували свою 

позицію таким чином, що компанія «Walt Disney» повинна 

нести сувору відповідальність саме як перевізник, а не 

атракціон, оскільки не надала автомобіль безпечний і 

придатний до транспортування [6]. 

Суд першої інстанції відмовив позивачам і зазначив, що 

метою атракціону є не перевезення, а скоріше розваги та 

гострі відчуття. Однак, Апеляційний суд штату Каліфорнія 

скасував рішення першої інстанції та зауважив, що компанія 

«Walt Disney» в даному конкретному випадку виступає саме 

як звичайний перевізник, адже публічно пропонує 

перевезення громадянам [6]. 

У Верховному суді Каліфорнії думки суддів 

розділились. Більшість (чотири з семи) суддів погодились з 

позицією апеляційного суду. Позиція більшості суддів 

ґрунтувалась на аналізі правової схеми розробленої 

законодавчим органом Каліфорнії ще в 1872 році, яка 

визначала «загальних перевізників» як все, що доставляє 

(переміщує) осіб або майно, за виключенням телеграфних 

повідомлень. Більшість Верховного суду відзначила, що мета 

перевезення не має значення. Це може бути подорож з одного 

місця в інше, або поїздка просто для задоволення чи огляду 

визначних пам’яток. Тому суд об’єднує потерпілих на 

ескалаторі, ліфті, автобусі, екскурсійному рейсі, таксі і в тому 

числі на рекреаційному атракціоні типу «Indiana Jones». 

Окрема думка суддів, що не погоджувались із рішенням 
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більшості полягала в тому, що правова схема яка була 

використана при визначенні «загального перевізника» була 

розроблена ще в 1872 році і не могла враховувати 

правовідносини, що виникли в сучасному парку розваг і 

принцип роботи сучасних атракціонів. Тому меншість суддів 

вважали, що компанія «Walt Disney» повинна нести 

відповідальність за шкоду, завдану атракціоном, однак не 

сувору відповідальність перевізника [6]. 

Тож вказане рішення стало судовим прецедентом в 

штаті Каліфорнія і подібні випадки з того часу розглядають 

саме як відповідальність перевізника, а не атракціону. Тому, 

можемо говорити і про обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, що має велике значення в контексті діяльності 

атракціонів. 

Підсумовуючи викладене, через призму українського 

законодавства відзначимо, що в діяльності атракціонів 

можуть використовуватись транспортні засоби, що 

підлягають обов’язковому страхуванню цивільно-правової 

відповідальності власників. Важливими моментом, на нашу 

думку, є мета діяльності: якщо це перевезення з метою 

перевезення – то ведемо мову про транспортний засіб; якщо 

це перевезення, як елемент загальної діяльності атракціону, 

що забезпечує розважальний ефект, то варто говорити про 

відповідальність організатора атракціону і страхування 

цивільно-правової відповідальності організатора атракціону 

(яке наразі в законодавстві відсутнє).  

Тому, відповідаючи на власне питання про те, чи є 

«колесо огляду» транспортним засобом, відповідь буде 

негативною. Оскільки основна мета руху такого механізму – 

забезпечення розважального ефекту з переміщенням 

відвідувачів, а не доставка пасажирів з однієї точки в іншу. 
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

СТІЙКОСТІ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

Офіційна статистика діяльності правоохоронних органів в 

Україні свідчить про зростання кількості злочинів, скоєних 

стійкими об'єднаннями осіб (організованими групами) і стійкими 

ієрархічними об'єднаннями (злочинними організаціями), що 

наочно дає можливість визначити їх наскрізну ознаку, яка 

відображена в законодавчих визначеннях, - стійкість – яка 

деталізуватиметься надалі, як аксіоматична щодо такого явища 

як «стійкі злочинні об'єднання». 

За злочини, вчинені в складі організованої злочинної 

групи та злочинної організації, в 2020 році засуджено всього 

287 осіб, що дещо більше, аніж у 2019 - 239, але набагато 

менше, ніж у 2018 – 332 [3, с. 224]. Це свідчить про 

недостатню ефективність заходів, які проводяться у сфері 

боротьби з організованою злочинністю і потребують 

відповідного реагування, в тому числі вчених. Аналіз слідчої 
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практики свідчить, що найбільші труднощі при розслідуванні 

злочинів, скоєних при складній формі співучасті, викликає 

доведення наявності ознаки стійкості злочинного об'єднання.  

Зауважимо, що в науковій літературі крім кількісної 

ознаки виділяють і так звані «якісні». Перелік таких ознак у 

роботах вітчизняних науковців є різним.  Так, Л. М. Демидова 

до них відносить ієрархічність об’єднання, мету створення 

злочинної організації та стійкість об’єднання [1, с. 99-100]. 

Серед якісних ознак Г. В. Новицький виділяє стійкість 

злочинної організації, яка не може бути тотожною стійкості 

організованої групи (мається на увазі вищий щабель стійкості 

та зорганізованості) [4, с. 161]. На цьому наголошують і 

результати аналізу кримінологічних ознак, характерних для 

цієї форми співучасті, проведені на початку 90х р.р. ХХ ст., а 

саме – «кримінально-правовою ознакою, яка відмежовує 

злочинну організацію  від організованої групи, є більш 

високий ступінь вияву спільності (стійкості), що й було 

покладено в основу поняття «злочинна організація». 

Пояснюючи цю думку, Т. Д. Устинова зазначає, що «вищим 

щаблем стійкості та зорганізованості є заздалегідь продумане 

планування нападів, їх конкретні об’єкти, чіткий 

функціональний розподіл ролей, наявність конспірації, 

особливих вимог до поведінки учасників… при затриманні їх 

правоохоронними органами і на слідстві» [4, с. 324]. 

Позиція науковців збігається із положеннями Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 

13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями», що 

визначають характерною для злочинної організації ознакою, 

поруч зі спеціальною метою та ієрархічністю об’єднання, 

зовнішню (окрім внутрішньої, властивої також і 

організованій групі) стійкість. 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

178 

Так, ознаками зовнішньої стійкості злочинної 

організації можуть бути встановлення корупційних зв'язків в 

органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо 

діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення 

нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення 

порядку їх наповнення й використання тощо. 
На підставі проведеного кримінологічного дослідження 

бандитизму в Україні ми зробили висновок, що саме стійкість 
є невід’ємною ознакою злочинного об’єднання. Наведена 
думка узгоджується і з поглядом на характерні ознаки 
злочинної організації П. С. Матишевського, який, виділяв 
серед них, зокрема, «стійкість (тривалість) такого 
угруповання» [4, с.147]. М. І. Ковальов вважає, що злочинна 
організація – група з двох чи більше осіб, яка попередньо 
зорганізувалась для зайняття злочинною діяльністю, тобто 
для вчинення ряду злочинів [5, с. 23]. 

Період існування, вчинення ряду злочинів як прояв 

зайняття злочинною діяльністю та тривалість існування є 

важливими критеріями у визначенні стійкості злочинної 

організації, однак через свій оціночний характер вони не 

дають чіткого уявлення про природу стійкості цієї форми 

співучасті. Слушним для з’ясування значення поняття 

«стійкість» видається зауваження Г. В. Новицького про 

основну ідею «інваріантності», яка проходить крізь значення 

такого поняття [4, с. 76]. «Ця ідея полягає в тому, – зазначає 

вчений, – що хоч система загалом зазнає послідовних змін, 

деякі її властивості («інваріантні») залишаються 

незмінними». На нашу думку, варто погодитись з таким 

поглядом науковця, адже однією з визначальних рис, що 

характеризують стійкість, можна назвати стабільність. 

Організована група, що вчиняє розбої, відрізняється 

від банди меншою стійкістю. Поняття стійкості відноситься 

до оціночних категорій. 
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Визначати ступінь стійкості групи можна за такими 

критеріями, як її - організованість і згуртованість, наявність 

єдиного плану та розподіл функцій учасників. За даними 

авторитетного кримінологічного дослідження бандитизму в 

Україні, проведеного В. Голіною, понад 70% бандитських 

формувань діяли значний час, що може слугувати доказом їх 

стійкості [2, с. 66]. Утворення злочинної групи завжди 

відбувається на базі об'єднання спільних інтересів її учасників з 

дотриманням принципу підлеглості задля забезпечення 

досягнення загальної помсти. Будь-яка група має свою, різну за 

складністю та чисельністю, ієрархічну структуру, що обов'язково 

включає керівну і виконавчу ланки. Стійкість групи визначається 

об'єднаністю її учасників спільними інтересами наживи, 

персональним авторитетом керівника, беззаперечною готовністю 

виконувати чітко закріплені функції, нести індивідуальну 

відповідальність за окремі напрями колективної діяльності. 

Проявами стійкості злочинного об'єднання також є узгодженість і 

одностайність дій при прийнятті спільних рішень та розробці 

єдиних планів, наявність родинних і кримінальних зв'язків, 

вжиття заходів щодо конспірації і приховування злочинної 

діяльності, усталений склад членів групи, забезпечення 

злагодженої взаємодії між окремими суб'єктами та структурними 

підрозділами, створення духу єдиної команди, що працює на 

кінцевий результат – забезпечення стабільного злочинного 

промислу. Стабільність злочинної діяльності передбачає вжиття 

заходів щодо внутрішньої і зовнішньої безпеки, формування 

стратегічних планів злочинного об'єднання на майбутнє 

(пріоритетний вибір об'єктів посягання і найбільш 

«рентабельних» напрямів злочинного промислу, ретельне 

планування і підготовка нападів, залучення професійних 

виконавців, боротьба з конкурентами по злочинному промислу 

тощо). 
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Перелічені ознаки стійкості злочинної групи одночасно 

засвідчують високий ступінь її організованості, 

налаштованість на сталу кримінальну діяльність, що є більш 

характерним для банд. Групи, що утворюються на паритетній 

основі, для вчинення нападів за ситуацією, без чітких планів 

поведінки і розподілу функцій учасників, а потім на певний 

час розпадаються і збираються на одноразові акції в 

оновленому складі, є типовими об'єднаннями, що вчиняють 

організовані розбої. Отже, банди є більш стійкими 

утвореннями, ніж організовані групи, які вчиняють розбої. 

Таким чином, під стійкістю злочинної організації 

пропонується розглядати здатність такого об’єднання 

успішно протистояти зовнішнім (діяльність конкурентів по 

злочинному середовищу, різноманітні заходи 

правоохоронних органів по боротьбі з організованою 

злочинністю тощо) та внутрішнім (наприклад, прояви 

непокори волевиявленню керівника у самому такому 

ієрархічному об’єднанні) чинникам, що можуть посягати на 

безпеку її існування (функціонування). 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З 

КОРУПЦІЄЮ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ 

Сьогодні, питання пов’язані з протидією проявам корупції, 

особливо у секторі безпеки та оборони України, мають для 

правоохоронних органів пріоритет, оскільки, корупційні ризики 

значною мірою знижують боєздатність війська, що, безперечно, 

загрожує національній безпеці держави. 

Діяльність, щодо виявлення та фіксації слідів 

корупційних правопорушень у секторі безпеки та оборони, їх 

процесуальне оформлення та дослідження потребує допомоги 

спеціаліста. 

Під час розслідування корупційних злочинів 

використання спеціальних знань здійснюється шляхом 

залучення спеціалістів для участі в процесуальній та іншій 

діяльності, проведення судових експертиз, тощо. 

Залежно від процесуальної урегульованості порядку 

використання спеціальних знань і, відповідно, відбиття 

результатів у процесуальних документах, науковці та практики 

виділяють їх непроцесуальні та процесуальні форми [1]. 

Процесуальні форми використання спеціальних знань 

відіграють більш вагому роль під час розслідування таких 

кримінальних правопорушень, що пов’язано з тим, що факт їх 

застосування відображається у процесуальних документах 
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(постановах, протоколах слідчих (розшукових) дій, висновках 

експертів). 

До процесуальних форм використання спеціальних 

знань належить залучення спеціаліста до проведення слідчих 

(розшукових) дій, (залучення спеціаліста-криміналіста для 

виявлення, фіксації та вилучення слідів корупційного 

злочину, застосування техніко-криміналістичних засобів). 

Найбільш вагомою процесуальною формою 

використання спеціальних знань при розслідуванні 

корупційних злочинів є призначення судової експертизи. 

При розслідуванні корупційних злочинів найчастіше 

проводять криміналістичні експертизи, експертизи матеріалів, 

речовин і виробів, комп’ютерно-технічні експертизи, 

фоноскопічні, відео-фоноскопічні, товарознавчі, будівельно-

технічні та оцінно-будівельні експертизи,  експертизи вартості 

нерухомого майна та майнових прав на це майно, оцінно-

земельні, судово-бухгалтерські, біологічні [3]. 

До антикорупційних експертиз можна віднести й різні 

види судових експертиз, спрямованих на виявлення з їх 

допомогою корупційних фактів і обставин. Такими експерти 

зами є: судово-економічні, товарознавчі, криміналістичні 

експертизи документів, лінгвістична, що їх призначають під 

час розслідування різних службових кримінальних 

правопорушень [4]. 

Економіко-статистична експертиза встановлює 

правдивість звітності про виконання економічних показників 

виробничої діяльності, порядок проведення статистичного 

обліку і контролю; планово-економічна експертиза визначає 

обґрунтованість планування, виконання планових показників 

виробничої діяльності об'єднань, підприємств і організацій; 

фінансово-кредитна перевіряє обґрунтованість одержання і 

витрачання кредитів суб'єктами фінансово-господарської 
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діяльності, додержання ними законодавства, яким 

регламентується формування і витрачання бюджетних 

коштів, обґрунтованість розподілу прибутку між партнерами, 

визначає нормування й оплату праці, використання фонду 

заробітної плати, перерозподіл фондів тощо; інженерно-

економічна досліджує показники, що характеризують 

формування розміру оплати праці для встановлення 

відхилення від діючих норм; експертиза цін і ціноутворення 

надає висновки про ціноутворення для встановлення 

викривлень під час їх формування, а також впливу на 

фінансові результати господарюючого об’єкта [2]. 

В свою чергу, серед криміналістичних експертиз, які 

найчастіше призначаються можна віднести судово-

почеркознавчу експертизу. 

Предмет почеркознавчої експертизи складають факти та 

обставини, які експерти встановлюють на основі спеціальних 

знань у галузі судового почеркознавства, що структурно 

входять до криміналістичної техніки[5]. 

Таким чином, використання допомоги спеціаліста при 

розслідуванні корупційних злочинів використовуються для 

отримання доказової інформації, а найбільш вагомою 

процесуальною формою їх використання є призначення 

судової експертизи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ 

ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 259 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Останніми роками помітно зросла кількість завідомо 
неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності (далі – ЗНП) 
(ст. 259 Кримінального кодексу України). Протягом 2021 
року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 таких 
повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів 
на території України. Від початку 2022 року 
правоохоронцями зафіксовано вже майже 200 подібних 
повідомлень [1]. 

Суспільна небезпека вказаного злочину полягає у 
загрозі або завданні реальної шкоди громадській безпеці. 
Через повідомлення про „замінування” шкіл, станцій метро, 
вокзалів, аеропортів, торговельних центрів, інших важливих 
об’єктів інфраструктури зазвичай великих міст порушується 
нормальна діяльність органів влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, комунальних і служб швидкого 
реагування, робота транспорту тощо. Шкода може бути 
завдана також життю та/або здоров’ю громадян, страждають 
громадський порядок і спокій, що не сприяє підтриманню 
життєдіяльності суспільства. 

Стрімкий розвиток сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів і технологій та доступність до них 

https://suspilne.media/198769-u-kievi-znovu-zaminuvali-skoli-ta-metro/
https://suspilne.media/198769-u-kievi-znovu-zaminuvali-skoli-ta-metro/
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широких верств населення, зростання інтелектуального та 

освітнього рівня останнього впливають на способи завідомо 

неправдивих повідомлень, водночас спрощуючи їх надання та 

ускладнюючи встановлення особи, яка повідомляє. Особливу 

тривогу викликають непоодинокі випадки вчинення даного 

злочину неповнолітніми, які з шкільного віку демонструють 

свої злочинні наміри, що може свідчити про їх схильність та 

можливість в подальшому займатися злочинною діяльністю, 

та потребує невідкладного застосування певних 

коригувальних заходів. 
Важливого значення при розслідуванні вказаної 

категорії злочинів як джерела доказової інформації набуває 
проведення такої слідчої (розшукової) дії, як пред’явлення 
особи для впізнання. Об’єктами цієї слідчої дії можуть бути 
люди (потерпілі, свідки підозрювані), а видами: впізнання 
особи у натурі; впізнання особи за голосом; впізнання осіб за 
фонограмою. Найбільші особливості притаманні підготовці 
та проведенню саме останнього виду впізнання. 

Особливість пред’явлення особи для впізнання при 

розслідуванні ЗНП полягає у тому, що для встановлення 

особи, яка зробила таке повідомлення, воно здійснюється за 

голосом (мовленням), записаним на певний аудіоносій. Лише 

в разі наявності свідків повідомлення особою про 

«замінування» або іншої неправдивої інформації та їх 

можливості впізнати цю особу, про що попередньо 

проводиться їх допит, може бути прийнято рішення про 

пред’явлення особи для впізнання в натурі, або за голосом. 

Враховуючи обстановку та спосіб ЗНП, зазвичай, такий 

аудіозапис виступає основним доказом при розслідуванні. 

Саме тому важливо наголосити про низку моментів, що 

мають бути враховані задля того, щоб не унеможливити 

використання вказаного аудіозапису (фонограми) як доказу у 

кримінальному провадженні. 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

188 

Перший з них полягає у підготовці та проведенні 

допиту особи, яка сприймала на слух ЗНП.  Допит передує 

пред’явленню їй фонограми голосу для впізнання і має 

включати основні його характеристики, на підставі чого 

слідчий може оцінити як можливість проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії, так і, в подальшому, об’єктивність 

отриманих результатів, оскільки має бути пред’явлено 

декілька (не менше трьох) фонограм.  

Другий полягає у тому, що стосується оцінки отриманих 

результатів допиту та пред’явлення для впізнання. При 

розслідуванні ЗНП за фонограмою обов’язково призначається 

фоноскопічна експертиза, у дослідницькій частині висновку 

якої експерт зазначає на особливості голосу (мовлення). В 

разі розбіжностей висновку експерта з відомостями, 

викладеними у протоколі допиту особи, з якою проводилося 

впізнання за фонограмою (щодо основних ознак голосу і 

мови), постає слушне питання щодо достовірності отриманих 

доказів, оскільки за законом жоден з них не має наперед 

встановленої сили (ч. 2 ст. 94 Кримінального процесуального 

кодексу України). 

Правильно зазначається, що більшість людей зазнають 

особливих труднощів при описуванні голосу і мови. Тембр, 

сила, висота та інші ознаки голосу легко сприймаються 

слухачами, але їх досить важко описати людині, яка не 

володіє спеціальними знаннями в галузі мовознавства. Тому в 

процесі попереднього допиту особи, яка впізнає, слідчий 

повинен роз’яснити зміст основних ознак голосу й мови, 

демонструючи по можливості фонозаписи зразків мови й 

голосу інших осіб, які не мають відношення до розслідуваної 

події [2]. Проте, важко погодитись, що слідчий здатний 

фахово роз’яснити зміст навіть основних ознак голосу й 

мови, демонструючи фонозаписи зразків мови й голосу інших 
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осіб, оскільки не є спеціалістом з мовознавства. Видається, 

що при такому допиті, задля його результативності, 

обов’язковою має бути участь спеціаліста (ст. 71 КПК 

України). Виникає також питання, яким чином оформити 

пред’явлення фонограм при допиті, що зробити конче 

необхідно, оскільки в інший спосіб використати отриману 

при цьому інформацію не видається можливим. На нашу 

думку, вказана дія може бути проведена в рамках слідчого 

огляду (ст. 237 КПК України).  

Виходячи з особливостей даного виду пред’явлення 

особи для впізнання, окрім постановки на допиті питань щодо 

стану слуху допитуваного, а також умов, за яких він 

сприймав мову (голос), важливо і необхідно документально 

підтвердити вказаний стан відповідним медичним висновком 

(не довідкою!), для надання результатам слідчої дії вагомості 

та об’єктивності. Це можна зробити, наприклад, за 

результатами аудіометрії (порогової тональної аудіометрії) за 

допомогою діагностичного приладу (аудіометру). На підставі 

такого обстеження можна визначити ступінь порушення у 

особи слухової функції. Аудіограма, яка при цьому 

складається, представляє собою графік стану слуху, 

отриманий в результаті аудіометричного обстеження.  

В подальшому, даний медичний висновок разом з 

протоколом допиту особи, яка проводила вказане 

аудіометричне обстеження, поряд з іншими документами 

можуть бути використані як докази у кримінальному 

провадженні.  
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ІНСТИТУТ ПОМІЧНИКА СУДДІ: ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ 

Реформування судової системи України розпочате ще в 

2015 році, відобразилось у Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки затвердженої указом Президента України від 

20 травня 2015 року [1]. Ним було передбачено оновлення 

законодавства, спрямованого на відновлення довіри до 

судової влади та суміжних правових інститутів. Питання 

оновлення судової системи стосувалося не тільки суддів, а і 

помічників суддів як важливої ланки судової системи 

покликаної, перш за все, забезпечувати ефективну діяльність 

суді, що означає якість судочинства України в цілому. 

Незважаючи на те, що введення посади помічника судді 

в українських судах було одним із кроків, зроблених в рамках 

судової реформи, яка розпочалась відразу після отримання 

Україною незалежності, правовий статус помічника судді 

суттєво змінився, деталізувався та актуалізувався саме в 

останні роки. 

Свій вклад в розробку та дослідження даного питання 

зробили такі науковці як: В. Авер’янов, Ю. Битяк, 

О. Безпалова, В. Бойко, Борко, М. Бояринцева, М. Булкат,     

В. Галунько, Т. Коломоєць, Колпаков, С. Кічмаренко, 

В. Ковальська, А. Ковальчук, О. Кузьменко, В. Лаговський, 

А. Д. Мандичев, А. Манжула, С. Обрусна, Я. Окар-Балаж, 

В. Панчук, А. Рибас, П. Шпенова та інші. Разом з тим, питома 
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кількість досліджень не враховує останніх змін діючого 

законодавства. Динамічне реформування юридичної природи 

статусу помічника судді зумовлює актуальну необхідність 

дослідження його аспектів. Ціла низка прийнятих в останні 

роки нормативно-правових актів щодо правового статусу 

помічника судді актуалізувала важливість наукового 

роз’яснення для більш ефективного впровадження 

очікуваних змін у реалії сьогодення. 

Кардинально статус помічника судді змінився з 

ухваленням Закону України «Про державну службу» № 889-

УШ від 10.12.2015 р., що набрав чинності з 01.05.2016 р., 

яким у практику державного будівництва України було 

запроваджено інститут патронатної служби. Так згідно ч. 1 

ст. 92 цього Закону помічники суддів втратили статус 

державних службовців та набули статусу працівників 

патронатної служби. Тим самим розробники Закону «Про 

державну службу» наголошують, що статус помічника судді 

як патронатного, а не державного службовця відповідає 

європейським стандартам. 

Згідно тлумачного словника патронатна служба - це 

сукупність осіб, яких самостійно добирають і приймають на 

посади згідно зі штатним розписом та категорією керівники 

державних органів та органів місцевого 

самоврядування [2, с. 309]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 р. № 1402-УШ (а саме ст. 157) визначає загальний 

статус помічника судді та передбачає, що кожен суддя має 

помічника (помічників), статус і умови діяльності якого 

(яких) визначаються цим Законом і Положенням про 

помічника судді, затвердженим Радою суддів України. 

18 травня 2018 р. Рада суддів України затвердила нове 

Положення про помічника судді (далі - Положення). Члени 
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Ради суддів України затвердили його одноголосно з огляду 

на те, що кожен помічник судді - це спеціаліст, який 

забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення 

правосуддя. Важливим моментом є те, що дане положення 

було розроблене з урахуванням пропозицій та зауважень 

помічників суддів з усієї України. Також важливо зазначити, що 

нове Положення в порівнянні з попередньою редакцією більш 

детально регламентує інтереси власне самих помічників суддів. 

Так, положення містить 25 пунктів, зокрема щодо: права судді 

мати додаткового помічника (п. 11); порядку нарахування 

премій, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень 

(п. 15, 16, 17); права на додаткову відпустку за особливий 

характер праці (п. 18); порядку заміщення секретаря судового 

засідання помічником судді (п. 20) тощо. 

Положення про помічника судді визначає, що помічник 

судді - це працівник патронатної служби в суді, який 

забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення 

правосуддя [3]. При цьому, в Положенні окремо прописано 

про посади помічника: голови суду; заступника голови суду; 

судді-члена Ради суддів; секретаря судової палати 

апеляційного суду. 

Загалом, на помічника судді покладено досить великий 

обсяг обов’язків, а тому вимоги до помічника судді є 

достатньо високими, оскільки якісна робота судді значною 

мірою залежить від якісної, професійної та 

висококваліфікованої роботи його помічника [4]. 

Традиційно, діяльність помічника судді в науковій 

літературі розглядають в контексті організаційного 

забезпечення суддів [5, с. 159], розуміючи під ним методи і 

засоби, необхідні для того, щоб судочинство було доступним 

і ефективним. Проте, сьогодні, в умовах переосмислення ролі 

та значення посади помічника судді у процесі здійснення 
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правосуддя, і судді, і державні діячі погоджуються з думкою 

про те, що професія помічника судді є не просто технічним 

засобом організаційного забезпечення діяльності судді, а 

набуває рис самостійного правового інституту [6]. 

Незважаючи на прийняття нового Положення, правовий 

статус помічника судді все ще потребує додаткового 

нормативного врегулювання. Зокрема, залишається 

відкритим питання щодо доцільності віднесення посади 

помічника судді до патронатної, а не державної служби. 

Також, недостатньо регламентовано інститут «додаткового 

помічника», питання здійснення помічником судді повнова-

жень секретаря судового засідання. Досить дискусійними 

видаються окремі положення щодо оплати праці помічника 

(зокрема, щодо надбавок) та додаткової відпустки. 

Небезпекою для української судової системи є також 

наявність корупційних ризиків через скасування у помічників 

суддів статусу державних службовців, оскільки тепер вони не 

підпадають під дію законів «Про запобігання корупції» та 

«Про очищення влади». Таким чином, деякі положення зако-

нодавства щодо правового статусу помічника судді 

потребують додаткового роз’яснення та тлумачення, а деякі - 

коригування на законодавчому рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ІЗ ДІТЬМИ У РЕЖИМІ 

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У ПОРЯДКУ 

МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПІД 

ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

За умов проведення процесуальних дій у порядку 

міжнародної правової допомоги, непростим, але вкрай 

важливим завданням є забезпечення прав та свобод 

неповнолітніх учасників кримінального провадження, які 

мають особливий процесуальний статус, вимагають тактично 

вірного поводження за психологічно комфортних умов. 

Проведення процесуальних дій у порядку міжнародної 

правової допомоги за участі дітей, і зокрема – потеплілих від 

сексуального насилля чи тих, що стали свідками таких дій, є 

організаційно складним та психологічно напруженим 

заходом. Тому проведення таких слідчих (розшукових) дій як 

допит, пред’явлення для впізнання та ін., за участю 

неповнолітніх, доцільно саме із використанням технології 

відеоконфереції. 

Тим більше, що сучасний стан боротьби зі злочинністю 

вимагає застосування нових засобів, методів і прийомів 

правоохоронної діяльності, сучасних технологій 

розслідування злочинів згідно з міжнародними стандартами 

та кращим досвідом провідних демократичних держав. 

Технологія відеоконференції під час проведення 
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процесуальних дій має широку сферу використання, адже 

процесуальні дії у режимі відеоконференції проводяться як 

під час досудового розслідування, так і судового розгляду. 

Також дана технологія застосовується  під час здійснення 

кримінального провадження як у межах держави, так і в 

порядку міжнародного співробітництва. Відеоконференція 

застосовується як під час проведення процесуальних дій із 

дорослими учасниками кримінального провадження, так і 

неповнолітніми.  Попри наведені особливості застосування, 

власне технологія проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції потребує формування єдиних, уніфікованих 

на міжнародному рівні підходів, що стосуються правової 

основи, організації й тактики проведення, науково-

технічного, навчально-методичного та кадрового 

забезпечення. Сьогодні важливим завданням є формування 

відповідної міжнародним стандартам, уніфікованої технології 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під 

час кримінального провадження із дітьми.  

У свою чергу відеоконференцію слід розуміють як 

телекомунікаційну технологію інтерактивної взаємодії двох або 

більше віддалених учасників судового провадження з 

можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному 

масштабі часу з урахуванням керуючих даних [1]. Міжнародні 

стандарти проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції під час кримінального провадження, 

передбачають дотримання низки засад, визначених у 

міжнародних документах ООН та Ради Європи. Передусім, 

вказані міжнародні стандарти визначають  права та свободи 

дитини, яка залучається до сфери кримінального провадження.  

Друга група – це міжнародні стандарти, які визначають 

процедуру проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції, враховуючи особливості реалізації 
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міжнародного співробітництва за участі особливого учасника 

кримінального провадження – неповнолітнього.  

Їх зміст полягає у тому, що досудове розслідування та 

судовий розгляд у кримінальному провадженні відбувається у 

визначеній процесуальній формі, згідно міжнародного та 

національного законодавства держав. Суворе додержання 

визначеної законом процедури проведення процесуальних дій 

гарантує права і законні інтереси дітей, які беруть у них 

участь, в той самий час забезпечує належну процедуру та 

допустимість отриманих фактичних даних як доказів у 

кримінальному провадженні. 

Згідно загальних вимог, підставами проведення 

процесуальних дій у режимі відео конференції є:                         
1) неможливість прибуття  учасника процесуальної дії до 

компетентного органу запитуючої (іноземної) держави;              
2) проведення процесуальних дій із особами, щодо яких 

застосовуються заходи безпеки у кримінальному 

провадженні; 3) необхідність забезпечення розумних строків 

досудового розслідування та судового розгляду, а також за 

наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, 

суддею достатніми. 

Однак, наведений аналіз не охоплює всіх актуальних й 

застосовуваних у практичній діяльності випадків проведення 

процесуальних дій під час кримінального провадження у 

режимі відеоконференції. Зокрема, це стосується проведення 

процесуальних дій із неповнолітніми у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень, у тому 

числі проти статевої свободи та статевої недоторканості.  

Примітно, що для вирішення таких завдань низка 

правоохоронних органів іноземних держав мають власні 

обладнані приміщення для проведення відеоконференцій під 

час розслідування [2, с. 66]. 
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Ми вже торкалися питання запровадження міжнародних 

стандартів кримінального правосуддя, дружнього до дитини. 

Однією із складових є обладнання «зелених кімнат», або 

кімнат, дружніх до дитини. «Зелена кімната» – це спеціально 

організована система заходів, що має на меті забезпечити 

законність, гуманність та ефективність кожного рішення 

щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом чи 

перебуває у контакті із законом [3, с. 22].  Під час проведення 

процесуальних дій в умовах «зелених кімнат» повинні бути 

враховані різноманітні чинники, застосовані специфічні 

методи, засоби і прийоми діяльності. Саме «зелена кімната», 

де забезпечені максимально комфортні умови для дитини, 

може бути обрана слідчим, іншими компетентними 

суб’єктами, як місце для застосування відеоконференції. 

Звичайно, слід потурбуватися про організаційно-технічне 

забезпечення, вжити заходів щодо дотримання 

процесуальних вимог та психологічного супроводу.   

Проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції також пов’язано із запровадженням 

електронного кримінального судочинства у нашій державі. 

При реалізації новітніх завдань, переходу на електронну 

форму кримінального провадження,  слід регламентувати 

особливості здійснення кримінально-процесуальної 

діяльності за участю дітей, особливо у кримінальних 

провадженнях щодо вчинення відносно них кримінальних 

правопорушень, які посягають на життя, здоров’я, честь, 

гідність, статеву свободу та статеву недоторканість.  

Окремої уваги заслуговує питання про проведення 

процесуальних дій у режимі відеоконференції із дитиною – 

свідком, потерпілим у вітчизняному кримінальному 

процесуальному законодавстві. КПК України (п. 3 ч. 1 ст. 232) [4] 

регламентує проведення у режимі відеоконференції допиту 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

200 

малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого. 

Однак, вважаємо, що коло процесуальних дій, які доцільно 

проводити у режимі відеоконференції за участю дитини у 

кримінальному провадженні, є ширшим. Застосування 

технології відеоконференції запобігає травматизації психіки 

дитини в ході процесуальних дій за допомогою спеціальних 

технологій, які ґрунтуються на урахуванні її індивідуально-

психологічних та психофізіологічних властивостей та 

створення психологічно комфортної атмосфери. Окрім того, 

можливість проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції під час кримінального провадження 

викликана необхідністю захисту дітей, є частиною реалізації 

судочинства, дружнього дитині. Таким чином, вважаємо, що 

виходячи із організаційно-тактичних міркувань, за участю 

дитини можуть бути проведені будь які процесуальні дії у 

режимі відеоконференції.  
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Польова А.В. 

викладач кафедри менеджменту 

 та соціально-гуманітарних дисциплін, 

Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет» 

м. Черкаси, Україна 

ВІКТИМОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНУ 

Суспільно небезпечне діяння - злочин - поєднує певну 

кількість осіб за загальною ознакою «причетність». Ці особи 

перебувають між собою в різноманітних зв'язках: правових, 

соціально-психологічних, сімейно-родинних, національно-

етнічних тощо. Одним із визначальних є зв'язок між особою, 

що вчинила злочин (злочинцем), та особою, що потерпіла від 

злочину (жертвою). Такий зв'язок найбільш виразно 

простежується у насильницьких, корисливо-насильницьких 

та окремих видах корисливих (шахрайство, обман або 

зловживання довірою тощо) злочинів. 

У кримінально-психологічному аналізі жертви увага 

звертається на індивідуально-психологічні риси особистості, що 

створюють сприятливе криміногенне підґрунтя злочину, 

усвідомлюваність особистістю власної провокуючої поведінки, 

специфічне ставлення жертви до злочинця (співчуття, допомога у 

ситуаціях із заручником, викрадення тощо), намагання особи 

приписати собі статус жертви, психологічну реабілітацію і 

підтримку жертви та деякі інші. Проблема особи, що потерпіла 

від злочину, сягає корінням звичайного права. Окремі її 

соціально-правові аспекти вивчалися Чезаре Беккаріа, Георгом 

Клейнфелером, Гансом Шнайдером та ін.  

На сьогодні існують два основні погляди щодо нау-

кового статусу віктимології. Ініціатор першого, румунський 
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дослідник Б. Мендельсон, вважає, що вона є самостійною, 

комплексною (біопсихосоціальною — за термінологією 

Б. Мендельсона) наукою, яка вивчає будь-яку жертву. Згідно 

з іншим поглядом, який поділяється багатьма вітчизняними 

юристами та психологами (О. М. Джужа, Є. М. Моїсеєв,       

В. Є. Христенко та ін.), віктимологія є складовою частиною, 

напрямком кримінології та досліджує жертву злочину. 

Зрозуміло, що в рамках кримінально-психологічного підходу 

прийнятнішою уявляється саме така позиція. 

Найбільш відомі правознавчі та психологічні традиції у 

віктимології склалися стосовно жертви агресії (насилля), а в її 

рамках — жертви сексуальної агресії. Інколи це провокує 

думку про те, що віктимологічному аналізові підлягає тільки 

жертва безпосередньої взаємодії зі злочинцем, результатом 

чого є фактичне ототожнення жертви з потерпілим. 
Потерпіла особа завжди є жертвою, але не кожна жертва 

вважається потерпілою. Чинним законодавством потерпілим 
визнається фізична особа, якій злочином безпосередньо 
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Цей статус 
особа отримує рішенням органу дізнання, слідства чи судом. 
Заява або згода особи не є обов'язковими для визнання її 
потерпілою. 

Науково актуальним і практично важливим є питання 

щодо різновидів жертви. За загальною рольовою поведінкою 

розрізняють: 
- випадкову жертву (внаслідок несприятливого

збігу обставин, не пов'язаних із поведінкою особи); 
- приховано провокаційну жертву;
- відверто провокаційну жертву.

Два останні різновиди пов'язані з тим, що жертва не-
мовби виставляє себе мішенню для злочинних посягань 
внаслідок особистих якостей - соціально-демографічних, 
моральних чи з огляду на професію або рід занять. 
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Із різновидами жертви тісно пов'язане складніше 

питання — щодо її класифікації. Якщо в основу різновидів 

жертви покладається зазвичай одна ознака, то класифікація 

жертв будується на підставі кількох ознак, аналітично 

незалежних чи взаємопов'язаних. Практичне значення 

класифікації полягає, в першу чергу, в тому, що вона 

дозволяє створювати закономірну, а не випадкову типологію 

жертви злочину. Це, відповідно, забезпечує максимальну 

ефективність профілактичних, оперативно-розшукових, 

реабілітаційних заходів щодо жертви.  

У віктимології тривалий час вельми популярною була 

класифікація Б. Мендельсона, в основу якої покладено міру 

вини злочинця та жертви. Згідно з нею всі жертви 

розподіляються на такі підмножини: повністю невинні 

жертви та абсолютно винні злочинці; жертви із незначною 

провиною та переважною виною злочинці; жертви із 

провиною, більшою, ніж у злочинців; жертви, повністю винні 

у злочині. В окрему підмножину вирізняються стимулюючі 

жертви — особи з психічними чи фізичними вадами, 

малолітні, особи похилого віку тощо. 

Цікавою і продуктивною є класифікація, розроблена 

українським кримінологом Є. М. Моїсеєвим. Вона спирається 

на чотири ознаки — вікову, професійну, психологічну, 

патологічну, які в підсумку, на думку автора класифікації, 

обумовлюють характер зв'язку між жертвою та злочинцем. У 

цій класифікації вирізняються: 

1. випадкова жертва;

2. жертва з незначним ступенем ризику;

3. жертва з підвищеним ступенем ризику;

4. жертва з дуже високим ступенем ризику.

Якщо трансформувати зв'язок між злочинцем і жертвою 

у психологічну площину, то можна запропонувати 
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класифікацію, яка спиратиметься, принаймні, на три аспекти 

такого зв'язку. Сам зв'язок набуває вигляду взаємостосунків, 

які описуються у показниках стабільності, емоційного 

забарвлення (модальності) і психологічного змісту. 

Стабільність взаємостосунків злочинця та жертви має 

три градації: випадкові, ситуативні, стійкі. 

Емоційне забарвлення має п'ять градацій (від пози-

тивного до негативного): пристрасть, приязнь (симпатія), 

нейтральне, неприязнь, ворожнеча. 

Психологічний зміст має п'ять градацій: випадкові 

взаємостосунки, знайомство, дружба, інтимно-сексуальні 

контакти, сімейно-родинні контакти. 

Одним із практичних напрямків використання класи-

фікацій жертв злочину є розроблення віктимологічної картки 

(профілю) особи. Така картка може містити різні групи 

характеристик (соціально-демографічні, суспільно-

професійні, індивідуально-психологічні, соціально-пси-

хологічні) та їх віктимну вагу або коефіцієнт віктимності, а 

також загальну оцінку щодо рівня віктимності особи. 

На сьогодні найбільш вивченою категорією жертв є 

жінки, що потерпіли від сексуальної агресії. Це пов'язано з 

фізіологічними, соціальними наслідками та глибокою і 

тривалою психологічною травмою. Остання може прово-

кувати агресію, відмову від новонародженої дитини, умисне 

вбивство злочинця та помсту особам, які мають схожі зі 

злочинцем ознаки. За результатами опитувань, сексуальна 

агресія посідає друге за тяжкістю місце після вбивства. Одне 

з фундаментальних досліджень жертв сексуальної агресії 

здійснено ізраїльським вченим М. Аміром. Емпіричну базу 

склали 122 випадки зґвалтування зі сприяючою поведінкою 

жертви та 524 випадки із несприяючою поведінкою. За 

результатами дослідження, наведеними у праці «Типи 
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зґвалтувань», портрет сприяючої жертви виглядає так: жертва 

і злочинець попередньо знайомі, проживають в одному 

районі, належать до однієї раси, вік жертви — 15-19 років, 

зустріч у день злочину в спільній компанії (в барі, на вечірці), 

«погана» репутація жертви, одноосібне чи спільне зі 

злочинцем вживання алкоголю, примушування, приниження 

та знущання з боку злочинця. 

Дослідження, проведені за часів незалежності в Україні, 

дозволили доповнити й конкретизувати портрет жертви, яка 

потерпіла від сексуальної агресії, за рахунок таких характе-

ристик: невисокий соціальний статус (середня чи не закінчена 

середня освіта, робота у сфері обслуговування); незаміжня чи 

розведена; гіперсексуальність і статева невдоволеність; якщо 

жертва неповнолітня чи молода дівчина - випереджальне 

статеве визрівання, несприятливе сімейне виховання (неповна 

сім'я, конфлікти чи сварки, наявність судимості у членів сім'ї, 

недостатня увага з боку батьків); психічні вади; відсутність 

досвіду статевих стосунків; неусвідомлювана провокаційна 

поведінка; довірливість. 
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ПРАВОВА НАУКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

Зміни у всіх сферах соціального життя ініціюються, 

здійснюються й направляються державою та суспільством 

шляхом правового врегулювання відповідних суспільних 

відносин [1, с. 268]. Україна стоїть на шляху побудови 

правової держави, остаточного запровадження інститутів 

ринкової економіки, створення якісно нового суспільства, 

зорієнтованого на пріоритет загальнолюдських          

цінностей [2, с. 127]. Звісно, що на виконання поставлених 

завдань покладено вчинення різноманітних реформ, спрямованих 

на підвищення правової, соціальної та економічної стабільності і 

добробуту населення. Зокрема, впровадження правових реформ 

супроводжується прийняттям нових та удосконаленням 

існуючих нормативно-правових актів, приведенням їх до рівня 

європейських стандартів, реструктуризацією та оптимізацією 

органів державної влади з метою покращення ефективності їх 

діяльності, упровадженням правових програм соціального 

характеру, що спрямовані на розвиток громадянського 

суспільства тощо. 

Для досягнення поставлених цілей та практичної їх 

реалізації в сучасному правовому просторі наука відіграє 

досить важливе, навіть можна сказати ключове значення, 

оскільки тільки завдяки науковим дослідженням теоретико-
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правового категоріального апарату, вітчизняної та 

європейської нормативно-правової бази, судової практики є 

можливим запровадити зміни найбільш якісного характеру, 

що спрямовані на благо держави та суспільства.  

Тому, як зазначає О. І. Миронюк, науково ґрунтовнішим 

повинен стати вплив правової науки на процес проведення 

реформ, невідкладними залишаються проблеми становлення 

із сучасної правової системи України, удосконалення 

законодавства на принципах демократії, осмислення 

феномена прецедентного права, оскільки до цього 

спонукують рішення, прийняті Європейським судом з прав 

людини [1, с. 270]. Адже свою повноцінність теорія набуває 

лише тоді, коли вона застосовується до актуальних питань 

практичного життя [3, с. 188]. 

Здійснюючи наукові дослідження правового 

регулювання різних сфер людського буття, вчені мають 

приділяти найбільше уваги результатам наукової діяльності, 

основна спрямованість яких має забезпечити функціонування 

суспільних відносин на засадах справедливості, верховенства 

права, правової визначеності, добросовісності, розумності 

тощо, що виникають між рівними й вільними суб’єктами у 

всіх сферах життєдіяльності людини, включаючи насамперед 

підприємницьку діяльність. 

Від обґрунтованості наукової юридичної бази багато в чому 

залежать й ефективність державотворчих процесів та їх 

результативність [4, с. 193]. Адже, як зазначає О. В. Меліхова, 

юридична наука – це система об’єктивно достовірних та 

систематизованих знань про специфічні закономірності 

розвитку держави і права, яка включає знання про державно-

правові факти, а також ідеї, теорії, поняття та концептуальні 

засади державно-правових явищ, що спрямовані на 

вироблення рекомендацій щодо вдосконалення державно-
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правової дійсності та виникають у результаті наукової 

діяльності [2, с. 130]. 

Базова науково-дослідницька діяльність в Україні 

здійснюється Національною академією правових наук 

України та її галузевими науково-дослідними інститутами, 

що спрямована на науково-теоретичне обґрунтування 

законотворчої діяльності незалежної України в різних сферах 

суспільного життя. Зокрема, одним із таких напрямків є 

дослідження та надання рекомендацій щодо якісного 

правового врегулювання особистих немайнових і майнових 

відносин фізичних і юридичних осіб в умовах розвитку  

ринкової економіки. Нині в першу чергу йде мова про 

рекодифікацію Цивільного кодексу України, оновлення 

законодавчої бази у сфері підприємницької діяльності. 

Засобами досягнення вказаної мети є проведення численних 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів, 

дослідження наукових проблем на монографічному рівні, 

розроблення на доктринальному рівні наукових концепцій 

правової дійсності та правових явищ. 

Крім того, важливим кроком для сучасної правової 

науки є тісна співпраця з міжнародною та європейською 

науковою спільнотою, державними та недержавними 

правовими організаціями, що дозволяє не тільки отримувати 

знання про нові правові механізми врегулювання суспільних 

відносин, але й надає можливість якісно здійснювати обмін 

досвідом та запозичувати і удосконалювати кращі практики 

правового врегулювання суспільного життя з максимальним 

урахуванням вітчизняного менталітету суспільства, стану 

внутрішньої ринкової економіки та проблем соціального 

буття. Адже будь-які зміни, запропоновані науковими та 

практикуючими правниками, мають відповідати інтересам 
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сучасного громадянського суспільства, його правосвідомості 

та соціальним можливостям.  

Окрім того, дослідження проблем приватного права 

підтверджує їх актуальність у світлі трансформації соціально-

економічних відносин в Україні на основі принципів 

демократизації, рівноправності, справедливості та на засадах 

формування ринкової економіки сучасного європейського 

рівня. На сьогодні найбільш нагальними проблемами 

приватного права є такі: розробка проблем методології 

приватного права як цілісного системного явища, що вимагає 

застосування сучасних загально філософських та 

світоглядних підходів до його дослідження; визначення 

співвідношення публічно-правової і приватноправової сфер 

регулювання, яке має бути сформульовано з максимальним 

урахуванням висновків теоретико-правових досліджень 

законодавства України та практики правореалізації [5, с. 17]. 

У Законі України «Про науку та науково-технічну 

діяльність» зазначено, що наукова діяльність – це 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання 

нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, 

основними видами якої є фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження (п. 12 ст. 1) [6]. У сфері правової науки 

йде мова, зокрема, про підготовку кандидатських і 

докторських дисертацій, метою яких є дослідити окремі 

напрямки розвитку правового врегулювання суспільного 

життя та / або отримання нових концепцій розвитку правової 

дійсності та правових явищ. Інтегральним показником рівня 

розвитку національних наук в сучасному світі є 

наукометричні бази даних Thompson Reuters Web of Science, а 

також Scopus. Саме публікації у виданнях, індексованих за 

критеріями цих наукометричних баз і враховуються при 

визначенні рівня розвитку науки в тій чи іншій 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

212 

країні [7, с. 230]. Нині в Україні перед правовою наукою теж 

поставило таке завдання.  

При цьому Ф. Бекон вважав, що наука покликана закласти 

основи майбутнього процвітання і могутності людства. Для цього 

вона має уникати схоластичних суперечок, а йти шляхом 

винаходу «нових ремесел». Цим шляхом і йде наука до цього 

часу. Вона існує і розвивається з огляду на потреби людської 

практики і саме практика проголошена головним критерієм 

істинності її здобутків [7, с. 229]. Вважаємо, що вказана думка 

вченого в сучасному світі відображає істину наукового 

пізнання, якої має прагнути наукова спільнота, а саме, 

досліджуючи філософські та теоретичні аспекти правової 

дійсності, варто дотримуватися раціональності поглядів і 

вчень, максимально ефективних для потреб правової держави 

та громадянського суспільства. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Аналіз тлумачень категорії «електронне урядування», 

здійснених науковцями, показує, що більшість вчених 

спільним елементом вважає використання новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій для надання 

державних послуг населенню за допомогою комп’ютерного 

середовища. Організація Об’єднаних Націй, яка з 2001-го року 

видає Огляд електронного урядування, визначає електронне 

урядування як використання інформаційно-телекомунікаційних 

технологій (далі – ІКТ) для більш ефективного та 

результативного надання державних послуг громадянам та 

бізнесу. Це застосування ІКТ у державних операціях, досягнення 

суспільних цілей цифровими засобами [1]. Вельми близьким за 

змістом і розумінням до категорії «електронне урядування 

(electronic government)» є поняття «цифрове урядування 
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(digital government)». На відсутності різниці в їх змістовному 

наповненні також зазначено в документах ООН [2]. 

Важливим аспектом відкритості у публічному 

адмініструванні є можливість громадян, яка найбільш повно 

реалізується за допомогою інструментів, що представлені в 

електронному урядуванні. Зокрема, до них можна віднести 

мережу веб-сайтів, центрів оброблення та зберігання 

інформації тощо. Впровадження е-урядування сприяє 

підвищенню ефективності управління, широкому 

використанню ІКТ, дозволяє реалізувати ресурси суб’єктів 

публічного управління найбільш ощадливим способом, а 

також зменшити ресурсні витрати громадян з метою 

задоволення щораз зростаючих суспільних потреб [3]. 

Вагомою складовою електронного урядування є надання 

адміністративних послуг в реальному часі з різним рівнем 

застосування інформаційних інструментів, кожен рівень 

відображає, перш за все, якісну характеристику інтеграції ІКТ 

у дану сферу. Перший та другий рівень передбачають 

надання інформації та завантаження файлів у форматі PDF; 

третій рівень передбачає подання заяви й оплату в онлайн 

режимі реального часу; четвертий рівень визначається 

повною інтеграцією адміністративних послуг [4, с. 142]. 

Сутність електронного урядування полягає не лише в 

тому, що воно являє собою модернізацію системи державного 

управління, адаптацію її до потреб інформаційного 

суспільства, а передбачає насамперед взаємодію громадян з 

владою за допомогою сучасних ІКТ. Таким чином, важливою 

складовою електронного урядування є електронна 

демократія, головною метою якої є задоволення потреб 

громадян; досягнення суспільних цінностей шляхом 

використання переваг інформаційного суспільства; 

подолання таких негативних явищ як корупція, 
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бюрократизація та формалізація сучасного управлінського 

процесу, надання послуг громадян згідно їх потреб 

тощо [5, с. 131-133]. 

Однак, зважаючи на те, що темпи розвитку 

електронного урядування є достатньо високими, то і 

відповідно зростає відповідальність кожного, хто якимось 

чином причетний до електронного урядування. Можна 

виділити декілька найактуальніших блоків проблем, серед 

яких:  

- проблема захисту приватності;

- проблема «форс-мажорних обставин»;

- проблема відповідальності.

Проблема захисту приватності полягає у формуванні

різноманітних баз даних органами державної влади і 

органами місцевого самоврядування, без чіткого визначення 

умов доступу до цієї інформації і її використання, неминуче 

призведе до втрати довіри громадян до цих органів і не 

сприйняття будь-яких нововведень в сфері електронного 

урядування [6, с. 68-72]. 

Проблема відповідальності полягає в тому, що 

більшість працівників як органів державної влади і місцевого 

самоврядування, так і сфери обслуговування не несуть 

відповідальності про надання доступу зацікавленим 

організаціям і громадянам інформації про персональні дані 

інших громадян. Особливо це стає очевидним під час 

проведення виборчої та рекламної кампаній тощо. 

Проблема «форс-мажорних» обставин – переведення 

всієї документації в електронний формат без резервної копії, 

а також перехід на навчання фахівців за допомогою сучасних 

ІКТ з різних галузей знань під дією форс-мажорних обставин 

може призвести до повного державного колапсу. 
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Також імперативи цифрової трансформації потребують 

докорінного переосмислення безпекових питань ІКТ. Це 

зумовлено тим, що цифровізація та кібербезпека нині є 

нероздільними сферами, які повинні забезпечити роботу як 

державного, так і приватного сектору, безпеку громадян, а 

також національну безпеку в цілому. Користувачі онлайн-

сервісів повинні мати надійну цифрову захищеність, що, в 

свою чергу, свідчить про необхідність розвитку системи 

захисту від кіберзагроз (адже значна кількість складових 

інфраструктури ІКТ на сьогодні залишаються вразливими до 

різного роду кібератак) з урахуванням зарубіжних практик 

електронного урядування, зокрема досвіду країн 

Європейського Союзу. 

Окремим питанням ефективного впровадження 

електронного урядування в Україні є налагодження 

координації між усіма рівнями влади – центральним, 

регіональним і місцевим та залучення громадян до процесу 

прийняття рішень (наприклад, електронні петиції, 

громадський бюджет тощо). 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні 

досить активно застосовуються технології електронного 

урядування, що спрямовані на розвиток електронного уряду. 

Для максимально ефективного використання переваг від 

електронного урядування слід звести до мінімуму ризики від 

його впровадження. З цією метою слід налагодити активний 

діалог влади і громадян в аспекті подальшого розвитку 

електронної демократії, координацію зусиль органів 

державної влади і місцевого самоврядування щодо 

напрацювання механізмів розв’язання окреслених проблем і 

запобігання виникнення їх в майбутньому. 
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DISTANCE LEARNING AT HIGH SCHOOL 

The learning of young people is a very interesting process as 

the adolescence changes [1] are important and influence 

extremely the learning process. In different countries high school 

involves pupils from 15 till 19 years old. It is very important for 

teachers to know what changes occur in adolescence, why they 

occur and how they influence the learning process. Many works of 

different researchers are devoted to this questions of age and 

psychological adolescence signs (N. Achkasova, L. Bozhovich, 

M. Glebova, I. Kon, G. Kostyuk, O. Khukhlayeva and others).

For high school pupils distance learning is one of the 

optimal forms of education. When mastering new matherial 

individually and independently in the conditions of distance 

learning the teachers, working with high school pupils, notice very 

often, how fast young people perceive new information and 

establish associative and logical connections. They are able to 

learn new words in the foreign language during some minutes, to 
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understand fast grammar structures and to remember necessary 

rules. Besides they are able to do this faster than adults do.  

In adolescence the person brain is under great restructure. 

New nerve connections arise and existent connections are being 

lost very often. The processes of reconstruction in the brain 

influence learning. The high school pupils are able to learn fast 

and effectively. The brain changes lead to the learning 

specialization and are connected with this special abilities to 

effectively learning. Brain is one of the parts of person's organism 

that can adapt fast. It changes during the whole life according to 

the sphere of its usage by a person. In adolescience great changes 

occur in the brains [2]. 

Till the beginning of puberty the mass of gray matter of the 

brain increases greatly. After this great increase the number of 

synapses is reduced again because they are in no need. The 

frequency of this usage influces upon the process of preservation 

and loss of synapses. Only those are preserved and change again, 

that are used often and unused synapses are eliminated. This 

process is sometimes called "neural Darwinism". So, the young 

people brains are plastic and change according their usage. That is 

why the cognitive stimuli play an important role in this period of 

life. If pupils are provided with optimal learning environment with 

multiple choice and incentives to learn, it is possible to cause 

developmental processes of studying, for example of foreign 

languages. During this period the cognitive basis is created which 

will be save for life. 

Conscious learning is important at school. This ability starts 

to form around the sixth year of life and over time becomes 

increasingly important. If pupils begin learning a foreign language 

at a young age, they have already a formed basis for such 

learning. They have already reached the age when the importance 

of explicit learning is unquestionable, but at the same time their 
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brain still retains plasticity. The young person's brain is best 

adapted to absorb information. The tasks that pupils perform 

during distance learning involve independent goals setting by high 

school pupils and performing long-term tasks. Executive brain 

function helps people control their actions and  behavior, this 

function is extremely important for learning. Only that person can 

learn successfully, who always keeps the goal in sight and can 

perform difficult tasks for a long time. But the part of the brain, 

responsible for executive function matures only in early 

adulthood. 

Distance learning is characterized by rapid change of 

circumstances and changes requirements. Brain "immaturity" in 

adolescence can be used by teachers as an advantage because it 

increases the ability to respond quickly to changing 

circumstances, and requirements and adopt to  them. In 

adolescence there are huge changes in the brain. There are the 

most effective connections between nerve cells, the brain is best 

formed for learning in different circumstances. Distance learning 

helps to "load" the brain whis information and support hight 

school pupils in their efforts to learn successfully. Synapses 

function if they are in demand of activity otherwise they 

disappear. Distance learning helps pupils receive tasks that are 

appropriate to their needs and can develop a variety of their skills. 

Tasks should be interesting for them and satisfy their interests, 

inspiring and holding their attention for a long time. 

Passivity in the lessons is a consequence of physical 

changes that occur with high school pupils. Many pupils come to 

school without sleep, some of them feel insecure and are afraid to 

speak in front of the class and are therefore inactive in class. The 

cause of later sleep and fatigue the next morning is the hormone 

melatonin. It is the hormone that controls the rhythm of vitality 

and sleep in the human body. In adolescence melatonin is 
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activated in the evening about two hours later than by adults [3]. 

Therefore, in the evening young people do not feel tired. The 

consequence is that with the onset of puberty most pupils 

suddenly turn from "larks" into "owls" and are ready to sleep until 

noon. Due to variable rhythms there is a lack of sleep that can be 

noticed by the teacher in the classroom: pupils behave passively, 

they are deep in their thoughts, it is hard for them to participate in 

the learning process in the classroom. Sleepless pupils are in a bad 

mood and do not want to stay at school for a long time. Distance 

learning does not require early rise and preparing for school in the 

morning. 

Adolescence is a period of massive physical changes, 

caused by hormones, first of all. These changes occur with the 

onset of adulthood when the size and body proportions increase 

significantly. Physiological changes during puberty also affect 

mental processes. Young people experience feelings of shame, 

self-doubt and insecurity. Physiological changes have a decisive 

influence on self-confidence. Boys and girls feel the lack of 

confidence at this time. In this age pupils feel more uncomfortable 

in official languages situations: to read a report in front of the 

class, to put questions to the teacher, to read aloud in class. Such 

state preservs until the last phase of adolescence, then pupils again 

begin to feel normal while speaking in front of the class. 

In science they talk about the phenomenon of imaginary 

audience, which is one of the forms of youthful egocentrism [4]. It 

is characterized by the fact that young people assume that their 

appearance and behavior are in the focus of others, they feel as if 

their lives take place on the stage and they are constantly watched 

by an interested audience. Self-confidence plays a big role in 

learning and success. Researchers have shown that pupils with 

high self-confidence are more ambitious, work longer even on 

difficult tasks and do not give up quickly. Distance learning 
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neutralizes to some extent the complexes that occur in 

adolescence with high school pupils because they are in a normal 

environment (at home) and feel comfortable and protected. 

Young people are in search of their own identity and 

meaning of life, they emotionally distance themselves from 

parents and teachers and focus more on the friendships with peers. 

In class, the teacher often notices that the attention of high school 

pupils is sometimes focused more on classmates than on him. And 

this can be avoided by distance learning because pupils work 

independently and in isolation from each other. High school 

pupils are bored when they are offered educational material in the 

form of frontal work, they are bored when only teacher speaks. 

They are less bored when discussions are organized in the 

classroom. During distance learning a teacher can avoid such 

situations because frontal work is not dominant here and favorable 

conditions are created for different discussions. 
The young people want to organize their own lives, their 

resistance to other people's instructions is growing significantly. 
The past vision of the world is criticired, pupils consciously resist 
the demands of teachers and parents. Protests of high school 
pupils against the established rules and patterns of behavior can 
also be observed at school during class. Experiencing conflicts at 
home and at school is necessary to develop an independent 
personality and identity. While distance learning the risk 
breaching discipline and creating conflicts and distracting 
classmates from the learning process is minimized. 

Relationships with adults, parents and teachers are 

becoming increasingly distant as a part of the rejection process. In 

the classroom, this can lead to the fact that methods and forms on 

educational work that were previously perceived as normal are 

now immediately rejected by pupils. Distancing of teachers from 

pupils is natural in distance form of learning and new teaching 

methods and forms are practiced. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

САМОУШКОДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 

Останнім часом у всьому світі зростає інтерес науковців 

до феномену самоушкодження у підлітковому віці. Все тому, 

що самоушкодження підлітків стає достатньо поширеним 

запитом у практичній діяльності психолога. Складністю у 

роботі фахівця з цією проблемою є велике коло факторів та 

причин виникнення поведінки сучасного підлітка, що 

призводить до дій самоушкодження. Визначальним стає не 

один певний фактор, який приводить до цих дій, а сукупність 

багатьох причин клінічного, психологічного, соціального, 

онтогенетичного характеру. 

Необхідність дослідження проблеми самоушкодження 

обумовлено потенційною небезпекою для здоров’я та життя 

дій самоушкоджуючого характеру, його заразливістю та 

ефектом комунікативної успішності, що в даному випадку 

означає швидкий спосіб досягти бажаного відношення з боку 

інших людей. 

В сучасній психології самоушкодження розглядають в 

структурі аутоагресивної та аутодеструктивної поведінки, яка 
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спрямована на заподіяння шкоди власному тілу, але не 

містить у своєї основі суїцидальних намірів. В якості 

основних критеріїв самоушкодження виділяють: частоту (не 

менше 5 разів за рік, що минає) та наявність психологічних 

причин, які викликають наміри щодо самоушкодження. 

Серед дослідників не має єдиної точки зору, яка би 

пояснила причину та механізми такої поведінки. 

Поширеними причинами здійснення актів самоушкодження 

серед підлітків можна зазначити такі: емоційна дісрегуляція, 

соціальні фактори, заперечення себе, деперсоналізація, 

комунікація у референтній групі, наявність кризового стану, 

схильність до агресії, аутоагресії та можливі акцентуації 

характеру. У більшості випадків дій з самоушкодженням у 

підлітків не має теплих довірливих стосунків з батьками. 

Також існує думка, що акти самоушкодження здійснюють, 

щоб привернути увагу, але це не так, як свідчить практика. 

Зазвичай підлітки прагнуть приховати всі докази 

самоушкодження від оточення, показати, що вони не 

психічно хворі, можуть самостійно впоратися зі своїми 

проблемами. Вони завдають ушкодження там, де його ніхто 

не побачить, носять одяг з довгими рукавами, вигадують різні 

пояснення своїх ран і шрамів [2]. 

Підлітковий вік – це перехід від дитинства до 

дорослості, період становлення і формування особистості [1]. 

Цей час переживається підлітками по-різному, створюючи 

різні психологічні та соціальні труднощі. Дуже важливо 

враховувати психологічні особливості підліткового віку, які 

лежать в основі кризи дорослішання. Суть кризи полягає в 

пошуках ідентичностей, у засвоєнні зразків поведінки 

значущих для підлітка людей. При цьому відбувається 

об’єднання наявного досвіду, реальних і потенційних 

здібностей, сьогохвилинних виборів у проблемних ситуаціях. 
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У внутрішньому, особистісному плані підлітка ще не 

має механізмів «правильного вибору», коли йому здається, 

що орієнтування на «інших» відводить від власної 

особистості та виникає страх про втрату власної 

самостійності. Саме це породжує конфліктність у відносинах 

з дорослими та однолітками та свідчить про критично-

усунене ставлення до оточення і демонструє «нову поведінку 

людини, яка стає поведінкою для себе» [3]. 
У сучасних умовах порушена регуляційна та 

контролююча роль соціальних інститутів, спостерігається 
порушення в ієрархії життєвих потреб і ускладнено їх 
задоволення. Негативний влив засобів масової інформації, 
відсутність контроля від дорослих, ситуація обмеження 
міжособистісної взаємодії у реальному просторі за умов 
карантину, несприятливі сімейні стосунки зменшують 
позитивний вплив на підростаюче покоління. У підлітків не 
має можливості получити позитивний досвід подолання 
життєвих труднощів та отримати адаптивні моделі поведінки 
з оточенням у взаємодії. І тоді акти самоушкодження 
постають як специфічний засіб комунікації, який задовольняє 
потребу бути прийнятим та визнаним у групі. 

Таким чином, психологічні особливості цього вікового 

періоду разом з зовнішніми факторами ускладнюють процес 

формування адаптивних стратегій поведінки з оточенням. 

Самоушкодження стає результатом пошуку підлітком взаємодії з 

власним «Я» і, як наслідок, виникають труднощі у формуванні 

суб’єктної позиції та адекватних уявлень про себе. Акти 

самоушкодження виступають як засіб самоконтролю 

(підпорядкування самому собі) та як засіб контроля поведінки 

інших людей (привернення уваги, демонстрація своєї вразливості 

або сили, керування іншими тощо). 

Для досягнення мети роботи було здійснено 

дослідження, в якому приймали участь 82 підлітка віком від 
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12 до 15 років з врахуванням анонімності та 

конфіденційності, що на наш погляд сприяє більшої 

достовірності отриманих даних. На першому етапі 

досліджуваним була запропонована анкета «Модифікування 

тіла та самоушкодження» Н.А. Польської. Дана анкета 

дозволяє зафіксувати особистісний досвід актів 

самоушкодження, ставлення підлітків до будь-яких 

модифікацій тіла, а також  станів емоційних переживань. 

За результатами анкетування були отримані дані, за 

яким ми можемо констатувати той факт, що 100% підлітків 

мають наявність будь-якого пірсингу та інших модифікацій 

тіла. В першу чергу, це свідчить про сучасне ставлення 

суспільства до пірсингу та інших модифікацій тіла, тому 

розглядати пірсінг як акт самоушкодження не має сенсу. 

Підлітки мають поверховий інтерес до пірсингу та ставляться 

до нього як до прикраси свого тіла і про це свідчить наявність 

пірсингу на видимих зонах у 25% дітей та наявність інших 

модифікацій у 61% підлітків. Але маємо 13% підлітків, які 

пробували самостійно модифікувати своє тіло, таку поведінку 

можна визначити як фактор ризику самоушкодження, що 

свідчить про наявність емоційних та поведінкових проблем. 

Для здійснення цієї дії, підлітки свідомо займалися пошуком 

інформації у мережі Інтернет щодо модифікацій тіла. Це 

підтверджує той факт, що мобільність та інтернет-ресурсність 

сучасного суспільства формує у свідомості підлітків 

дезадаптивні способи подолання несприятливих життєвих 

обставин. 

Згідно результатів було зроблено розподіл респондентів 

на групи: з наявним досвідом самоушкодження, зі схильністю 

до самоушкодження та не схильні до самоушкодження. 

Розподіл до групи зі схильністю до самоушкодження 

відбувався, ґрунтуючись на отриманих даних анкетування 
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щодо емоційного стану дитини та спроби самостійно 

модифікувати своє тіло. 

За результатами анкетування було зроблено 

порівняльний аналіз ставлення підлітків з різних груп до 

будь-яких модифікацій та пірсінгу. У трьох групах підлітків, 

які приймали участь у дослідженні, переважає байдужливе 

ставлення до будь-яких модифікацій та пірсінгу. В свою 

чергу у групі підлітків, які не схильні до самоушкодження 

спостерігається більш негативне ставлення до модифікацій та 

пірсінгу чим серед інших груп досліджуваних. 

Надалі, у другому етапі ми детальніше досліджували 

можливі причини, за якими підлітки здійснюють акти 

самоушкодження. Для цього ми скористалися методикою 

Польської Н.А. «Шкала причин самоушкодження». 

Шкала складається із трьох блоків. У першому блоці 

представлений перелік актів самоушкодження. У другому 

блоці пропонується вказати час останнього самоушкодження: 

від кількох днів до року тому. У третьому блоці 

представлений перелік можливих причин, що спонукають до 

дій самоушкодження. 

Інструментальні акти самоушкодження (самопорізи, 

проколи, самопіки, удари по твердій поверхні), як більш 

радикальний, саморуйнівний спосіб, притаманно групі 

підлітків з досвідом самоушкодження. Соматичні 

самоушкодження (удари по тілу, висмикування волосся, 

розчісування шкіри, обгризання нігтів, скалупання болячок, 

обкушування губ, прикушування щоки чи язика), які 

відносяться до схованих способів з характером шкідливої 

звички, характерні усім групам підлітків, як хибна звичка, що 

допомагає сконцентруватися на своїх думках та перестати 

реагувати на зовнішні подразники Також слід зазначити, що 

більшості підлітків характерні декілька способів 
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самоушкодження, водночас це може бути і інструментальні 

акти, і соматичні чи декілька способів соматичних актів. 

За результатами другого блока, в якому вивчалося 

питання часу останнього здійснення акту самоушкодження 

серед підлітків, яким притаманна така поведінка, нами були 

зазначені високі показники: 67% підлітків характерна 

регулярність та звичність реалізації актів пошкодження себе.  

Далі, у третьому блоці, було з’ясовані провідні причини 

здійснення самоушкодження. Стратегії «Позбавлення від 

напруги» та «Відновлення контролю над емоціями», які 

можна об’єднати у стратегію «Самоконтроль», є провідними 

не тільки для підлітків, що практикують самоушкодження, а й 

для підлітків зі схильністю до самоушкодження. Дані 

стратегії виступають для підлітків як способи самоконтролю: 

заспокоїтися, взяти себе в руки, впоратися з власними 

емоціями в ситуаціях, коли навколишній світ викликає 

роздратування і злість. Позбутися поганих думок, щоб не 

відчувати душевного болю, відчути полегшення. 

Стратегії «Вплив на інших» та «Пошук нового досвіду», 

які можна об’єднати у стратегію «Міжособистісний 

контроль» серед підлітків, що приймали участь в 

дослідженні, не використовуються, що стало достатньо 

неочікуваним результатом. Особливістю даної стратегії є 

факт актів самоушкодження з метою впливу на інших, що не 

є актуальною для поведінки підлітків цієї групи.  

Також було встановлено зв’язок між причинами 

здійснення актів самоушкодження та способами їх виконання. 

Так при стратегії «Самоконтроль», яка притаманна більшості 

підлітків даної групи (82%), були використані соматичні 

способи самоушкодження (67%), більш радикальні способи 

самоушкоджень – інструментальні, практикують 33% 

підлітків. Такі показники свідчать про те, що акти 
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самоушкодження можуть стати основними способами 

контролю поведінки в емоційно складних ситуаціях та 

зберегтися у структурі особистості. 

Отриманні результати свідчать про необхідність 

подальшого дослідження, а саме, визначення характеристик 

самоставлення підлітків та взаємозв’язок з проявами актів 

самоушкодження. Сучасна соціальна ситуація потребує 

розробки психокорекційної програми, яка включатиме в себе 

комплекс технік та технологій для розвитку саморегуляції, 

підвищення самооцінки та впевненості в собі, релаксації, 

взаємодії з іншими людьми, що в свою чергу сприятиме 

побудови якісних поведінкових стратегій 

Список використаних джерел: 

1. Абульханова К.А. (2005). Принцип субъекта в

отечественной психологии. Психология. Журнал Высшей 

школы экономики. Т. 2. № 4. С. 3–21. 

2. Польская Н.А. (2018). Факторы риска и

направления профилактики самоповреждающего поведения 

подростков. Клиническая и специальная психология. Том 7. № 2. 

С. 1–20. 

3. Фельдштейн, Д. І. (1997). Социальное развитие

в пространстве-времени детства. Моск. психол.-соц. ин-т : 

ООО «Флинта», 158 с. 



Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

  (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно) 

232 

Гета А.В. 

кандидат наук із фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри фізичної культури та спорту 

Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

Нищета Д. Ю. 

студент І курсу спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» 

Національний університет«Полтавська політехніка          

імені Юрія Кондратюка» 

м. Полтава, Україна 

ВПЛИВ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА НА СТВОРЕННЯ 

УМОВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сьогодні, на жаль, сучасні вимоги суспільства та 

професійної практики до здоров’я молоді не відповідають 

реальній системі педагогічного супроводу, процесів формування, 

зміцнення та збереження здоров’я студентів. Актуальність теми 

визначається нагальною необхідністю сьогоднішнього дня 

звернутися до проблем здоров’язбереження взагалі та створення 

здоров’язбережувального середовища в закладі вищої освіти 

зокрема. Трансформаційні перетворення на соціумі виявляють 

об’ємну проблему здоров’я студентської молоді. Тому логічно, 

що озвучується необхідність теоретичного осмислення та 

здійснення організаційно-педагогічних умов створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища у ЗВО.  

Однією з таких умов, на наш погляд, можна визначити 

формування здібності та готовності викладача до організації 
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здоров’язбережувального освітнього середовища. Важливим 

є також розуміння цінності формування грамотного 

ставлення до здоров’я студентів і викладачів, що формує 

мотивацію збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Виходячи з того, що запит на збереження та зміцнення 

здоров’я підростаючого покоління транслюється від різних 

соціальних інститутів: сім’я, дитячий садок, школа, ЗВО, 

сфера виробництва, то стає зрозумілим, що у вирішенні цього 

питання зацікавлені всі перелічені учасники. Відповідно, у 

разі вирішення проблеми здоров’язбереження, можна 

відзначити необхідність соціального партнерства всіх 

представлених соціальних інститутів. Цей феномен у сфері 

освіти транслює ідею добровільного взаємовигідного 

співробітництва на вирішення спільних завдань [2]. 

Представляється цікавим і важливим соціальне партнерство 

закладів охорони здоров’я та освітніх закладів різних рівнів із 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів у питаннях 

організації здоров’язбережувального освітнього середовища. 

Освоєння педагогами способів вирішення проблеми 

створення здоров’язбережувальних умов в освітньому процесі 

відбувається через формування його здоров’язбережувальної 

компетентності. Вона має на увазі здатність і готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності та організації освітнього 

середовища, орієнтованого на охорону та зміцнення здоров’я всіх 

учасників. Деякі автори [1, 3] пропонують формулювання цієї 

компетенції розуміти як інтегративну характеристику 

особистості, яка визначається ступенем усвідомлення соціальної 

та особистісної значимості здоров’я та здоров’язбережувальної 

діяльності, наявністю установки у викладача на оволодіння 

професійними компетенціями, що забезпечують здатність до 

організації здоров’язбережувального освітнього середовища та 

аналізу результатів своєї діяльності в галузі. 
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Також фахівці відзначають нестачу рівня професійної 

компетенції викладачів щодо забезпечення безпеки, 

збереження здоров’я та забезпечення успішної соціалізації 

молоді [3]. Неможливо не погодитися з твердженням про 

необхідність охорони здоров’я не тільки для підростаючого 

покоління, а й для педагогічних працівників, для яких 

цінності охорони та заощадження здоров’я мають стати 

особистісними та професійними цінностями, невід’ємною 

частиною їхньої професійної діяльності, оскільки, виконуючи 

свої професійні функції в освітньому процесі, викладач має 

мати важливі якості, які дозволяють генерувати плідні 

педагогічні ідеї та забезпечувати позитивні педагогічні 

результати. При цьому педагогічна підготовка викладачів 

профільних ЗВО означена сьогодні як актуальна проблема 

досліджень і нагальна необхідність реальної практики. 

Професійні педагогічні функції викладача ЗВО 

складаються з реалізації наступних компетенцій: компетенції 

в галузі науково-дослідної роботи, предметно-професійної 

підготовки та педагогічної компетенції, до якої, на нашу 

думку, входить здатність і готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності. Проблема підвищення 

рівня педагогічної підготовки, формування та вдосконалення 

педагогічних компетенцій професорсько-викладацького 

складу вирішується через організацію у системі додаткової 

професійної освіти курсів підвищення кваліфікації, 

тематичного удосконалення педагогів, професійної 

перепідготовки. У цьому ключі до її завдань входить: 

здійснення психолого-педагогічної підготовки професорсько-

викладацького складу ЗВО всіх спеціальностей з 

використанням інноваційних технологій освітнього процесу у 

вищій школі; проведення навчальних семінарів і тренінгів для 

викладачів [4]. 
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Психолого-педагогічна підготовка викладачів усіх 

спеціальностей включає вдосконалення комунікативної та 

професійно-етичної культури; збагачення знань про 

функціонування психічних процесів, станів і властивостей 

особистості, процесів навчання та виховання, основ здоров’я, 

здорового способу життя. Також можна погодитися з авторами в 

ідеях про те, що педагогічна взаємодія зі студентами має 

виконувати принцип здоров’язбереження – збереження здоров’я 

дітей на заданому рівні. Здоров’язбережувальне освітнє 

середовище – таке навчальне середовище, в якому, завдяки 

формуванню здоров’язбережувальної компетенції, 

забезпечується формування здорового способу життя студента, 

відповідальне ставлення до власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих, до навколишнього середовища, контролюються всі 

складові здоров’я [4]. 

Таким чином, викладач, безсумнівно, грає ключову роль 

в організації здоров’язбережувального освітнього 

середовища, де освітня організація відповідає за створення 

такого середовища, а соціальне партнерство інститутів освіти 

всіх рівнів сприятиме оптимізації аналізованих процесів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ФАХІВЦІВ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ 

СПРАВИ 

Суспільно-політичні події останніх років є виявом 

процесу модернізації нашої держави та нової філософії 

національної системи освіти, що зумовлює необхідність 

визначення провідних теоретичних і методичних засад її 

реалізації, зокрема й у закладах вищої освіти. Сучасні 

процеси цифровізації та діджиталізації якісно змінюють 

формат інформаційного простору, відповідно до чого виникає 

потреба в оновленні методів підготовки кваліфікованих 

спеціалістів. У цьому контексті зокрема мова йде про 

майбутніх магістрів спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», діяльність яких спрямована на 

пошук, обробку, збереження та відтворення інформації. 

Питання підготовки фахівців бібліотечної та архівної справи 

в українському освітньому просторі перебуває під впливом 

потужної культурної стереотипізації, що значно сповільнює 

євроінтеграційний розвиток, однак актуалізує пошук 

інноваційних методів удосконалення навчальної програми. 

Спрямованість цієї освітньої програми визначається 

потребою в створенні цифрових бібліотек, у веденні 
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цифрового бібліотечного менеджменту та навиках пошуку 

інформації в діджитал просторі. Навчання за спеціальністю 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» відбувається в 

онлайн-форматі, що привчає студентів до подальшої праці в 

сфері електронного видавництва [2]. Зрештою, так чи інакше, 

кореляційний аналіз української та світових методик 

підготовки магістрів спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» дав змогу підтвердити значні 

розбіжності між практиками та рівнями ефективності 

підготовки студентів до подальшої професійної діяльності в 

межах обраної спеціальності. Варто також додати, що такі 

компаративні дослідження залишаються актуальними серед 

багатьох науковців. 

У процесі дослідження було описано основні 

інноваційні тенденції формування змісту підготовки магістрів 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». Авторами було проаналізовано низку наукових 

праць світових та українських дослідників з метою виявлення 

сучасного стану освітніх програм підготовки спеціалістів 

інформаційної та бібліотечної справи. Для проведення 

компаративного аналізу методів навчання майбутніх 

магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» було обрано три вищих навчальних заклади 

України, зокрема Одеський національний політехнічний 

університет, Київський університет імені Бориса Грінченка та 

Українську академію друкарства, та 5 світових закладів вищої 

освіти США, Іспанії, Франції, Австралії та Швеції відповідно. 

З’ясовано, що українська освітня система підготовки фахівців 

інформаційної та бібліотечної справи спрямована на 

оволодівання студентами теоретичних основ і базується на 

застарілих стереотипізованих засадах, водночас як 

професійна підготовка студентів зазначеної спеціальності 
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світових закладів освіти визначається модернізаційними 

цифровими процесами й орієнтована на практичне 

застосування отриманих знань. Підтверджено необхідність 

впровадження інноваційних моделей підготовки майбутніх 

магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» в межах функціонування українських 

університетів. 

Базуючись на тому, що одним із напрямів розвитку 

інформаційного середовища є професіоналізація інформаційної 

діяльності, потрібна фахова різноманітність такої діяльності та 

нові професії, які забезпечують сталий розвиток інформаційного 

середовища. Безперечно, в цьому контексті необхідно зберігати 

сталі професійні напрями (зокрема, бібліотекарів, архівістів, 

документознавців) із розвитком їх у напрямі забезпечення нових 

суспільних потреб [1].  
Розробка інтегрованого змісту підготовки магістрів 

названої спеціальності сьогодні відбувається на основі 

системного аналізу існуючої навчально-програмної 

документації, визначення споріднених навчальних дисциплін 

професійно-теоретичної підготовки (які в даному випадку є 

«ядром» інтеграції) та дисциплін загальнопрофесійної 

підготовки, як зв’язані з ними за змістом. Визначені таким 

чином дисципліни, в залежності від предмета вивчення 

об’єднують в блоки модульної програми. Навчальні 

дисципліни (в межах кожного блоку), між якими існує 

найбільша кількість споріднених понять, інтегруються між 

собою та утворюють інтегровані навчальні дисципліни – 

модулі модульної програми.  

Через інтеграцію здійснюється особистісно 

зорієнтований підхід до навчання магістрів, тому що 

майбутній фахівець сам у змозі обирати «опорні» знання з 

різних предметів з максимальною орієнтацією на 
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суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як 

попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з 

навколишньою дійсністю. Жодна окремо взята навчальна 

дисципліна не спроможна забезпечити формування 

світоглядної культури майбутнього фахівця. 

На основі опрацьованого теоретичного матеріалу 

сформовано інноваційну структурно-функціональну модель 

формування змісту підготовки магістрів вказаної 

спеціальності, до складу якої входять теоретичний і 

практичний компоненти. Описано ключові блоки 

компонентів структурно-функціональної моделі, серед яких 

загальна теорія, спеціалізована теорія та інформаційні 

технології. Визначено особливості впровадження кожного 

окремого компонента структурно-функціональної моделі 

формування змісту підготовки магістрів спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі 

переліку ключових навчальних дисциплін. Зроблено 

висновок, що практичне використання авторської моделі 

забезпечить вирішення проблем професійного та культурного 

характеру. Перспективи подальших досліджень вбачаються в 

практичному застосуванні авторської інноваційної 

структурно-функціональної моделі формування змісту 

підготовки фахівців інформаційної та бібліотечної справи, а 

також експериментальному дослідженні її ефективності. 
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 

ПЕДАГОГА 

У студентському віці відіграє особливу роль соціально-

психологічний механізм як ідентифікація. Бо саме завдяки 

цьому механізму розвивається  готовність до педагогічної 

діяльності. Професійна ідентифікація та самоідентифікація 

трактується як основна мета і результат фахового навчання і 

всієї професійної підготовки. Нерозв’язаність цієї проблеми 

впродовж професійного навчання проявляється у розладах 

ідентифікації, аморфності самовизначення та 

розбалансуванні, тобто втрати або ненабуття цілісності, 

багатьох інших параметрів особистості. 

 Науковці стверджують, що «ідентифікація – 

неусвідомлене уподібнення себе зі значущим іншим як 

зразком на основі емоційного зв’язку з ним. Ідентифікація 

тісно пов’язана з моделюванням: шляхом ідентифікації 

починають формуватися статева ідентичність, ціннісні 

орієнтації, більшість особистісних рис, поведінкові 

стереотипи» [3]. Ю.Приходько стверджує, «що у 

студентському віці відбувається ідентифікація індивіда з 

авторитетною (референтною) групою, ідентифікація себе як 

суб’єкта майбутньої професійної діяльності» [3].  
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Професійна ідентичність – це результат процесів 

професійного самовизначення, персоналізації та 

самоорганізації, що проявляється в усвідомленні себе 

представником певної професії і професійної спільноти, 

певною мірою ототожнення-диференціації себе з «професійною 

діяльністю» та «професійним оточенням», що проявляється у  

«професійному образі Я». Професійна ідентичність має чітко 

визначений часовий вимір, оскільки простежується її 

спрямованість у минуле та майбутнє. 

К. Абульхановою-Славською виділено чотири типи 

професійної ідентифікації: «1) ідентифікація відбувається 

через вибір професії, що максимально відповідає 

характеристикам особистості; 2) ідентифікація з професією 

така, що вона дає можливість руху особистості в професії, по 

східцям службової кар’єри і ступеням майстерності; 3) тип 

ідентифікації, при якому рух в професії здійснюється через 

розвиток, вдосконалення якостей і здібностей особистості; 

4) ідентифікація, для якої співпадання з професією

обумовлене не лише наявністю здібностей, але й творчою

активністю особистості в цілому» [1].

 Професійна ідентичність для студента – педагога дуже 

важлива психологічна складова, бо виконує особливі функції: 

адаптаційну (до спільноти, соціуму); визначальну (власного 

статусу, ролі, місця в професійній спільноті); формалізаційну 

(згуртування компонентів «Я», надбання образу «Я-

професіонал»); екзистенціальну (виявлення власних життєвих і 

професійних пріоритетів, цілей, стилю діяльності); смислову 

(осягнення сутності професійних цілей, визначення свого 

професійного майбутнього) [2 ]. 

  Спираючись на дослідження Ж. Вірної, на підставі 

якості критеріальних оцінок виділено такі типи професійної 

ідентифікації майбутнього вчителя: «позитивно спрямована 
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(повна збалансованість в усвідомленні самого себе та 

значення професійної діяльності), стійка професійна 

ідентифікація (збіг в оцінюванні реального «Я» та ідеального 

«Я», професійного «Я» та ідеального «Я», що свідчить про 

ідеалізоване бачення особою себе як професіонала); нестійка, 

часткова професійна ідентифікація (часткове розходження в 

оціню ванні реального «Я» і професійного «Я»); негативна 

професійна ідентифікація (повне розходження в оцінюванні 

реального «Я», ідеального «Я» і професійного «Я», неадек-

ватне усвідомленням себе і професійної діяльності» [2 ]. 

Адже психологічна складова є вирішальною у структурі 

готовності майбутнього педагога до педагогічної діяльності. І 

саме навчання у закладі вищої освіти під час психологічної 

підготовки має реалізувати навчально-професійну діяльність 

майбутніх педагогів. Ця діяльність має відповідати 

особистісним потребам, або розвивати нові потреби, які 

породжуватимуть мотиви майбутньої педагогічної діяльності. 

У структурі професійної ідентичності виокремлюються 

когнітивний, мотиваційний й ціннісно-смисловий аспекти. 

Провідними компонентами професійної ідентичності є позитивне 

самоставлення, здатність до рефлексивного усвідомлення 

професійного змісту, спрямованість до професійного 

саморозвитку, задоволеність педагогічною діяльністю. 

Професійна самоідентифікація – одна із детермінант 

формування професійної самосвідомості, при формуванні 

професійної “Я-концепції” важливими є наступні фактори: 

сформованість індивідуальних стереотипів педагогічної 

діяльності, «вплив групових експектацій на дотрудовій стадії 

соціалізації та розвиток образів професії як процес 

співвіднесення людиною власних життєвих цілей, задатків, 

здібностей з об'єктивними можливостями їх реалізації в сфері 

праці. Вона ж виступає механізмом цього процесу. 
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Професійна самоідентифікація  виступає як механізм 

формування професійної “Я-концепції” завдяки засвоєнню 

функціонально визначених професійних ролей та динаміці 

оцінки себе як педагога. 

Отже, професійна ідентичність є необхідною складовою 

професійного розвитку особистості майбутнього педагога та 

становлення професіонала. Формуючи професійну 

ідентичність, майбутні педагоги вчаться корегувати власний 

стиль роботи, починають усвідомлювати свої професійні 

можливості, набувають вміння керувати розвитком власної 

кар’єри, підвищують свою професійну компетентність.    
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

«SOFT SKILLS» МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ   

Постановка проблеми. Важливе значення у 

професійній підготовці майбутніх психологів, окрім 

загальних і фахових компетентностей має формування 

соціально-психологічних компетентностей, таких як: 

критичне  та креативне мислення, здатність до оптимального 

розв’язання проблеми, ефективна командна співпраця та 

уміння самонавчатися протягом усього життя. Соціально-

психологічна компетентність є тим основним структурним 

компонентом  майбутніх психологів,  від якого залежить 

сформована адекватна поведінка, яка реалізується через 

професійний досвід ефективної комунікативної  взаємодії. 

Саме за цих умов, слід звернутися до розкриття проблеми 

соціально-психологічної компетентності майбутніх 

психологів, адже практичні дослідження науковців, свідчать 

про те, що  психологічні механізми та закономірності її 

формування поки  не в повній мірі розкриті в теорії та на 

практиці. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Теоретичний аналіз означеної проблематики, свідчить про 

актуальність  досліджень соціально-психологічної 

компетентності та соціально-психологічних особливостей 

«soft skills», зокрема у працях: Є. Гайдученко, В. Давидової,  

А. Деркача, I. Зимньої,   Л. Лєпіхової, О. Сосницької, 

А. Сухова, О. Чуланової та В. Шипілова.  

Мета статті – соціально-психологічні особливості «soft 

skills» майбутніх психологів. 

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців 

компетентність визначають, як готовність до певної діяльності, 

що базується на конкретних знаннях і власному досвіді, який 

набувається  у навчально-виховному процесі та  орієнтований на 

сформування суб’єкта, що характеризується  активною 

інтеграцією в суспільство та засвоєння ним відповідної 

соціально-рольової поведінки в життєвому просторі.  

Важливо зазначити, що компетентнісний підхід 

розкриває систему оцінювання знань особистості,  як певного 

інструмента щодо розв’язання конкретних професійних 

завдань, ефективності прийняття рішень у певній діяльності. 

Саме дане поняття, визначає компетентність  не лише, як 

когнітивний показник, але й, як систему комплексу: 

мотиваційної, етичної, поведінкової, соціальної, ціннісної 

орієнтації. 

У ході нашого дослідження, важливо поєднати різні 

погляди авторів на соціально-психологічні особливості «soft 

skills», адже реалізація особистісного потенціалу майбутніх 

психологів, можлива за наявності додаткових чинників, які 

характеризуються соціально-психологічними компетентностями. 

У психолого-педагогічних дослідженнях соціально-

психологічна компетентність розкривається, як система 

міждисциплінарних взаємозв’язків міжособистісної взаємодії. 
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Недостатність  рівень досліджень та практичних застосувань 

соціально-психологічної компетентності, призводить до 

непорозумінь у стосунках, порушень міжособистісної 

взаємодії, конфліктність в різних соціальних групах, які часто 

є  суб’єктивного характеру.  

Проаналізувавши літературу з даної проблематики, 

нами з’ясовано  наукові підходи до її структури та  механізми 

її формування. У зв’язку з цим вважаємо необхідним 

продовжити здійснення науково-теоретичного вивчення 

означеної проблеми. Для цього необхідним є звернення до 

праць науковців у даній сфері. 

Виокреслюючи структурні складові компетентності,     

I. Зимня виділяє наступні її складники:

- мотиваційний (спрямоване бажання й психологічна

готовність фахівця набути компетентностей і в подальшому 

їх реалізовувати); 

- когнітивний (цілеспрямоване володіння знаннями,

високий рівень ерудованості у професійній сфері; 

- аксіологічний (морально-етичні орієнтації та 

установки, що виступають соціально-нормативними 

регуляторами  поведінки фахівця); 

- поведінковий (власний досвід діяльності, який

орієнтований на потреби, норми, правила та визначений  

системою ролей у нестандартних ситуаціях); 

- саморегуляційний (емоційно-вольовий вплив на  прояв

компетентності) [1]. 

Науковці особливу увагу приділяють соціально-

психологічній компетентності, яка є основною 

компетентністю у  становленні  майбутніх психологів. 

Л. Лєпіхова, розкриває структурні складники 

соціально-психологічної компетентності, які включають в 

себе комплекс властивостей, а саме: 
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- соціально-емоційний  інтелект;

- пристосованість до соціальної ситуації;

- індивідуально-особистісна гнучкість;

- розвинута мовна комунікація;

- контроль над ситуацією;

- соціальна відважність;

- енергійність у спілкуванні;

- соціальна упевненість [2].

Авторка бачить соціально-психологічну компетентність,

як процес, який взаємодоповнює професійні компетентності 

фахівців, які тісно переплітаються з інтерперсональними 

відносинами». 

Дослідники  А. Сухов, А. Деркач здійснити змістову 

характеристику даного поняття. Автори охарактеризовують 

соціально-психологічну компетентність, як: 

- особистісний світогляд;

- орієнтація  у  певній соціальній ситуації;

- приймати оптимальні  рішення та  досягати мети [3].

Таким чином, соціально-психологічна компетентність

розглядається, як певний комплекс «soft skills» : 

- комунікативні навички;

- креативні навички;

- навички критичного мислення;

- навички командної роботи;

- навички соціальної оцінки;

- навички регулювання власної поведінки та поведінки

інших; 

- навички міжособистісної адаптації у комунікативному

процесі; 

- навички адекватного сприймання та оцінювання

власних вчинків та вчинків інших. 
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Важливо зазначити, що соціально-психологічні 

компетентності «soft skills» являються інтегральним 

критерієм майбутніх психологів, який забезпечується 

формуванням індивідуальної моделі комунікативної 

поведінки, яка характеризується мотиваційною 

спрямованістю на комунікативну взаємодію. Важливо 

констатувати, що процес сформованості «soft skills»  

майбутніх психологів, є сенситивним ключовим періодом під 

час навчання у виші. 

Висновки. Таким чином, здійснений теоретичний 

аналіз виокремлено проблеми, дав змогу визначити 

соціально-психологічну компетентність майбутніх 

психологів, як багатокомплексність  соціально-психологічних 

навичок «soft skills», які реалізуються та 

самовдосконалюються  у  процесі міжособистісної взаємодії. 

Перспективою подальших досліджень вбачаємо у визначенні 

структурних компонентів  «soft skills»  майбутніх психологів. 
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ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЯК ОДНА 

З УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 

Проблема забезпечення високого рівня підготовки й 
професіоналізму виробничих кадрів набуває все більшого 
значення в сучасному суспільстві. Формою реалізації 
знаннєвого та творчого потенціалу людини виступають її 
особистісні характеристики й здібності, що визначають 
рівень сформованості професійної компетентності. 
Вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають поняття 
«професійна компетентність» як «здатність до адекватного  
виконання виробничих дій або завдань» [1], формування 
професійно та суспільно-значущих якостей особистості 
фахівця, що забезпечують його реалізацію у різних видах 
діяльності [2; с. 1], сукупність професійно значущих  
компетенцій  [3, с. 37], «систему суспільних, предметних, 
прикладних, спеціалізованих знань, умінь, навичок, 
здібностей» [4, с. 64], комплекс теоретичних знань, 
практичних вмінь, навичок, індивідуальних властивостей 
особистості, що забезпечують успішне виконання 
різноманітних виробничих завдань, розв’язання проблем 
діяльності»  [5, с. 49; 6, с. 80].  

Про багатоакспектність поняття «професійної 

компетентність» йдеться у дослідженнях Т. Діденко, 

І. Жовтоніжко [7, с.54], Е. Белозерцева, А. Тонеева, 
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А. Пашкова [8], які трактують зміст цього поняття через 

здатність  до виконання виробничих завдань та дій, 

реалізацію службових обов’язків. Суголосною цьому є думка, 

Є. Трифонова [9, с. 216], який розуміє дефініцію «професійна 

компетентність» як властивість фахівця, що забезпечує 

відповідність вимогам професійної діяльності, спеціальності, 

кваліфікації, службової посади. Різноманітність підходів до 

визначення поняття «професійна компетентність» свідчить 

про значний інтерес вчений та дослідників до змісту цього 

педагогічного феномену. Погоджуємось з думкою науковців, 

які розглядають професійну компетентність не лише як 

сукупність знань, умінь та навичок, набутих здобувачами 

освіти, а набагато ширше, як кінцевий результат навчання, 

належний рівень професійно-значущих властивостей, якостей 

чи здібностей особистості, що актуалізуються й  

використовуються   у   процесі виконання службових функцій 

чи обов’язків, вирішення виробничих завдань [10, с. 225]. 

У структурі професійної компетентності сучасні вчені 

(Н. Бібік, С. Бондар, І. Єрмаков, О.Овчарук, А. Хуторский, 

С. Шишов та В. Кальней, ін.) вирізняють взаємопов’язані 

складові  (структурні  елементи, компоненти), що слугують 

основою  для  розробки моделі підготовки фахівця, 

відображають стадії професіоналізації особистості, 

особливості та функції діяльності. Характеризуючи складові 

професійної компетентності сучасного фахівця, В. Шадриков 

виокремлює різні групи компетентностей: соціально-

особистісні (визначають комунікацію індивіда, його 

взаємодію з іншими особами), загально-професійні 

(диференціюються на управлінські, організаційні, 

інформаційні, проектувальні), спеціально-професійно  

(пов’язані із виконанням службових обов’язків, реалізацією 

виробничих завдань та завдань) [11, с. 28]. За О. Бобієнко 
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основу професійної компетентності фахівця становлять шість 

типів компетенцій: технічна (набуття ключових професійних 

вмінь), комунікативна (здатність до міжособистісної 

взаємодії), контекстуальна (володіння соціальним 

контекстом, в якому існує професія), адаптивна (здатність 

адаптуватись до умов й вимог професії, особливостей та змін 

виробничого середовища), діяльнісна (вміння вирішувати 

виробничі завдання й проблеми, прийняття логічних рішень 

відповідно до специфіки діяльності) та інтегративна (раціональне 

поєднання знань, вмінь, досвіду, здібностей) [12]. Варто 

урахувати думку С. Цимбал, яка розглядає структуру 

компетентнісної моделі підготовки фахівців у 

взаємозалежності трьох основних компонентів: мотиваційно-

ціннісного, саморегулятивно-вольового, предметно-

практичного [13, с. 123]. У структурі компетентності  

В. Барко виділяє три основні компоненти: мотиваційний, 

предметно-практичний (операційно-технологічний) та 

саморегуляційний  [14, с. 72-73]. 

Однією з важливих складових професійної  

компетентності  вважаємо інтегративну  компетентність. 

Погоджуємось з думкою педагогів О. Борисюк, О. Макарова, 

які вважають інтегративну компетентність здатністю до 

ефективного поєднання  теоретичних  знань, практичних  

умінь  і навичок, здібностей в умовах швидких змін 

виробничого середовища [15,с. 43; 16, с. 172]. 

Інтегративна компетентність є результатом навчання, 

що існує у вигляді реальної чи мисленнєвої діяльності, 

дозволяє усвідомлювати визначену освітню мету, 

характеризується здатністю до перенесення навчальних явищ 

чи процесів                     у виробничі реалії, удосконалюється 

шляхом інтеграції з іншими знаннями, уміннями, навичками; 

через усвідомлення власної діяльності [14, с. 69-75].
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Це поняття вважаємо інтегрально-інтелектуальною, професійно-

особистісною характеристикою, що формується й розвивається у 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, визначає їх 

здатність до поєднання знань, вмінь, навичок, здібностей для 

успішної самореалізації, саморозвитку, комплексного 

розв’язання завдань діяльності, навчально-виробничих проблем 

технологічного, технічного й організаційного характеру, є 

результатом навчання. Інтегративну компетентність  як складову 

професійної компетентності розглядаємо через сукупність 

взаємопов’язаних та взаємозалежних компетенцій фахівця 

відповідно до державних стандартів [17,с. 547]. Формування 

інтегративної компетентності пов’язуємо із реалізацією дуальної 

форми здобуття освіти (далі – ДФЗО). Це особливий спосіб 

організації практико-орієнтованого навчання, що інтегрує 

діяльність закладів освіти, суб’єктів господарювання, державних 

та наукових установ, з метою підготовки висококваліфікованих, 

мобільних, конкурентоспроможних, мобільних фахівців. Дуальна 

освіта базується на принципі інтеграції, оскільки поєднує 

навчання та роботу [18, с. 136]. Головна відмінність ДФЗО від 

інших освітніх форм полягають в паралельному навчанні 

здобувача освіти  у навчальному закладі та на підприємстві, 

посиленні практичної складової навчання, відповідності 

підготовки майбутніх фахівців запитам й потребам економічного 

сектора, запитам ринку праці й потенційних працедавців. 

Освітній процес частково здійснюється під час навчальних 

занять в університеті, частково відбувається на базі 

суб’єктів господарювання (організацій, фірм, установ 

тощо) [18, с. 137]. Теоретичні знання, набуті здобувачами освіти 

в університеті, закріплюються під час довготривалої виробничої 

практики, на робочому місці в якості стажерів або у наукових 

лабораторіях за допомогою провідних фахівців підприємств 

та викладачів навчальних закладів. Дуальна освіта має ряд 
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переваг порівняно з традиційними освітніми

формами [19, с. 10]. Зокрема, узгодженість освітнього 

процесу й діяльності навчальних закладів вимогам ринку 

праці й працедавців, професійна соціалізація молодих 

фахівців, професійна орієнтація та адаптація студентів, 

можливість формувати професійні взаємовідносини та 

комунікації, зосередженість навчання на рефлексії щодо 

виробничої практики, опанування практичних вмінь, навичок 

здобувачами освіти безпосередньо при виконанні службових 

обов’язків й розв’язування виробничих завдань, часткове або 

повне вирішення проблеми працевлаштування        

випускників [19, с. 11]. Отже, реалізація дуальної освіти при 

підготовці майбутніх фахівців забезпечує формування 

інтегративної компетентності шляхом ефективного 

поєднання теоретичних знань з практичними навичками в 

умовах реального виробництва.  
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INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING: THE 

DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION SKILL IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER 

SCHOOL  

Rapid changes in information and communication 

technologies affect all spheres of society and encourage everyone 

to quickly adapt to new ways of communication. The peculiarities 

of 21st century society determine certain skills and abilities that 

must be acquired by future experts to be successful professionals. 

Studying, living and working in today’s society requires a number 

of necessary skills, among which flexibility and adaptability 

occupy an important place. Rapid changes in ICTs encourage 

everyone to adapt quickly to the changes of positions and the 

emergence of  new jobs. These processes require the development 

of such skills as self-regulation and initiative. This situation leads 

to certain changes in approaches to the educational process, which 

should encourage students to plan and control their studies, take 

responsibility for their studies and their work, focus on lifelong 

learning and continuous professional development. Educators 

should guide and support students in such a way as to raise the 

responsibility of students themselves for their own learning, by 

creating favourable conditions for the development of these skills 

of students.  

Psychologists consider the concept of self-regulation as a 

process by which a person controls or directs his/her thoughts, 
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emotions and actions to achieve goals. The Psychological 

Dictionary of the American Psychological Association (APA) 

defines this concept as control of behaviour through the use of 

self-monitoring, self-assessment and self-reinforcement [1]. In 

terms of behaviour, self-regulation is a person’s ability to act in 

his/her long-term interests that are consistent with his/her deepest 

values [2]. According to the theory of self-regulation, behaviour is 

guided by a motivational system of goal setting, developing 

strategies to achieve them, assessing progress and reviewing goals 

and actions [3]. 

In addition to psychology, self-regulation is also a field of 

pedagogical research. In this context, educators consider the 

relationship of concepts such as self-control, self-management, self-

observation, learning, social behaviour, and self-monitoring [4]. 

Researchers conclude that feedback research and self-regulated 

learning research should be closely linked and require further 

research in both areas [5]. Researchers refer the concept of “self-

regulated learning” to the ability of a person to understand and 

control his/her learning environment. Scientists identify such 

components of self-regulation as goal setting, self-monitoring, 

self-learning, and self-reinforcement.  

The use of ‘self-regulation’ in the context of modern society 

covers the social side of this concept. The tasks of educators are to 

create conditions for the formation and development of student 

self-regulation, the ability to take responsibility for their studies 

and later, for their work and life, cooperation with students, 

guiding them and providing opportunities to help them take on 

more responsibility for their own learning. The educational project 

‘Innovative teaching and learning” [6] offers important ideas for 

planning educational activities in such a way that it contributed to 

the formation and development of student self-regulation skill. 

The proposed ideas are aimed at answering a number of questions, 
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which cover the duration of a particular type of educational 

activity, the presentation of clear learning goals and success 

criteria for certain educational activities, the opportunity of 

planning and evaluating their work by students, reviewing and 

improving their work based on feedback, the opportunity of group 

work and division of responsibilities. The educational project [6] 

clarifies the main important ideas about self-regulation, namely 

that learning activities are considered long-term if students work 

on it for a significant period of time, as this fact is a prerequisite 

for the development of student self-regulation skill. Success 

criteria are defined in the project as factors that determine whether 

learning objectives have been achieved and whether they have 

provided indicators of students’ progress and success in this 

learning activity. Therefore, if students receive learning objectives 

and related success criteria before completing a certain learning 

activity, they will be able to see their progress and assess the 

quality of their own work. It should be noted that educational 

goals and related success criteria can be provided both by teachers 

and proposed and discussed by students in order to form 

responsibility for educational activities. 

The educational project [6] provides that students’ planning 

of their own work can solve the following questions: how to plan, 

i.e., students can break a complex task into several simple tasks or

choose methods of performance, etc.; when to plan, i.e., students

can schedule their work and schedule deadlines; who will perform

the tasks, i.e., students can decide how they will share

responsibilities; where to plan, i.e., students can decide which

parts of the work are performed within or outside their classes.

Accordingly, if the learning activity is long-term, but students are

given the detailed instructions and deadlines for this learning

activity, or students only decide on minor aspects of the task, they

do not have the opportunity to plan their own work. Therefore,
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such activities will not contribute to the development of self-

regulation skills. In addition, an important aspect of student’ self-

regulation skill is, according to the experts of the project [6], 

students’ review of their work before the final results are summed 

up; it provides an opportunity to see and compare the status of the 

task and planned goals, and to realize their progress.  

Considering innovative approaches to teaching and learning 

and development of the 21st century skills that will contribute to 

future successful professional activities of students, in general, 

and self-regulation skill, in particular, we were interested in 

studying the opinion of teachers and students of Cherkasy 

National University regarding the importance of self-regulation 

skill and conditions of its development in the educational process 

and the subsequent analysis of students’ educational activities 

aimed at developing self-regulation skill according to the rubrics 

of the project “Innovative teaching and learning”. 

In studying the opinion of teachers and students of Cherkasy 

National University, we were interested in the following issues: 

the availability of long-term activities in the educational process, 

the presentation of learning goals before the performance of 

learning activities, the presentation of criteria for student success 

before the performance of learning activities, the opportunity of 

students to work in groups, the opportunity of students to solve 

group responsibilities and deadlines of the learning activity, the 

opportunity to review intermediate learning outcomes, different 

options for effective learning goals regarding the role of teachers 

and students in this process, the need to promote the formation 

and development of self-regulation skill  in the educational 

process. 42 teachers of various disciplines and 119 students of 

various educational programs of Cherkasy National University 

took part in the survey. The obtained data show that most 

university teachers use long-term learning activities of students 
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with different frequencies, and in most cases, teachers provide 

students with clear learning goals and criteria for success in 

certain activities before the start of this learning activity. In 

addition, with varying regularity, teachers give students the 

opportunity to decide on their own responsibilities in the group 

and the timing of educational activities, as well as review the 

intermediate results of educational activities before they are 

summed up. Opinions of teachers and students do not differ 

critically on the more effective way to achieve educational goals, 

namely, the discussion of goals on the criteria of success of 

students with the teacher. However, the percentage of students 

who believe so is slightly higher than that of teachers, which may 

indicate a desire of students to take an active part in planning the 

educational process.  

The analysis of learning activities types aimed at developing 

students’ self-regulation skill in the study of a professional-

oriented foreign language allows to develop and distribute some 

forms and types of learning activities in accordance with the 

rubrics proposed by the project “Innovative teaching and 

learning” [6]. The obtained results show that this course has 

significant potential for the development of students’ self-

regulation skill since our developed educational activities meet the 

characteristics in accordance with the rubrics of the educational 

project “Innovative teaching and learning”. 
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ПОЕТИКА ТА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК ОСНОВА 

МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: В. 

ДІЛЬТЕЙ І СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ТЕОРІЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 

Історичне місце філософії В. Дільтея було вдало 

визначене Г.Х. фон Вріґтом. Філософ зробив його в контексті 

реакції на позитивістське розв’язання проблеми 

співвідношення наук про природу і наук про людину. На 

думку вченого, ідеалістична модель філософії науки є багато 

перспективнішою. Водночас, сам Г.Х. фон Вріґт уникає її 

визначення як ідеалістичного напряму: «Інколи її 

характеризують терміном “ідеалізм”, але це справедливо 

лише для певних сторін цього напряму. Більш адекватна 

назва – “герменевтика”». [Вріґт, 1986, с. 44]. До цього 

напряму в методології Г.Х. фон Вріґт відніс: І. Дройзена, 

В. Дільтея, Г. Зімеля і М. Вебера, В. Віндельбанда і 

Г. Рікерта, Б. Кроче і Р. Колінгвуда” [там само].  

Зауважимо, що назва методу (герменевтика) не має 

збивати з пантелику. Методологія В. Дільтея не настільки 

міцно прив’язана саме до цього методу аналізу текстів – вона 

володіє своєю унікальною специфікою, що тісно пов’язана із 

такою дисципліною як поетика. Методологічний підхід В. 

Дільтея полягав як в окремому використані 

герменевтики/поетики, так і в їх зв’язці. Є низка свідчень, що 
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ця ідея не була доведена В. Дільтеєм до методологічного 

завершення. Але й того, що залишилося, цілком достатньо, щоб 

говорити про «метод Дільтея» – тим паче, що його в тій чи тій 

мірі доопрацьовували наступники філософа. Так, наприклад, 

Г. Косиков, аналізуючи стан сучасної герменевтики та поетики, 

пише про те, що «це по-суті дисципліни із взаємодоповнюючою 

телеологією» [Косиков, 2012, Т.2, с. 527].  

В. Дільтей здійснив спробу гуманітарної методологічної 

революції, звернувши увагу на поетику. Справа у тім, що ця 

дисципліна до ХVIII ст. практично не розвивалася. Вона була 

довгий час у тому виді, в якому її залишили Аристотель і 

Горацій. В. Дільтей охарактеризував цей стан справ як 

кризовий: «Створена Аристотелем поетика мертва. Її форми і 

її правила вже перед особистостями прекрасних поетичних 

монстрів Філдінга і Стерна, Руссо і Дідро стали блідими 

тінями чогось нереального – шаблонами, знятими з колишніх 

художніх моделей» [Дильтей, 1987, с. 136]. Звісно, пасаж В. 

Дільтея – спроба зрушити пласт знань, що довгий час 

перебував у стані спокою. Суть кризи, на думку Г. Косикова, 

полягала в тім, що «апріоризм, рецептурність і 

нормативність, що були покладені в основі класичної 

поетики, виявилися історично зжиті» [там само]. Їм на зміну 

прийшов «принцип дескриптивності», тобто, пояснення, 

зробленого в дусі позитивізму. В. Дільтей протистояв 

позитивістській програмі філософії науки, пробував створити 

альтернативну дескриптивізму методологію гуманітарних 

наук. Тому його слова про «смерть поетики» – на що вказує і 

Г. Косиков – ймовірно були свідченням запиту на оновлення 

поетики. Адже, якщо герменевтика процвітала, то з поетикою 

справа була гірше. 

Нині сучасна поетика – з точки зору Г. Косикова – 

відновилася і розвинулася, зосередившись на структурно-
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холістичній специфіці художнього твору: «Яким би боком 

художнього твору не займалася поетика, вона в принципі 

виходить з уявлення про нього як телеологічну конструкцію 

архітектонічного цілого, тобто певним чином організованому 

повідомленні, призначеному для комунікації – передачі певного 

смислу. Однак сам смисл – як такий – не є специфічним 

предметом поетики; її цікавлять ті засоби, за допомогою яких він 

втілюється, а потім повідомляється аудиторії» [Косиков, 2012, 

Т.2, с. 528]. Отже, «конструкція», «ціле», «засоби втілення і 

комунікації» – на ці терміни варто звернути увагу при розрізнені 

поетики і герменевтики. Подібним чином методологічну суть 

поетики також визначає О. Туришева: «Загальна для поетики 

методологічна установка орієнтує дослідження на виявлення 

структури художнього цілого і системи засобів художньої 

виразності, завдяки яким і створюється той чи інший художній 

ефект» [Турышева, 2012, с. 7].  

Герменевтика на відміну від поетики займається не 

конструкцією, а самим смислом. В. Дільтей (а до нього – 

Ф. Шлейєрмахер) поставив питання про смисл як про проблему, 

а не щось очевидне, що одразу доступне увазі – такий погляд 

актуальний донині. Ця проблема (смисл) потребує 

«методологічного осмислення і відповідних герменевтичних 

процедур – розуміння і інтерпретації» [Косиков, 2012, Т.2, с. 528]. 

Отже, пише Г. Косиков, «завдання герменевтики полягає в 

тому, щоб зрозуміти той смисл (або смисли), який не входить 

в безпосереднє комунікативне завдання письменника і 

створеного ним тексту. До такого змісту можна отримати 

доступ лише за допомогою інтерпретації» [там само]. 

Аналізуючи «інтерпретацію», вчений вказує на 

некоректне і, відповідно, коректне її використання щодо 

герменевтичних установок пошуку смисла. У першому 

випадку мова йде про «прочитання з метою переінакшення» – 
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«інтерпретатор прагне не проникнути в глибинні смислові 

шари твору, а експліцитно деформувати його смисл, в 

граничних випадках – знищити його і замінити своїм 

власним» [там само]. Це сильна версія некоректної 

інтерпретації. В слабкій версії «чужа розумова конструкція не 

деформується, а переосмислюється з метою побудови своєї 

нової» – це потрібно як для адекватного розуміння тексту 

твору, так і для збудження думки самого інтерпретатора [там 

само]. Слабку версію некоректної інтерпретації Г. Косиков 

називає «філософською», пов’язує її із іменем П. Рікера і 

оцінює її цілком позитивно. 
Коректна інтерпретація за Г. Косиковим – це 

дешифровка тексту: «“Інтерпретувати – означає виявляти 
прихований смисл” (Фрейд. – Г.К.). Ця, справжня 
герменевтична, інтерпретація передбачає розрізнення в тексті 
явного (первинного. – Г.К.) смислу, який не вимагає ні 
переінакшування, ні знищення, але просто розуміння, і 
неявного смислу (вторинного. – Г.К.), який вимагає 
виявлення, експлікації» [там само, с. 529].  

У підсумку до здійсненого нами огляду зауважимо, що 
поетика та герменевтика як основи гуманітарної методології 
можуть використовуватися не тільки у теорії літератури. Їх 
взаємний евристичний потенціал цілком придатний для 
застосування в самих різноманітних галузях знань. 
Перепонами на шляху реалізації цього потенціалу є 
порівняно слабкий розвиток поетики у порівняні із 
герменевтикою, відсутність чіткого розуміння їх взаємодії, 
стагнація авторитету гуманітарних наук. 
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СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ, ЯК МЕХАНІЗМ 

ВПЛИВУ НА ГРОМАДУ 

Протягом останнього часу набирає обертів реформа 

місцевого самоврядування та територіальної влади  в Україні, 

метою якого є створення результативної, дієвої, надійної та 

стабільної місцевої влади, для забезпечення комфортного та 

безпечного проживання населення. Частково влада та 

відповідальність за умови проживання в територіальній 

громаді переходить до її жителів, які активно можуть брати 

участь в суспільному житті громади. Одним з основних 

понять активізації громади є соціальна згуртованість, що 

передбачає активну та ініціативну участь  жителів в 

розв’язанні актуальних проблем громади, об’єднання всіх її 

членів навколо спільної мети, ідеї розв'язання проблеми. 

Головною ідеєю соціальної згуртованості громади є не лише 

продуктивна взаємодія мешканців, а досягнення їх 

згуртованості на спільних цінностях, ідеях, інтересах. 

Соціальна згуртованість – це  стан, за якого група людей 

у межах певної території, демонструє здатність до співпраці, 

що, своєю чергою, створює ініціативу можливості для 

продуктивних змін; це можливість без втрати індивідуальних 

відмінностей забезпечити координацію, співпрацю заради 

реалізації критично важливих цілей суспільства [1, с. 17]. 

Таким чином,  соціальна згуртованість – це об’єднання 
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жителів навколо однієї спільної ідеї, яка спрямована на 

розв'язання соціальних проблем громади, готовність 

мешканців до спільної дії задля продуктивних змін. Завдяки 

соціальній згуртованості можна вирішити нагальні, 

широковідомі проблеми громади, розв'язувати соціальні 

проблеми та підвищити якість життя мешканців.  

Соціальна згуртованість, включеність жителів, їх 

зацікавленість  і участь членів громади в житті суспільства 

впливає на соціально-економічну складову, соціально-

політичну складову, культурну, соціальне забезпечення життя 

територіальної громади та її мешканців. Тож, соціальна 

згуртованість – це почуття солідарності й належності до 

суспільства, що заснований на ефективному використанні 

громадянських прав та інших надбань демократичного 

суспільства [2, с. 11]. 

Одним з інструментів згуртованості громади є 

волонтерство, яке  набирає обертів, стає популярним та 

ефективно себе зарекомендувало. Волонтерство – це  

благодійність, що здійснюється фізичними особами на 

засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, 

просування по службі, заради добробуту й процвітання 

спільнот і суспільства загалом [3]. Таким чином, соціальна 

згуртованість та волонтерство мають спільні риси, це  

добровільна діяльність, яка здійснюється зацікавленими 

особами, об’єднаних спільною ідеєю та націлена на 

розв'язання соціальних проблем. Волонтерська діяльність 

виступає значним інструментом, який згуртовує людей 

навколо спільної ідеї, розв'язання соціальних проблем, що 

постають перед суспільством  останнім часом. 

Соціальна згуртованість є багатогранним явищем, яке 

має певні складові:  

- Рівність у можливостях  всіх членів громади;
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- солідарність, толерантність суспільства;

- доступність, що дозволяє вільно користуватися всіма

благами суспільства;

- ідентичність, показує наскільки людина асоціює себе з

громадою, суспільством;

- залученість до суспільного життя – наскільки члени

громади цікавляться та беруть участь в суспільному

житті;

- соціальна відповідальність – підвищує 

відповідальність громади за свої дії або бездіяльність, 

розуміння наслідків своїх дій; 

- довіра громади до влади, представлена у підтримці

ініціатив влади  та навпаки підтримка владою ініціатив

громади;

- жертовність,  готовність суспільства долучитися до

спільної діяльності, вкласти свої сили, час, моральну

та матеріальну складову.

Дані складові підкреслюють, що соціальна 

згуртованість це  багатокомпонентне явище, які одночасно 

слугують принципами успішної громади та основними 

засадами згуртованості. 

Соціальна згуртованість має, з одного боку, об’єктивні 

передумови становлення і розвитку, а з іншого – чимало 

чинників, які цьому перешкоджають. До числа об’єктивних 

передумов становлення  та розвитку соціальної згуртованості 

можна віднести: 

- Підвищення рівня якості життя населення;

- зацікавленість у суспільному житті мешканців

громади;

- ідентичність людини з громадою;

- готовність суспільства до дій;

- соціалізоване ставлення до свого буття;
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- розвиток інституцій громадського суспільства, які

продукують соціальні ініціативи;

- посилення ролі влади, зацікавленість соціальними

проблемами та підтримка ініціатив.

Чинники, які перешкоджають зростанню соціальної 

згуртованості суспільства: 

- Стале та пасивне ставлення влади до ініціатив

громади;

- зростання індивідуалізації поведінки та відносин у

суспільстві в середині територіальної громади;

- зниження моральних цінностей у суспільстві;

- зростання розбіжностей між проблемами громади та їх

реалізацією.

Однією з важливих рушійних сил у зміцнені громади 

стає соціальна згуртованість її мешканців. Аналізуючи 

соціальну згуртованість, можна зазначити, що лише у 

сукупності всіх її складових є можливість сприяти  

ідентичності, солідарності, активізації мешканців до спільної 

дії, довіри до влади  та уникнення індивідуалізації 

суспільства, пасивного ставлення до життя громади, 

відчуженості від спільних проблем. 

Отже, при підтримці влади, акумулюванням нею 

громади до спільної дії, дотримання суспільством моральних 

принципів та демократії можна досягти позитивного 

результату в згуртованості громади. 
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ТЕХНОЛГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, побудова інформаційно-освітнього середовища, 

використання методів активного навчання, проєктних і 

дистанційних технологій відкривають нові перспективи для 

підвищення ефективності навчального процесу та сприяють 

розв’язанню проблем в освіті. Технологізація та 

інформатизація суспільства породжують нові уявлення про 

освітні результати майбутніх фахівців, яких неможливо 

досягнути в умовах традиційної освіти. 

Першочерговим завданням для команди змішаного 

навчання є розуміння погляду студента, і мотивація має 

головною. 

Є два основні завдання, які є найвищим пріоритетом для 

більшості студентів. По-перше, вони хочуть почувати себе 

успішними. Хочуть розуміти, що роблять успіхи, що мають 

досягнення; вони не хочуть зазнавати лише постійних невдач 

і битися головою об стіну. По-друге, студенти хочуть весело 

проводити час з друзями. Це означає, що вони хочуть 

позитивного, корисного соціального досвіду, який коїться з 

іншими людьми, зокрема з однолітками, викладачами та 

іншими товаришами. 

Виокремлюємояємо аспекти як вирішальні з точки зору 
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студентів: 

1. Діяльність студентів. Щоб вони почувалися

успішними і досягали прогресу кожен день, це важливий 

один істотний елемент, що дає їм можливість встановлювати 

індивідуальні цілі навчання власних планів персонального 

навчання, а потім щодня надає їм достатньо часу і правильні 

процеси, щоб досягти прогресу стосовно поставлених 

індивідуалізованих цілей. 

2. Індивідуальне освоєння. Прогрес студентів має бути

настільки швидким чи повільним, наскільки вони можуть 

продемонструвати свою готовність рухатися далі, і що темп 

кожного студента має бути індивідуальним, а не 

колективним. Суть цієї концепції полягає в тому, що 

студенти працюють над навичками, які «трохи вище» їх 

власних поточних можливостей: не надто складні та не надто 

легкі, з періодичними можливостями розширитися чи кинути 

виклик самим собі. 

3. Доступ до практично застосовної інформації та

оперативного зворотного зв'язку. Відштовхуючись від 

акценту на діяльності студентів та індивідуальному освоєнні, 

ми вирішили, що надання студентам швидкого зворотного 

зв'язку та даних про їх успішності стане для них вирішальним 

досвідом виконання своєї роботи та почуття успіху.  

4. Прозорість цілей навчання. Щоб допомогти

студентам зрозуміти, що означає успіх, ми вважаємо, що 

дуже важливо дати студентам чітке уявлення про те, чого 

вони намагаються досягти, не тільки в рамках даного курсу, 

але й у всій їхній академічній кар'єрі.  

5. Значний досвід роботи. Студенти схильні

відвідувати університет, коли їхній досвід у ній допомагає їм 

поєднати придбання знань із можливістю бути успішними у 

житті. Вони відмовляються від чогось, що їм здається 
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неправильним, якщо воно не допомагає їм опинитися там, 

куди вони прямують. У багатьох випадках це означає, що 

університет повинен допомагати студентам зрозуміти 

діапазон можливостей для кар'єрного зростання та життєвого 

шляху, щоб вони могли розвивати ширше уявлення про те, 

чим вони будуть займатись після того як закінчать навчання і 

бачити, як воно набуде вирішального значення для 

досягнення цих цілей.  

6. Досвід менторства. Менторство має важливе

значення. Досвід менеджменту матиме життєво важливе 

значення для допомоги студентам досягти прогресу у 

досягненні точних, але здійсненних цілей, і що вони виграють 

від цих соціальних відносин, але за умови, що ментори 

хороші. 

7. Позитивний груповий досвід. Студенти повинні

мати позитивний досвід груп, у яких вони працюють з 

іншими студентами над вирішенням важких проектів та 

обговоренням питань, що мають для них важливе значення. 

Заохочення цього досвіду допомагає студентам отримувати 

задоволення від спілкування з друзями, вчитися спілкуватися 

та жити з іншими. 

Ропонуємо шість питань, які допоможуть нам вибрати 

найкращі моделі для наших потреб серед найбільш 

популярних: ротація станцій, ротація лабораторій, 

«Перевернутий клас», індивідуальна ротація, «Гнучка» 

модель, модель «На вибір» та розширена віртуальна модель. 

Переглянемо перше питання — підбір моделі щодо 

відповідного типу проблеми. 

Перше питання полягає в тому, які проблеми ми 

намагаємось вирішити: чи має відношення проблема до 

більшості студентів і до вивчення основних предметів 

спеціальності або йдеться про подолання ситуації малої 
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активності студентів під час навчального процесу. 

Ми виділили приклади кількох ключових проблем, 

наприклад, потреби студентів, які приходять навчатися з 

абсолютно різним рівнем підготовки, знанням іноземної мови 

спрямування або недостатнє фінансове забезпечення щодо 

занять з основних дисциплін (придбання студентами 

роздаткових матеріалів для здійснення навчального процесу). 

Серед проблем — необхідність повторного проходження 

курсу для отримання заліку, доступ до матеріалів курсу або 

можливості компенсувати пропущені заняття. 

В цілому, в наші дні підтримуючі моделі змішаного 

навчання краще підходять для основних проблем, а проривні 

моделі змішаного навчання — для вирішення проблем 

мінімальної активності студентів під час навчального 

процесу [1] . 

У міру того, як онлайн-навчання та проривні моделі 

змішаного навчання з часом будуть вдосконалюватись, 

ситуація почне змінюватись, але в період, коли проривні 

інновації тільки почалися, вони завжди найкраще підходять 

для вирішення завдань, для яких доступних рішень не існує, 

або як мінімум для складних завдань. 

Орієнтація проривних моделей змішаного навчання 

вирішення проблем малої активності фантастично ефективна 

з двох причин. По перше, оскільки вихідною точкою для 

співтовариства є ситуація, в якій варіанти реалізації певної 

навчальної можливості відсутні, набагато вища ймовірність 

того, що вони прихильно зустрінуть хоч і нове, але 

багатообіцяюче рішення. Таким чином, планка 

продуктивності, яку має подолати проривна модель, 

виявляється порівняно легко переборною. У деяких випадках 

навіть примітивний онлайн-курс буде кращим, ніж 

відсутність курсів взагалі. Основні ж курси для більшості 
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студентів, з іншого боку, є набагато вищий бар'єр з точки 

зору вимог до ефективності, оскільки університетська 

спільнота прийме проривну модель лише тоді, коли вона 

перевершить найкращий із варіантів, що використовуються в 

традиційній аудиторії [2]. 

По-друге, прикро було б використовувати проривні 

моделі для вирішення проблеми малої активності. Системі 

освіти вже давно не вистачає коштів на задоволення 

мінливого та зростаючого кола вимог, які пред'являються до 

неї суспільством. Традиційна «архітектура» університету 

значно розширилася: вона почала включати більше 

соціальних послуг: харчування, освіту для осіб із особливими 

потребами, гуртожитки, дозвілля студентів. Проривні моделі 

змішаного навчання відкривають чудові можливості. Нарешті 

ЗВО може персоналізувати навчання, розширювати доступ і 

обмежувати витрати такими способами, які до появи цього 

нововведення здаються неможливими 

Якщо наш варіант перший, то найпростішою 

відправною точкою для нас стане вибір моделі або набору 

моделей, які є підтримуючими для традиційної аудиторії 

наприклад, модель ротації станцій, ротації лабораторій або 

«Перевернутий клас». Якщо ми обираємо другу модель, то у 

нас вже назріла можливість розгорнути проривну модель, 

наприклад, індивідуальну ротацію, гнучку модель, модель 

«На вибір» або розширену віртуальну модель. У таблиці 

представлені моделі, які найкраще підходять для варіанта 

№1, у порівнянні з тими, що підходять для варіанта №2. 

Наприклад, деякі ЗВО намагаються змінити процес 

навчання з основних предметів за допомогою «гнучкої» 

моделі, тому що вона за своєю природою більше підходить 

для забезпечення персоналізації та навчання на основі 

компетентності, ніж модель ротації станцій. 
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Згодом проривні моделі виявляться все більш 

прийнятними і будуть заслуговувати на позитивні оцінки 

більшості студентів. У міру вдосконалення проривних 

моделей варіант №1 стає менш актуальним. 

Друге питання — підбір моделі щодо відповідного типу 

команди. Наступне питання, яке ми ставимо перед собою, 

обираючи для впровадження модель змішаного навчання, 

полягає в тому, якого типу команду ми вибираємо для 

вирішення цієї задачі. Певні типи команд підходять для 

вирішення певних проблем, які організація хоче вирішити. 

Отже, якщо для вирішення проблеми ви використовуєте 

функціональну або полегшену команду, то вона не зможе 

реалізувати ті моделі змішаного навчання, які вимагають 

радикальних змін у функціонуванні університету. 

Функціональні і полегшені команди не мають можливості 

створити власну модель навчання, яка мала б дійсно 

трансформуючий характер [3]. 
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РОЛЬ СУКЦЕСИВНИХ І СИМУЛЬТАННИХ 

ФАКТОРІВ У ПСИХОМОВЛЕННЄВОМУ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

Психомовленнєва діяльність є поліфункціональним 

процесом, який характеризують багатозначність, 

багаторівнева структура, мобільність та зв’язок з усіма 

іншими психічними функціями. Її порушення вимагає від 

спеціалістів пошуку того нейропсихологічного фактору, що 

визначає характер і механізми розладу, вивчення вторинних 

симптомів, які обумовлені системною мозковою організацією 

вищих психічних функцій (Т. Ахутіна, Т. Візель, І. Зимня, 

М. Жинкін, О. Леонтьєв, О. Лурія, Є. Соботович, Т. Ушакова, 

Л. Цвєткова та ін.).  

Базальними нейропсихологічними факторами розвитку 

психомовленнєвої діяльності є модально-специфічні та 

неспецифічні, кінестетичні, просторові, енергетичні, 

сукцесивні (ліва півкуля головного мозку) та симультанні 

(права півкуля), фактори міжпівкульної взаємодії, 

усвідомленості / неусвідомленості, довільної / мимовільної 

регуляції психічної діяльності [1]. Розглянемо сукцесивні та 

симультанні фактори і визначимо їх роль у 

психомовленнєвому розвитку дітей. 
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Поняття «сукцесивний» (від лат. succendo – йти слідом) 

означає послідовність протікання певного процесу. 

Сукцесивне впізнавання передбачає розгорнутий у часі 

полімодальний (за участю зорового, слухового, тактильного 

аналізаторів) детальний процес ознайомлення з об’єктом, 

послідовна оцінка релевантних значущих інформативних 

ознак (оперативні одиниці сприймання) і відкидання 

несуттєвих. Уперше знайомлячись з предметом, дитина 

детально обстежує його, вивчаючи структуру, основні 

характеристики, функціональність. Саме вони дають їй змогу 

сформувати цілісне уявлення про предмет і позначити його 

певним словом. 

Сукцесивні операції входять до складу специфічних 

психологічних мовленнєвих механізмів, що забезпечують 

формування та функціонування мовленнєвої діяльності на 

фонологічному, морфологічному, лексико-семантичному, 

синтаксичному рівнях організації (Є. Соботович) [2]. 
Сукцесивний аналіз і синтез відіграють важливу роль у 

розвитку психомовленнєвої діяльності, адже допомагають 
оперувати динамічними руховими схемами, синтагматично 
організованими мовними одиницями (послідовності звуків у 
слові, складів у слові, слів у реченні, речень у тексті). Якщо 
сукцесивний аналіз являє собою розумову операцію 
послідовного виділення окремих елементів із конкретним 
комплексом характерних ознак, то сукцесивний синтез – це 
мисленнєва здатність встановлювати функціональні, 
причинно-наслідкові та ін. зв’язки між суміжними 
елементами, групувати їх за певними фонетичними (звуковий 
/ буквений ряд слова), лексичними (лексична системність), 
морфологічними (словотворчі операції), граматичними 
(процес словозміни), синтаксичними (розгортання 
висловлювання) та загальномовними (читання, письмо) 
правилами. 
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Порушення сукцесивного аналізу та синтезу спричинені 

органічними ураженнями головного мозку лобної локалізації, 

при яких відбуваються збої, у т. ч. й мовленнєві, під час 

переключення від одного руху до іншого, персеверації, 

проявляється загальна інертність [3].  

Поняття «симультанний» (від лат. simul – в один і той 

же час) означає одночасність протікання певних психічних 

процесів. Симультанне впізнавання передбачає миттєве 

виокремлення об’єкта шляхом співставлення з існуючим у 

пам’яті цілісним еталоном, на основі виділення опорних 

ознак (нероздільні синкретичні одиниці), фільтрації зайвої 

інформації без послідовного аналізу його властивостей.  

Для дитини навіть молодшого дошкільного віку 

достатньо одного погляду, щоб визначити, що перед нею, 

наприклад, помідор, а не яблуко, незважаючи на однаковий 

колір (червоний) і форму (круглий). Група елементів при 

симультанному впізнаванні сприймається як єдиний цілісний 

об’єкт. Це дає змогу дитині, побачивши ряд предметних 

зображень, назвати конкретну видо-родову групу: «взуття», 

«одяг», «головні убори». 

Симультанне впізнавання є онтогенетично вторинним 

утворенням після сукцесивного, це перехід до згорнутих 

форм псих. діяльності: сукцесивне сприймання → 

сукцесивно-симультанне → симультанно-сукцесивне → 

симультанне (Л. Венгер, Р. Грановська, О. Запорожець, 

В. Зінченко, Б. Ломов, Y. Das, I. Kirby [4].  

Симультанна форма є більш скороченою та швидкою за 

своїм характером і часовими параметрами, складає основу 

формування внутрішньої схематизації для встановлення 

складних логіко-граматичних зв’язків: наприклад, 

квазіопросторових синтаксичних конструкцій, які можуть 

виступати у формі атрибутивних (донька сина – бабусина 
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онука), порівняльних (мишка менша від кішки), дистантних 

(Миколка побачив друга, який сидів на березі річки; 

Миколка, який сидів на березі річки, побачив друга), 

пасивних (кораблик зроблений Глібом) конструкцій, логічних 

інверсій (Дельфін обігнав яхту). Покращення навичок 

симультанного впізнавання відбувається в ході багаторазових 

вправлянь. 

Симультанний аналіз та синтез є однією з основних 

форм організації психомовленнєвої діяльності, адже саме 

завдяки їм відбувається засвоєння лічильних операцій, 

формуються уявлення про кількість і число. Симультанний 

аналіз і синтез допомагають орієнтуватись у часі та просторі, 

розв’язувати завдання, які потребують відтворення цілим 

блоком вивченої та закарбованої у пам’яті інформації.  

Взаємозв’язок симультанного і сукцесивного аналізу та 

синтезу яскраво проявляється в мовленні, адже його 

сприймання та моторна організація має сукцесивний, а 

програмування – симультанний характер, що відображає 

інтегративний принцип роботи головного мозку [5]. 

Симультанний синтез – необхідна умова протікання 

навчальної діяльності. Наприклад, сукцесивне впізнавання 

окремих букв → симультанне впізнавання складів і слів як 

цілісних одиниць; сукцесивне виокремлення певних 

граматичних ознак слова → симультанне синтезування 

граматичних значень, що забезпечує його правильне 

написання; розуміння смислу прочитаного на основі 

одночасного встановлення логічних зв’язків у тексті [6]. 

Отже, сукцесивні та симультанні фактори – невід’ємна 

складова цілісного гармонійного формування 

психомовленнєвої діяльності у дітей. Недостатність 

симультанних процесів породжує труднощі цілісного 

сприймання фраз, тексту, що призводить до фрагментарності 
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інтелектуальної та мовленнєвої обробки інформації, 

порушення структури слова, речення та тексту, як в усному 

мовленні, так і на письмі. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЦІ 

Актуальність використання логістичного підходу в 

управлінні підприємством обумовлено розвитком 

логістичних концепцій, у зв’язку з удосконаленням 

технологій в різних сферах суспільного життя. Традиційні 

функціональні області логістики інтегруються в єдиний 

процес, об’єднуючи різні види економічної діяльності, це 

стосується транспортування, управління запасами, 

інформаційна складова, складування продукції, пакування з 

метою створення споживчої вартості з найменшими 

витратами. 

Одним з вагомих факторів підвищення ефективності 

діяльності підприємства є ефективне управління 

матеріальними запасами в логістичній системі підприємства. 

Об’єм матеріальних запасів в промислових логістичних 

системах значною мірою визначає ефективність 

функціонування цих систем у зв’язку зі значною 

капіталоємністю запасів, а також того впливу, який вони 

здійснюють на кінцеві результати діяльності суб’єктів 
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господарської діяльності. Логістика дозволяє здійснити 

управління матеріальними запасами на основі існуючих 

методологічних логістичних концепцій з використанням 

ефективного логістичного інструментарію. Управління 

матеріальними запасами на промисловому підприємстві з 

позиції логістики має принципові особливості, обумовлені її 

концептуальною сутністю. 

Говорячи про логістичний підхід до управління 

запасами значна увага приділяється часовому аспекту. Саме 

завдяки тому, що відбувається подача необхідних матеріалів 

у визначене місце і в визначений час досягається значне 

скорочення всіх видів запасів матеріальних ресурсів, що дає 

можливість підійти до реалізації такої логістичної концепції 

як "виробництва з нульовим запасом". З позицій логістики 

систему управління матеріальними запасами доцільно 

розглядати як окрему підсистему загальної логістичної 

системи, головна ціль функціонування якої полягає у 

підтримці такого рівня запасів, при якому досягається висока 

їх оборотність, забезпечення потреб і вимог споживачів та  

оптимальні витрати на зберігання запасів [1]. 

Дослідженню питань логістичних систем управління в 

логістиці можна виділити Захарова, М.С. Є.В. Крикавського, 

Н.І., Кальченко, К.В. Чухрай, А.Г. тощо. 

В логістиці набули значення системи управління 

запасами: 1) MRP–система планування потреби в виробничих 

ресурсах; 2) KANBAN–система, за допомогою якої можна 

суттєво знизити запаси матеріальних ресурсів на вході та 

незавершеного виробництва на виході, виявляючи «вузькі 

місця»; 3) OPT–система виявлення у виробництві «вузьких 

місць» або критичних ресурсів; 4) DRP – система управління і 

планування розподілу ресурсів; 5) «Just-in-time» – постачання 

«точно в строк» [2].  
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MRP–система допомагає інтегрувати різні процеси від 

складських робіт до робіт з персоналом і підвищує їх 

ефективність. Ця концепція дозволяє планувати матеріальні 

ресурси та заздалегідь визначати потреби  в них. Без неї на 

сучасному виробництві складно забезпечити необхідну 

кількість комплектуючих та сировини.  

KANBAN– це система планування, яка говорить 

підприємству, що виробляти і в якій кількості, внаслідок чого 

продукт постачається рівно в тій кількості, і в той час, коли 

він потрібен споживачу. Завдяки цьому розвантажуються 

складські приміщення, звільняються ті ресурси, які доцільно 

спрямувати на розвиток бізнесу. 

«Just-in-time» – постачання «точно в строк». Одним з 

центральних складових в системі «Just-in-time» є KANBAN. 

Це метод управління запасами підприємства, який 

фокусується на наявності необхідних ресурсів в потрібний 

час, в потрібному місці, в потрібній кількості. 

OPT–система – це система організації виробництва та 

матеріально-технічного забезпечення, головним принципом 

якої є виявлення «вузьких» місць або критичних ресурсів. 

Ефективність цієї системи полягає у  збільшенні випуску 

продукції, зниження виробничих та транспортних витрат, 

зменшення запасів незавершеного виробництва.  

DRP – система управління і планування розподілу 

ресурсів базується на споживчому попиті, який не 

контролюється підприємством, та являє собою графік, який 

координує весь процес поставок та поповнення запасів 

готової продукції в системі розподілу. 

Також варто серед логістичних систем виділити систему 

(requirements/resource planning, RP) «планування потреб / 

ресурсів», яка є однією з провідних логістичних концепцій в 

світі, на базі якої розроблено та функціонує велика кількість 
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мікрологістичних систем. Центральне місце в даній системі 

відводиться обліку основних потреб підприємства і в 

ресурсах і в сфері виробництва та розподілу. 

Отже, використання логістичних систем в управлінні 

підприємством дасть змогу забезпечити оптимум між 

задоволенням виробничих потреб в сировині, матеріалах та 

потребах споживачів у готовому продукті при мінімальних 

сукупних витратах.  
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Національний університет цивільного захисту України 

м. Харків, Україна 
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та інформаційних технологій, 
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м. Харків, Україна 

РОЗРОБКА СИТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДТРИМКИ ДІЙ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ 

ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

На сьогодні цивільний захист, як й деякі інші сучасні 

напрямки наукових досліджень, що активно розвиваються в 

останні десятиріччя, на жаль не має стійкої методологічної 

основи. Існуючий методологічний апарат цивільного захисту, 

спирається, з одного боку, на запозичені з інших напрямків 

підходи, з іншого боку - до нього додаються додаткові 

протиріччя синергетичного характеру, що є результатом 

складних процесів їх поєднання в рамках дослідження 

теоретичних аспектів цивільного захисту. Додатковим 

чинником виступає накопичення прикладних досліджень, які 
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потребують, в свою чергу, формування системних підходів до 

методології досліджень в сфері цивільного захисту. 

Існуюча на сьогодні організація з попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на хімічному 

виробництві потребує докорінної технічної реорганізації в 

частині заходів системи цивільного захисту, що диктуються 

технологічними, економічними та урбаністичними 

особливостями сьогодення. Найбільш складним етапом у 

зазначеному процесі є формування єдиної методології з 

попередження подібних надзвичайних ситуацій, що базується 

на сучасних можливостях інформаційно-комунікативних 

технологій та інноваційних підходах, які б функціонально 

повністю охоплювали потреби, як окремих структурних 

підрозділів системи цивільного захисту, так і окремих етапів 

технологічного циклу об’єктів хімічної промисловості. 

Враховуючи це, попередження надзвичайних ситуацій 

на об’єктах хімічної промисловості є актуальною та 

своєчасною проблемою сфери цивільного захисту. 

Незважаючи на різнопланові заходи, які мають за мету 

запобігти виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру, їх кількість невпинно зростає. Так, наприклад, у 

роботі [1], запропоновані основні методологічні припущення 

щодо можливості побудови інформаційних систем з 

дослідження механізмів поширення НС техногенного 

характеру. При цьому за межами дослідження залишились 

питання формування систем аналітичної підтримки саме 

процесу управління НС даного характеру. У роботі [2] 

розглянуті саме умови формування систем аналітичної 

підтримки загального характеру та зроблено висновок, щодо 

можливості створення сучасної інформаційної технології з 

напрямку дослідження. В той же час ці умови не носять 

узагальнюючого характеру та досить складні для подальшої 



   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

291 

їх гармонізації до інформаційного простору Європейської 

спільноти.  

Таким чином перед творчім колективом постає наукове 

завдання з розробки інформаційної технології аналітичної 

підтримки процесу попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах хімічної промисловості в 

умовах надлишкового техногенного навантаження, з 

урахуванням сучасних можливостей технологій QR-

кодування. 

При цьому необхідно було вирішити наступні задачі. А 

саме, по-перше, визначити умови інтеграції існуючих 

вітчизняних підходів до попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах хімічної промисловості в 

умовах надлишкового техногенного навантаження в 

інформаційно-аналітичний простір країни Європейської 

спільноти. По-друге, розробити інформаційну технологію 

аналітичної підтримки управління надзвичайною ситуацією 

техногенного характеру на об’єктах хімічної промисловості в 

умовах надлишкового техногенного навантаження. 

Аналіз попередньо отриманих результатів дозволяє 

стверджувати що умови інтеграції існуючих вітчизняних 

підходів до попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах хімічної промисловості в 

умовах надлишкового техногенного навантаження в 

інформаційно-аналітичний простір країни Європейської 

спільноти, що дозволило сформувати основи методичного 

апарату з розробки інформаційної технології попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах 

хімічної промисловості в умовах надлишкового техногенного 

навантаження, з урахуванням сучасних можливостей QR – 

кодування та визначити групу граничних умов, які 
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формуються як відповідні обмеження похідних наслідків 

надзвичайної ситуації. 

Натомість інформаційна технологія аналітичної 

підтримки управління надзвичайною ситуацією техногенного 

характеру на об’єктах хімічної промисловості в умовах 

надлишкового техногенного навантаження, що дозволяє 

запровадити інноваційні підходи управління надзвичайними 

ситуаціями у повсякденну діяльність практичних підрозділів 

ДСНС різного ієрархічного рівня підпорядкування дозволить 

підвищити ефективність прийняття управлінських рішень в 

умовах прогнозуємих надзвичайних ситуацій: за часом на 15-

30%, за інформаційною насиченістю на 30-45%. 
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ПРОЧНОСТЬ КОНТАКТА СБОРНО-

МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Поверхность старого бетона сборной части сборно-
монолитной конструкции, с которой необходимо обеспечить 
сцепление вновь уложенного монолитного бетона, 
представляет собой цементный камень с вкраплением в него 
зёрен заполнителя. Как показано в [1], по коллоидно-
физическим свойствам, бетон относят к капиллярно-
пористым коллоидным телам. Величина сцепления старого 
бетона с новым зависит от структуры старого бетона и его 
свойств. Со стороны нового бетона в процессе сцепления 
участвует только цементное тесто, обладающее клеящей 
способностью. 
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Крупный и мелкий заполнители, находясь в 

поверхностном слое старого бетона, также участвуют в 

процессе сцепления. Химический и минералогический состав 

заполнителей, их физические свойства обуславливают 

различные прочностные взаимодействия с вяжущим нового 

бетона. Играет существенную роль и вяжущее старого 

бетона. Находясь в затвердевшем камне, оно также реагирует 

с вяжущим нового бетона. 

Явления склеивания с 30-х годов прошлого века 

изучались различными исследователями. Одна из первых 

теорий склеивания – механическая – объясняет этот процесс 

проникновением клея в поры склеиваемых поверхностей. 

Считалось, что прочность склейки зависит от площади 

поверхности и формы пор. 

В последующие годы высказывалось мнение о том, что в 

ряде случаев между клеем и склеиваемыми материалами 

происходят химические реакции. Значительное место стало 

отводиться поверхностным явлениям, в частности, 

смачиваемости. 

Одной из точек зрения на природу склеивания является 

адсорбционная теория, объясняющая возникновение в зоне 

контакта адгезию и когезию, главным образом, 

взаимодействием сил Ван-дер-Ваальса между молекулами 

твёрдых тел, и рассматривающая адгезию как поверхностный 

процесс. Образование прочного клеевого шва объясняется 

как результат действия специфических молекулярных сил 

физико-механического характера. 

Согласно диффузной теории адгезия сводится к 

цепочной связи между клеем и склеиваемым веществом. 

Основные положения этой теории связаны со строением 

полимеров и наличием в их составе полярных групп. 
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Далее в работе [2] была разработана электрическая 

теория адгезии на основании представления о двойном 

электрическом слое, возникающем у поверхности раздела 

плёнки и основания в момент плёнкообразования. Причиной 

явления склеивания считается наличие аттракционных сил 

электрического происхождения, действующих между 

молекулами, атомами, ионами. При этом химическая природа 

веществ играет большую роль. Эта теория не находится в 

противоречии с адсорбционной теорией. 

Следовательно, прочность контакта бетонов разных 

возрастов определяется двумя факторами: адгезией – 

прочностью сцепления специфического "каменного" клея 

нового бетона и материала старого бетона; и когезией – 

прочностью самого "каменного" клея. Для прочного контакта 

необходимо, чтобы силы сцепления поверхности старого 

бетона и новой бетонной смеси (адгезия) были не менее сил 

сцепления между частицами материала нового бетона 

(когезия). 

Адгезия может быть специфической и механической. 

Специфическая адгезия объясняется различными видами 

взаимодействия между клеями и склеиваемыми телами. 

Механическая – шероховатостью поверхности, защемлением, 

вызывающим трение. 

Таким образом, образование физико-механической и 

физико-химической форм связи является необходимым 

условием сцепления бетонов и существенно зависит от 

структуры старого бетона и свойств смеси нового бетона. 

Состояние поверхности затвердевшего бетона перед 

укладкой нового является существенным фактором, 

влияющим на прочность сцепления бетонов разных 

возрастов. При уплотнении бетонной смеси на поверхность 

всплывают лёгкие частицы цемента, а также илистые и 
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глинистые частицы, содержащиеся в заполнителях. Поэтому 

поверхностный слой бетона по химическому составу 

отличается от основной массы бетона. Данные исследований 

показали, что цементное молоко по сравнению с исходным 

цементом имеет значительно большее содержание 

гидратированных алюминатов и ферритов, а также 

сернокислых соединений и щелочей. Кроме того, 

поверхностный слой бетона подвергается карбонизации 

вследствие поглощения CO2 из воздуха. Величина 

образованной плёнки вначале составляет 20…30 мкм. Таким 

образом, поверхностный слой толщиной в несколько 

миллиметров не имеет высокой прочности и препятствует 

сцеплению вновь уложенного бетона со старым. 

Предлагались различные способы устранения поверхностной 

плёнки и обработки поверхности: механические, химические, 

увлажнение старого бетона.  

На начальном этапе задача обеспечения сцепления 

старого и нового бетонов сводится к созданию такой 

структуры капиллярно-пористого коллоидного тела, которая 

была бы наименее однородна по наличию капилляров для 

обеспечения разности потенциалов в капиллярах и 

интенсификации протекания процесса массопереноса. Далее 

необходимо создать среду, способствующую установлению 

адсорбционных и осмотических связей и, при проникновении 

достаточного количества вещества в старую структуру, 

создать условия образования химических связей в зоне 

контакта бетонов. 

Повысить адгезионные свойства бетона также можно 

введением пластифицирующих добавок. В частности, 

введение суперпластификатора С-3 способствует созданию 

более мелкопористой и однородной структуры нового бетона. 

Это позволяет обеспечить более плотный контакт с 
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неровностями шероховатой поверхности старого бетона, за 

счёт чего снижается концентрация напряжений в зоне 

контакта. 

Как механические, так и химические способы обработки 

поверхности старого бетона, как показано в работе [3], 

эффективны только в условиях влажной среды, необходимой 

для осуществления процессов гидратации цемента. 

Прочность сцепления в контакте бетонов разных возрастов с 

увеличением количества присутствующей воды растёт до 

определённого предела. 

Подбор состава нового бетона при определении 

прочности контактных связей зависит от: влияния 

увлажнения поверхности старого бетона на прочность 

сцепления при переменном В/Ц нового бетона; влияния В/Ц 

нового бетона на прочность сцепления при постоянном 

расходе цемента; влияния расхода цемента состава нового 

бетона при постоянном В/Ц. 

Оптимальная влажность необходима, прежде всего, 

потому, что усадочные явления в бетоне при повышенной 

влажности проявляются слабее, могут быть сведены к минимуму 

и даже перейти в деформации набухания. После укладки нового 

бетона, как в старом, так и в новом бетоне разница в величине 

деформации усадки уменьшается вследствие явления гистерезиса 

усадки и набухания, имеющих одинаковый знак для старого и 

для нового бетона. Сведение к минимуму разницы усадочных 

деформаций старого и нового бетонов способствует росту 

контактной прочности. 

На основании проведенного анализа установлено, что 

значительное влияние факторов нового бетона на величину 

контактной прочности достаточно глубоко изучено и 

подтверждается исследованиями многих авторов. Однако, 

исследования сводились к изучению влияния каждого 
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фактора в отдельности. Необходимо, применяя методы 

математической статистики, подойти к изучению вопроса 

комплексно, изучая не только влияние основных факторов 

отдельно, но и их взаимодействие на базе математически 

планированного эксперимента. 
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Мирошниченко А.О., Щербак О.С. 

ад’юнкт кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій, 

Національний університет цивільного захисту України 

м. Харків, Україна 

Шевченко Р.І. 

начальник кафедри автоматичних систем безпеки 

та інформаційних технологій, 

Національний університет цивільного захисту України 

м. Харків, Україна 

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПОЖЕЖ В 

ТУНЕЛЯХ 

Одним з найважливішим елементом критичної 

інфраструктури любої держави є об’єкти транспортної 

інфраструктури [1]. Україна не є винятком. Більш того 

високий відсоток технічної занедбаності та відсутність 

відповідних обсягів фінансування у процеси оновлення 

інфраструктури призводить до прискорення небезпечних 

явищ на зазначених об’єктах [2]. Особливу роль відіграють 

фактори антропогенного впливу на безпеку об’єктів 

критичного інфраструктури залізничного транспорту. До 

останніх слід віднести можливі терористичні акти та 

підпали[3]. 

Аналіз наслідків надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру на об’єктах залізничного транспорту, як у 

провідних країнах світу, так і в країнах, що розвиваються та 

Україні доводять, що протікання процесу надзвичайної 

ситуації у разі виявлення вибухового пристрою на об’єкті 
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визначається наступною хронологією взаємозалежних подій, 

а саме: пошук та ідентифікація вибухового пристрою, 

локалізація та знешкодження вибухового пристрою, дії після 

закінчення робіт, які у разі виникнення позаштатної ситуації 

супроводжуються додатковими заходами з її усунення. 

З іншого боку аналіз існуючого технічного обладнання 

спеціальних служб Україні зі знешкодження терористичних 

пристроїв на об’єктах залізничного транспорту свідчить про 

відсутність на сьогодні як ефективних інженерно-технічних 

засобів так і, відповідно, методологічного забезпечення, а 

саме комплексу методик з попередження надзвичайним 

ситуаціям терористичного характеру з використанням 

вибухових пристроїв на об’єктах залізничного транспорту [4]. 

Від так існує проблема з формування ефективних 

методологічних підходів, математичних моделей та методів, з 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру на об’єктах залізничного транспорту. 

Таким чином перед творчім колективом постає наукове 

завдання з розробки математичного апарату попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру та підпалів 

в залізничних тунелях, які впливають на вимоги щодо 

інноваційних технічних пристроїв. 

При цьому необхідно було вирішити наступні задачі. А 

саме, по-перше, визначити фізичне поле та умови 

формування математичного апарату попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру в 

залізничних тунелях. По-друге, визначити основні аналітичні 

залежності математичного апарату з попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру в 

залізничних тунелях. 

Аналіз попередньо отриманих результатів дозволяє 

стверджувати що керуючий алгоритм методики, як основи 
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процесу попередження, повинен врахувати багаторівневість 

проведення ліквідаційних робіт та відповідні попередні 

процедури з розрахунку параметрів засобів гасіння 

надлишкового імпульсу та визначення мінімально можливої 

дистанції проведення вибухових робіт з урахуванням 

небезпеки ураження піротехніків осколками та елементами 

конструкції залізничного тунелю. 

Натомість процеси попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру в залізничних тунелях 

можливо описати системою рівнянь, що визначають 

залежність наслідків різної групи пріоритетності, по 

відношенню до відповідного типу надзвичайної ситуації, від 

розрахункової товщини захисного пристрою, мінімальної 

безпечної відстані з ініціалізації вибухового пристрою, 

ефективної площі захисного пристрою, часу проведення 

заходів оперативного характеру та їх варіативних комбінацій. 

Застосування у подальшому математичного апарату, що 

створюється, дозволить підвищити ефективність розробки 

засобів індивідуального та колективного захисту піротехніків 

до 30 % відповідно до існуючого на сьогодні показника. 
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СЕКЦІЯ 12. 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Євчук О.М. 
учитель української мови та літератури 

Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей», 

«спеціаліст вищої категорії, учитель-методист» 

 м. Одеса, Україна 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ГОТОВНОСТІ ФІЛОЛОГА  ДО ІНФОРМАЦІЙНО-

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Актуальним постає сьогодні питання вивченню 

теоретичних засад проблеми розвитку готовності 

педагогічних працівників до інформаційно-управлінської 

діяльності. Є необхідність  схарактеризувати  сучасні підходи 

до дослідження проблеми розвитку готовності майбутнього 

філолога до інформаційно-управлінської діяльності в сфері 

освіти. 

Розглянемо запропоновані науковцями підходи щодо 

поняття «готовність філолога до інформаційно-управлінської 

діяльності».  

Упродовж останніх років питання готовності до 

професійної діяльності виступало об’єктом наукового пошуку 

багатьох учених. Зокрема, Ю. Пелех звертає увагу на те, що 

«дана категорія залежить від відповідного рівня професійної 

компетентності, професійної майстерності, а також здатності 

особи до саморегуляції, налаштованості на відповідну 

соціальну діяльність, уміння мобілізувати свій професійний 
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потенціал на розв’язання поставлених завдань у відповідних 

умовах» [1, с. 9-10]. 

Схоже бачення сутності аналізованого поняття 

пропонує Л. Кондрашова, підкреслюючи, що «готовність – це 

не лише комплекс професійних знань, умінь і навичок, а й 

такі риси особистості, які забезпечать успішне виконання 

професійних функцій: переконання, педагогічні здібності, 

інтереси, спрямованість думки, працездатність, емоційність, 

моральний потенціал особистості, тобто ставлення до явищ, 

подій, професійних обов’язків відповідно до суспільних норм 

та вимог обраної професії» [2, с. 7–8].  

Професійну готовність до управління Б. Жебровський 

витлумачує як інтегративну здатність особистості, що 

формується у процесі організованої професійної підготовки 

та зумовлена рівнем розвитку професійних та особистісних 

якостей педагога-філолога. На погляд дослідника, готовність 

є внутрішнім станом особистості, що спонукає її до свідомого 

інтелектуального розвитку, активної соціалізації, професійної 

самоактуалізації та самовдосконалення [3, с. 13].  

За результатами проведеного компаративного аналізу 

можна стверджувати, що вчені та педагоги-практики трактують 

готовність із позицій особистісного підходу як інтегровану якість 

особистості, а з позицій компетентнісного підходу – як складник 

професійної компетентності, спроможність швидко адаптуватися 

та впевнено почуватися в умовах закладу освіти, успішно 

розв’язувати завдання освітнього процесу, визначати оптимальні 

способи педагогічного впливу, аналізувати результати своєї 

діяльності.   

Для осягнення сутності феномену інформаційно-

управлінської діяльності сучасного фахівця принциповим є 

окреслення загального та специфічного змісту понять 

«інформація» й «управління».  
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Інформація як «одне з найзагальніших понять науки … 

означає певні відомості, сукупність якихось даних, знань      і 

т. ін.» [4, с. 445]. Зважаючи на первинне значення 

латинського слова «informatio» (буквально – повідомлення, 

виклад), інформацією варто визнавати будь-яке 

повідомлення, котре містить відомості або знання про той чи 

той об’єкт. Такі дефініції уточнюють тлумачення, за якими 

«інформація – це не тільки окремі фрази, щось почуте або 

прочитане, а вся сукупність «сприйнятого сигналу»: тон, 

інтонація, настрій, шарудіння, колір, одяг, риси обличчя, 

оточення, навіть спогади й асоціації …». 

Визначальна роль інформації в життєдіяльності та 

структурі інформаційно-управлінської діяльності 

педагогічних працівників пов’язана із власне феноменом 

управління. З одного боку, управління в організаціях є, на 

думку Честера Барнарда, обміном інформацією, адже саме 

останню співробітники організації сприймають як інструмент 

управління ними, а з іншого – соціально-економічним 

процесом впливу на процеси, об’єкти, системи для 

збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в 

інший відповідно до поставлених цілей.  

Під час характеристики управління інформаційними 

зв’язками Р. Августин та Ю. Богач наголошують на тому, що 

управління постає інформаційним процесом, що передбачає 

виконання функцій зі збору, передання, обробки, аналізу 

інформації та прийняття відповідних рішень. Інформація має 

відбивати реалії навколишнього світу, сутність потрібних 

процесів, явищ, використовувати при цьому зрозумілу 

користувачеві мову, бути своєчасною, корисною та 

необхідною йому [5, с. 37].  

Інформаційно-управлінська діяльність педагога-

філолога детермінована складною архітектурою 
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менеджменту освіти, а тому відрізняється низкою 

особливостей. Загалом освітній заклад є, по-перше, 

відкритою соціальною системою з розгалуженими 

зовнішніми та внутрішніми, вертикальними й 

горизонтальними комунікаціями, де циркулюють 

різноманітні потоки інформації із зовнішнього та 

внутрішнього середовищ; по-друге, дитиноцентрованою 

системою з домінуванням у ній діалогових суб’єкт-суб’єктних 

зв’язків, живого (безпосереднього) спілкування в академічному 

просторі та поза ним; по-третє, навчально-виховною системою 

спланованих, підготовлених, опосередкованих, регульованих і 

контрольованих дидактичних (педагогічних) комунікацій, що 

розгортаються в спеціалізованій сфері соціокультурної практики 

та ґрунтуються на інформації й інформаційному педагогічному 

впливі; по-четверте, динамічною та саморозвивальною 

системою, що вбирає в себе процеси, які відбуваються в 

суспільстві, культурі, науці, економіці, політиці, ідеології та під 

їхнім впливом зазнає трансформацій; продукує інновації – 

джерело й власної динаміки, й розвитку інших суспільних 

інститутів; по-п’яте, конститутивною особливістю управління 

такою складною соціальною системою, як освітня організація, 

виступає фокусування всієї сукупності управлінських дій на 

найважливішому об’єктові їхнього цілеспрямованого впливу – 

учасниках навчально-виховного процесу. 

У рамках пропонованого дослідження визначено, що 

готовність педагогічних працівників-філологів до 

інформаційно-управлінської діяльності охоплює 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, 

операційно-діяльнісний, оцінно-регулятивний компоненти 

З огляду на те, що управління освітнім процесом є 

цілеспрямованим впливом однієї системи (педагогічних 

працівників) на іншу (учня, студента, вихованця) для зміни її 
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стану за допомогою інформації, кожен компонент освітнього 

процесу – стимулювально-мотиваційний, цільовий, 

змістовий, операційний, контрольно-регулювальний і 

рефлексивний процеси – ґрунтований на інформації та поза 

нею немислимий. Відповідно, всі компоненти управлінської 

моделі навчання, такі як формування цілей, формування 

інформаційної основи навчання, прогнозування, прийняття 

рішень, організація виконання, комунікація, контроль і 

оцінювання результатів, корекція, містять інформаційний 

складник. 

Спектр основних функцій інформаційно-управлінської 

діяльності філологів утворюють такі, як: функція 

цілепокладання, аналітична, прогнозування, планування, 

мотивування, організаційна, координації, передання 

інформаційного змісту, контрольна, регулювальна тощо.  

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновки, що 

готовність майбутнього фахівця-філолога до інформаційно-

управлінської діяльності передбачає процес пошуку, 

опрацювання, створення, передання, засвоєння інформації, 

що забезпечує оцінювання освітньої інформації та 

регулювання роботи з нею. Такий підхід уможливлює 

обґрунтування оцінно-регулятивного компоненту готовності 

майбутнього фахівця в сфері освіти до інформаційно-

управлінської діяльності.  
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ЦИФРОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДЕЯКІ 

ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАХИСТУ 

Цифрові права (digital rights) є порівняно новою 

правовою категорією, а тому їх перелік, визначення та 

необхідність виокремлення викликає дискусію в науковому 

юридичному середовищі. Щодо самого поняття «цифрові 

права людини», то єдиного підходу до його визначення 

немає, оскільки необхідність у його застосуванні виникла 

відносно недавно, а отже немає і їх законодавчого 

закріплення та й науково-теоретична база потребує суттєвого 
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доповнення. У деяких джерелах можна віднайти визначення 

цифрових прав як прав людини, що полягають у праві людей 

на доступ, використання, створення і публікацію цифрових 

творів, доступ і використання комп’ютерів та інших 

електронних пристроїв, а також комунікаційних мереж, 

зокрема мережі Інтернет [1]. 

Цифрові права людини – це окрема група прав людини, 

що пов’язані з використанням та/або реалізацією мережі 

Інтернет за допомогою спеціальних пристроїв (комп’ютерів, 

смартфонів тощо). До них можемо віднести: 

1) право на доступ до мережі Інтернет – невід'ємна

умова реалізації прав і свобод людини та участі в процесах 

прийняття рішень в управлінні державними справами; 

2) свобода вираження поглядів онлайн – одна з

найважливіших основ демократичного суспільства та одна з 

ключових умов його розвитку і самореалізації кожної 

людини; 

3) право на конфіденційність і захист персональних

даних – кожен має право на приватність онлайн та захист 

персональних даних в Інтернет-середовищі (соціальних 

мережах, у заповненні Google-форм тощо); 

4) право на свободу та безпеку особи в Інтернеті – для

реалізації цього права необхідний механізм захисту від 

протиправних дій, тобто певні державні гарантії захисту від 

фізичного та психологічного насильства чи домагань, мова 

нетерпимості та ворожості, дискримінації в інтернеті; 

держава має підтримувати розвиток та функціонування 

безпечних інтернет-технологій; 

5) право на мирні зібрання, об'єднання та/або

використання електронних засобів демократії – означає, що 

люди повинні мати можливість вільно об'єднуватися та 

використовувати будь-які послуги, веб-сайти чи програми для 
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створення, посилань, мобілізації та участі в соціальних 

групах та об'єднаннях; 

6) право на цифрове самовизначення, або право

відключатися від онлайну, або бути забутим в Інтернеті – людина 

як користувач у системі (соціальній мережі, форумі, онлайн-

обговоренні) вправі сама, на власний розсуд визначити ім’я 

(ідентифікатор) або іншу апріорну інформацію про неї, яку вона 

буде використовувати в системі [2, с. 59]. 

У процесі цифрової трансформації перелік 

конституційних прав людини поступово розширюється та 

отримує якісне оновлення змістовної інтерпретації. 

Наприклад, останнім часом Європейський суд з прав людини 

дедалі частіше стикається з необхідністю розширення 

переліку прав людини та його оновлення новими 

концепціями, такими як право на переносимість даних (right 

to data portability) і право на забуття (right to be forgotten). 

Іншими словами, право суб’єкта інформації заперечувати 

проти подальшого опрацювання його особистих даних, і 

обов’язок оператора даних видаляти інформацію негайно 

після того, як вона перестає бути необхідною для цілей 

обробки. Право на забуття (право бути забутим) (від англ. 

right to be forgotten) трактується як право людини, що 

дозволяє їй вимагати за певних умов видалення своїх 

особових даних із загального доступу через пошукові 

системи, тобто посилань на ті дані, які, на її думку, можуть 

завдати їй шкоди [3, с. 131]. 

Незважаючи на зміни до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, світ навколо нас 

змінюється ще швидше. Більшість сучасного життя, особливо 

під час пандемії та умов воєнного стану, відбувається в 

Інтернеті, і ця сфера потребує ще більш ефективного 

регулювання. 
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Честь і гідність особи захищені статтею 8 Конвенції в 

рамках права на повагу до приватного життя (Axel Springer 

AG проти Німеччини [GC], No 39954/08, 7 лютого 2012 р.). У 

деяких випадках ЄСПЛ неодноразово виношував рішення 

проти наклепницьких заяв у соціальних мережах чи інших 

інтернет-блогах, які загрожують репутації окремих осіб. 

У своїй резолюції 38/2018 Рада ООН з прав людини 

підтвердила, що права людини, які вона має в реальному 

житті, також повинні бути захищені в Інтернеті, зокрема 

свобода вираження поглядів, що застосовується незалежно 

від кордонів і штучних засобів комунікації (медіа), відповідно 

до статті 19 Загальної декларації прав людини та 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права [4, с. 5]. 

Враховуючи вищевикладене, слід визнати, що 

застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій одночасно впливає як на прогресивний розвиток 

цифрових прав людини, так і на виникнення ризиків 

порушення її прав, зокрема права на приватність і свободу 

вираження поглядів. Це зумовлює потребу у вдосконаленні 

вітчизняної нормативно-правової бази та судової практики 

шляхом рецепції правового матеріалу тих країн, які пройшли 

етап модернізації правової системи під впливом цифрової 

трансформації суспільства. 
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС : ПРОБЛЕМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Вітчизняні євроінтеграційні процеси отримали 
офіційно-документальне оформлення у 2014 р., коли між 
Україною та ЄС було підписано спочатку політичну, а потім –– 
економічну частину Угоди про асоціацію (21.03.2014 р. та 
27.06.2014 р. відповідно).  

Окрім того, Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
передбачає синхронне державно-управлінське 
співробітництво у соціальному та культурному напрямах. 

Ієрархічно, відповідальними за впровадження 
нормативів Угоди про асоціацію на вітчизняно-державному 
рівні є Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та 
профільні (галузеві) державно-владні та місцево-самоврядні 
органи відповідно до їх юрисдикції. 

 Проблематика економічної інтеграції України у 
політико-фінансові реалії та стандарти ЄС є комплексною : 
так, П. ван Елсувеге вважає, що однакове тлумачення певних 
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наративів Угоди є неможливим через диференційовану 
правову приналежність України та деяких держав-
підписантів Угоди про асоціацію [1].  

Економічне зближення України та ЄС можливе в 
умовах налагоджених політико-юридичних зв’язків. 
Проблема правової культури в України виступає 
складнорегульованим соціальним феноменом, що сповільнює 
процес доктринально-владного сприйняття та імплементації 
Угоди.  

Проблематика ефективності зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, що запрацювала із 01.01.2016 р., полягає у 
складності налагодженого процесу переходу до ринкової 
економіки, ініційованого урядом України у якості важливого 
елемента всеаспектного зближення із ЄС [1].  

Базовий контроль та нагляд за ефективністю Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС можна здійснити шляхом 
аналізу офіційного веб-порталу КМУ –– Пульсу Угоди, що 
демонструє тенденційність виконання положень Угоди у 
відсотковому та інституційному значеннях.  

Так, Україною досі не виконано умови для підписання 
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових 
товарів (ACAA) як складника економічної інтеграції 
відповідно до законодавчих нормативів та інфраструктурних 
тенденцій права ЄС. За 2022 рік динаміка виконання склала 
25%, що пояснюється повномасштабним вторгенням РФ в 
Україну від 24.02.2022. Тенденції виконання за період 
01.11.2014 р. –– дотепер складають 87% [2].  

Додатковим проблемним питанням економічної 
інтеграції відповідно положень Угоди про асоціацію та 
наративів вітчизняного державного управління, на думку 
О. Бетлій, є питання налагодження вітчизняної фінансово-
економічної політики. Так, Бюджетний кодекс України не 
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містить прозорих механізмів контролю щодо 
загальнодержавного, місцевого, дотаційного, субвенційного 
та видаткового планування, а Податковим кодексом України 
подекуди не враховуються інтереси малих та середніх 
підприємств (МСП), що є важливою складовою державної 
політики ЄС та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
відповідно [3].  

Дотичним до складової економічної інтеграції 
політичних зв’язків України з ЄС є формування митної 
політики. Факти свідчать про «моральну застарілість» 
положень Митного кодексу України щодо митного контролю, 
ввезення товарів на територію України та вивезення з її 
території, імпортно-експортних питань.  

Багато питань викликає аспект порушення прав 
інтелектуальної власності на митному кордоні та державна 
неспроможність розробити належні важелі впливу на 
вітчизняну митницю. Загалом, інтелектуальна власність 
розглядається в доктрині ЄС як стратегічний економічний 
актив, проте в Україні не набула подібного статусу. Дані веб-
порталу Пульс Угоди свідчать, що за період 01.11.2014 р. –– 
дотепер КМУ та ВРУ виконали євроінтеграційні зобов’язання 
щодо реалізації прав авторів творів науки, літератури та 
мистецтва на 61% [4].  

Заключним (та, одночасно, найбільш вагомим) аспектом 
гальмування щодо впровадження економічних важелів 
Євроінтеграції в Україні варто вважати прецедент невдалої 
боротьби із корупцією та шахрайством (внутрішній деструктив –
– економічна нестабільність та яскраве соціальне розшарування, 
зовнішній –– невиконання Угоди про асоціацію з ЄС та 
неможливість повноцінної інтеграції у родину ЄС) [3]. Прогрес 
державного регулювання даної сфери КМУ та ВРУ за період 
01.11.2014 р. –– дотепер складає усього 24% [5].  
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Отже, попри позитивний вплив Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС у загальнополітичному, соціальному та 
культурному напрямах, актуальності набуває процес 
вирішення питань економічно-розвиткової 
політики, спрямування та координація котрих віднесена до 
компетенції ВРУ та КМУ. Зокрема, йдеться про митні, 
фінансово-бюджетні та корупційні чинники, що підлягають 
обов’язковому усуненню на шляху до повноправного 
членства у ЄС. 
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Шевцова О., 
Національний університет «Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, Україна 

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 

В даний час питання вирішення проблем сільського 
господарства, а саме його розвитку і модернізації, з 
урахуванням впровадження нових та інноваційних технологій, 
залишається актуальним. Сільське господарство завжди 
залишається на першому місці, що стосується допомоги, що 
виділяється на його розвиток. АПК України в 2021 році це: 

Рис. 1. АПК України в 2021 році 

Джерело: [Узагальнено автором на основі сайта 
http://agroconf.org/content/u-2021-roci-chastka-produkciyi-
agrarnogo-sektoru-stanovila-41-vid-zagalnogo-eksportu] 

Під державною підтримкою необхідно розуміти систему 
заходів, орієнтованих на виплату коштів з державного 
бюджету сільськогосподарським виробникам, які спрямовані 
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на розвиток промисловості та сільських територій у 
визначених районах, так і на безпосереднє підвищення їх 
рентабельності за рахунок виробництва необхідної 
сільськогосподарської продукції, головним критерієм якого є 
ефективність використання цієї підтримки та спрямування на 
інноваційні технології розвитку агропромислового комплексу. 
Схему напрямів державної підтримки розвитку 
агропромислового комплексу в Україні представимо на рис 2. 

Рис. 2. Напрями державної підтримки розвитку 
агропромислового комплексу в Україні  

Джерело: [Узагальнено автором на основі сайта 
https://minagro.gov.ua] 

Д
ер

ж
ав

на
 п

ід
тр

им
ка

 р
оз

ви
тк

у 
аг

ро
пр

ом
ис

ло
во

го
 

ко
м

пл
ек

су
 в

 У
кр

аї
ні

 

Гранти для створення бізнесу 

Садівництво 

Здешевлення кредитів 

Агрострахування 

Рослинництво 

Меліорація 

Фінансова підтримка на 1 га та за утримання корів 

Тваринництво 

Підтримка фермерства 

Компенсація с/г техніки 

   Матеріали XIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

        (07 березня 2022 р., Вільнюс (Литва), дистанційно)  

319

https://minagro.gov.ua/


Державна підтримка розвитку АПК в Україні 
здійснюється у взаємодії із реалізацією політики державного 
управління галуззю. Глобальна продовольча криза 
посилюється з кожним роком, економічна і фінансова криза в 
Україні і за кордоном поширюється, світові природні ресурси 
виснажуються, екологічна ситуація погіршується, про що 
свідчать зміни клімату і зниження здоров'я і рівня життя 
населення планети. Ці та інші чинники свідчать про 
необхідність інтенсифікації сільського господарства як одного 
з найбільш ефективних способів підвищення 
конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації 
світових економічних процесів на аграрному ринку.  

Вітчизняний агропромисловий комплекс володіє 
значним інноваційним потенціалом, який здатний забезпечити 
високий рівень науково-технологічного розвитку України в 
міжнародному бізнес-середовищі. У той же час резерви 
виробничих потужностей і сприятлива зовнішньоекономічна 
кон'юнктура як і раніше залишаються переважаючими 
джерелами зростання в сфері агропромислового комплексу 
для експорту сільськогосподарської сировини на міжнародні 
ринки сільськогосподарської продукції. Збереження поточних 
тенденцій в агропромисловому секторі країни, заснованих на 
низько технологічному виробництві, а також триваючий спад 
виробництва в сфері агропромислового комплексу доводить 
необхідність застосування наукових підходів до впровадження 
та управління ними на підприємствах АПК. Сьогодні одним із 
пріоритетів державної політики має стати модернізація як 
національної промисловості в цілому, так і агропромислового 
комплексу зокрема на основі інтенсифікації виробництва та 
ефективного використання його потужного науково-
технічного потенціалу.  

На сучасному етапі необхідно реалізувати комплексні 
заходи з підтримки інноваційної діяльності вітчизняних 
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підприємств, у тому числі сільськогосподарських, на всіх 
етапах підтримки інноваційних технологій розвитку 
агропромислового комплексу, стимулювати попит на 
результати досліджень та інноваційні розробки, на 
кваліфікований персонал, а також на сприятливі умови для 
виробництва інноваційної продукції з високим ступенем 
доданої вартості.  
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