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Шановні друзі та колеги! 

 
 Матеріали XХIІI-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 
тенденції розвитку» (м. Дікірх 
(Люксембург), 07 серпня 2022 р.) виходять у 
скрутний для всієї України час. Однак, ми 
сильні та обов’язково з гідністю подолаємо 
всіх ворогів! 

Сьогодення ставить перед 
вітчизняною наукою та державним 
управлінням складні виклики і завдання, 

зміст яких полягає у надійному теоретико-методологічному обґрунтуванні 
прикладних аспектів різних галузей науки з метою їх впровадження у 
сучасний науково-освітній простір. 

У матеріалах міжнародного науково-практичного заходу ви 
познайомитеся із: дослідженням ділових відносин щодо публічного 
управління та адміністрування; методиками впровадження дидактичних 
та рольових ігор в освітній процес військової освіти як практики 
прийняття рішень в умовах обстановки наближеної до бойової; 
прогнозуванням фізико-хімічних властивостей оксидних систем; 
особливостями сучасного ринку праці; теоретичними підходами 
щодо розвитку модельного комплексу експертної системи контролю 
та управління шлаковим режимом доменної плавки в сучасних 
шихтових та технологічних умовах; оцінкою інтенсивності больового 
синдрому та якості життя в жінок у постменопаузі з артеріальною 
гіпертензією, ожирінням та остеопорозом; трансформацією деяких 
професіоутворюючих компетентностей майбутніх психологів;  

Бажаю авторській і читацькій аудиторії не зупинятися на 
досягнутому й успішно продовжувати свою потрібну для суспільства та 
держави діяльність. 

Слава Україні!    
 
З повагою, 

директор Видавничої групи 
«Наукові перспективи», кандидат 
наук з державного управління, 
доцент 

 
 
 
                          Ірина ЖУКОВА  
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СЕКЦІЯ 1. 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, 
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 
Романенко Є.О.  

  доктор наук з державного управління, професор, 
 Заслужений юрист України, проректор, 

 Національний авіаційний університет 
м. Київ, Україна 

 
ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ У 

ДІЮ РІШЕННЯ РНБО ПРО РЕЄСТР ОЛІГАРХІВ, 
ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ 

 
17 червня 2022 року Єврокомісія підтвердила, що наша 

держава заслуговує на статус кандидата на вступ до ЄС. 
Одночасно із затвердженням статусу кандидата Брюссель 
висунув на адресу Києва вимоги щодо проведення реформ, 
надавши список із семи пунктів. Серед них - запровадити 
антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу 
олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має 
бути зроблено юридично обґрунтованим способом, 
враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо 
відповідного законодавства. 

Українські олігархи - група осіб, яка часто нечітко 
визначена у політичних колах та ЗМІ як «олігархи», що 
набула статків чи збагачується завдяки контролю влади в 
цілому або її гілок, корупції та іншими нелегальними 
шляхами, яка з'явилася на економічній і політичній арені 
України після здобуття нею незалежності в 1991 році. Особи, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991
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які стали надбагатими не шляхом  економічної діяльності, 
створення матеріальних цінностей чи росту  промисловості, а 
через розграбування вже створеного іншими людьми 
національного багатства.[1] 

Трохи історії. 02.06.2021 року Президентом України 
було внесено до Верховної Ради, як невідкладний, проект 
Закону про запобігання загрозам національній безпеці, 
пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну 
економічну або політичну вагу в суспільному житті 
(олігархів) за №5599. 1 липня законопроєкт про 
деолігархізацію був ухвалений у першому читанні.[2]  

Перед другим читанням 10 вересня 2021 року Голова 
українського Парламенту Дмитро Разумков,  на звернення 
чотирьох опозиційних фракцій Парламенту та Уповноважена 
Верховної Ради з прав людини, направив проекту закону 
щодо деолігархізації на розгляд  Венеціанської комісії. 
Загалом, за словами Голови Парламенту, протягом двох років 
від Верховної Ради шість разів надсилали запити до 
Європейської комісії за демократію через право 
(Венеціанська комісія) із проханням надати висновки щодо 
законопроектів. Венеціанська комісія є авторитетним 
органом, який впродовж багатьох років надає висновки щодо 
відповідності законопроектів європейським стандартам та 
цінностям. 

Регламент Верховної Ради України не забороняє 
розглядати в другому читанні проект Закону про запобігання 
загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним 
впливом осіб, які мають значну економічну або політичну 
вагу в суспільному житті (олігархів) (реєстр. №5599) до 
отримання висновків стосовно цього документу від 
Венеціанської комісії. Депутати розглядали законопроєкт 
постатейно, застосувавши до нього відповідну процедуру, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3273669-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3273669-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3273669-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3273669-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320780-rada-rozgladatime-zakonoproekt-pro-oligarhiv-postatejno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3320780-rada-rozgladatime-zakonoproekt-pro-oligarhiv-postatejno.html
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згідно зі статтею 119 регламенту Верховної Ради. 23.09.2021 року 
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам 
національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, 
які мають значну економічну або політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)" (№5599). Його підтримали 279 
народних депутатів. 

Документ передбачає внесення змін до низки законів з 
метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну 
або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає 
порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого 
включення, запроваджує декларування публічними 
службовцями контактів з особами, включеними до 
зазначеного Реєстру. 

Так, згідно з ухваленим законом, олігархом 
вважається фізична особа, яка одночасно відповідає 
щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному 
житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є 
кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, 
який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом 
природних монополій або займає монопольне (домінуюче) 
становище на ринку відповідно до Закону "Про захист 
економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль 
підтримує або посилює таке становище; підтверджена 
вартість активів особи та суб’єктів господарювання, 
бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових 
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 
відповідного року. 

Розрахунок вартості активів здійснюється сукупно за 
розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, 
бенефіціаром яких є така особа. При розрахунку вартості 
таких активів не враховуються активи, що належать особі в 
засобах масової інформації. 

https://www.ukrinform.ua/tag-oligarhi
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Рішення про визнання особи олігархом приймається 
Радою національної безпеки і оборони на підставі подання 
Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, 
Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. 

Апарат РНБО за 10 робочих днів до дня проведення 
засідання, на якому заплановано розгляд подання про 
визнання певної особи олігархом, направляє такій особі за 
місцем її реєстрації повідомлення про таке засідання, в якому 
викладаються ознаки стосовно такої особи. Повідомлення 
після його направлення публікується на офіційному вебсайті 
Ради національної безпеки і оборони України. 

Особа, яка отримала таке повідомлення, або 
ознайомилась з ним на офіційному вебсайті РНБО, має право 
подати до Апарату РНБО в письмовій формі особисті 
пояснення та інші документи з цього приводу не пізніше, ніж 
за п'ять робочих днів до дня проведення засідання, на якому 
заплановано розгляд відповідного подання. За клопотанням 
особи та на підставі відповідного рішення РНБО її особисті 
пояснення можуть бути заслухані на засіданні. 

Рішення РНБО про визнання особи олігархом є 
підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які 
мають значну економічну або політичну вагу в суспільному 
житті (олігархів). 

Передбачається, що офіційному вебсайті Ради 
національної безпеки і оборони забезпечується вільний та 
безкоштовний до відомостей Реєстру з можливістю їх 
перегляду, копіювання та роздруковування у тому числі у 
вигляді електронного документа, організованого у форматі, 
що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними 
засобами з метою повторного використання. 

Особам, включеним до Реєстру, забороняється: 
 здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, 
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виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді 
грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг 
пов’язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим 
бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку 
партій, здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів 
(крім власного виборчого фонду), партій під час виборчого 
процесу відповідно до Виборчого кодексу; бути покупцем 
(бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів 
великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну 
агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з 
політичними вимогами. 

Особа, визнана олігархом, з моменту її включення до 
Реєстру  зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої  
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, в порядку, встановленому Законом "Про 
запобігання корупції". 

До другого читання законопроєкту народні депутати 
запровадили визначення поняття представника особи 
включеної до Реєстру (представник олігарха) – це фізична 
особа, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними 
службовцями від імені та/або в інтересах особи включеної до 
Реєстру. 

У випадку контакту публічного службовця з особою, 
включеною в Реєстр, або її представником, такий публічний 
службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. 

Під контактом з особою, включеною до Реєстру, 
розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені 
онлайн) будь-якого змісту, крім таких заходів за участю 
публічних службовців разом з особою із Реєстру: в офіційних 
заходах, перебіг яких відображається в режимі прямої 
трансляції по радіо, телебаченню або в інтернеті; судових 
засіданнях; офіційних заходах, ініційованих органами 
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державної влади, інформація про які розміщена на 
офіційному вебсайті відповідного органу. 

Порушення обов'язку подання декларації про контакти є 
підставою для притягнення особи до політичної та/або 
дисциплінарної відповідальності. 

Неповідомлення особою, включеною до Реєстру, або її 
представником про факт включення її або особи, яку він 
представляє, до Реєстру не звільняє публічного службовця від 
відповідальності за ненадання декларації про контакти. 

Передбачається, що закон буде діяти 10 років.[2] 
16 вересня Європейська Комісія "За демократію через 

право" (Венеціанська комісія) взяла запит України на розгляд 
та оцінку законопроекту №5599 "Про запобігання загрозам 
національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, 
які мають значну економічну або політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)". 8 грудня 2021 року Бюро 
Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду 
питання про надання висновку щодо Закону України «Про 
запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із 
надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та 
політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на наступну 
пленарну сесію комісії, яка відбудеться у другій половині 
січня 2022 року. Як відомо, попередньо розгляд цього 
питання був запланований на 10-11 грудня 2021 року.[3] 

Рада нацбезпеки та оборони в травні 2022 року 
розглянула та  затвердила положення щодо  реєстру олігархів. 
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив  "В нас є 
законодавство, згідно з яким в травні ми мали затвердити на 
засіданні РНБО положення про реєстр олігархів. Таке 
засідання відбулося, РНБО проголосувала за положення. 
Думаю, найближчим часом з’явиться указ президента з цього 
приводу. І цей реєстр буде обов’язково. Інша річ – хто в 
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ньому буде, в який спосіб це відбуватиметься і чи є в нас сьогодні 
час приділяти цьому питанню максимальну увагу".[4]  

Голова Нацагентства з питань запобігання 
корупції Олександр Новіков вважає, що створення реєстру 
олігархів втратило свою актуальність. Про це він сказав 
09.06.2022 року в інтерв'ю Forbes: "На мою думку, [ця ідея] 
втратила актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали 
олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки 
про бізнес, а й, наприклад, про телеканали. Коли ми виграємо 
війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, 
боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх. 
Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться 
просто на великий бізнес".[5]  

Президент України Володимир Зеленський затвердив 
рішення Ради національної безпеки і оборони щодо порядку 
формування та ведення реєстру олігархів. Відповідний указ за 
номером 459/2022 був оприлюднений 29 червня на сайті 
президента.[6] "Увести в дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про 
затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну 
економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), 
порядок його формування і ведення" (додається)", — 
зазначається у його тексті. 

Встановити, що передбачений Положенням обсяг 
функціональних можливостей Реєстру осіб, які мають значну 
економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) 
(далі – Реєстр), реалізується у два етапи: 

- забезпечення функціонування Реєстру – реалізація 
базового набору функціональних можливостей Реєстру для 
забезпечення виконання передбачених законом вимог; 

- забезпечення розвитку Реєстру, подальше розширення 
функціональних можливостей Реєстру до повного 
передбаченого Положенням обсягу. 

https://file.liga.net/persons/novikov-aleksandr
https://forbes.ua/inside/fond-pokayannya-dlya-rosiyan-konfiskatsiya-aktiviv-medvedchuka-ta-shariya-pitannya-do-novinskogo-yaroslavskogo-ta-fridmana-intervyu-ochilnika-nazk-pro-ukrainski-sanktsii-09062022-6484
https://www.president.gov.ua/documents/4592022-43085
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До технічної реалізації функціональних можливостей 
Реєстру в частині формування та внесення подання про 
визнання певної особи такою, яка має значну економічну та 
політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або про 
виключення такої особи з Реєстру через електронний кабінет 
подання формуються та вносяться з дотриманням вимог 
Положення до змісту та форми таких документів, а також 
застосування електронних довірчих послуг кваліфікованих 
електронних підпису та печатки через систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади чи у паперовій формі з 
дотриманням вимог Положення до змісту документів та їх 
підписання власноручним підписом, застосування печаток та 
завірення копій відповідно до вимог законодавства, із 
подальшою обробкою реєстраторами. 

Відповідно до документа, зокрема, серед інформації про 
олігархів, яку вноситимуть у реєстр — прізвище, ім’я, по 
батькові, дата і місце народження, ідентифікаційні дані, а 
також реквізити паспортів. Окрім того, у реєстрі повинне 
міститись обґрунтування визнання людини олігархом. 

Реєстр має вестись в електронній формі державною 
мовою. При цьому в нього не вноситимуть дані, що містять 
державну таємницю та службову інформацію. Водночас дані 
про олігархів, які вносяться до Реєстру, не можуть бути 
визнані конфіденційними. 

Доступ до реєстру матимуть декларанти, реєстратори, 
співробітники подання і адміністратора реєстру. Також 
скористатися ним зможуть голова, секретар і члени РНБО, 
посадові особи й працівники інших державних органів. 

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на 
секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. 

20 липня 2022 року секретар Ради національної безпеки 
і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо стану 
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виконання Закону України «Про запобігання загрозам 
національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, 
які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному 
житті (олігархів)». Технічний реєстр олігархів готовий до 
роботи. тому що це була відповідальність апарату Ради 
нацбезпеки і оборони.  Зараз відбувається технічна робота в 
тих інституціях, які мають право, згідно із законом, робити 
подання на перевірку тих чи інших осіб, які мають ознаки 
"олігархів". Секретар РНБО України зазначив, що нині під 
перевірку на відповідність критеріям, визначеним Законом, 
можуть підпадати близько 86 осіб.  

"Ми не зупиняємося по цьому закону жодного дня, тому 
що законодавець не дає нам таке право в військовий час 
зупинити дію того чи іншого закону. Якщо законодавець 
ухвалить таке рішення, яке має вступити в законну силу 
відповідно через підпис президента, тоді ми можемо з вами 
говорити про зупинення тих чи інших процесів чи то 
назавжди, чи то на певний час. Робота триває постійно. 
Збирається інформація про громадян нашої країни, які мають 
на сьогоднішній день ці чотири критерії, які визначені в 
законодавстві", - розповів Данілов.[7]  

В взвязку з набранням чинності закону про олігархів, 
який увів у дію президент Володимир Зеленський, 
найбагатша людина України  Рінат Ахметов 11 липня заявив 
про те, що виходить із медійного бізнесу. Водночас він 
передасть державі не свої активи, а лише ліцензії на 
мовлення усіх ефірних і супутникових телевізійних каналів і 
від ліцензій друкованих медіа в Україні. В холдинг Медіа 
Група Україна входять: національний ефірний телеканал 
"Україна"; НЛО TV; "Індиго TV"; "Футбол 1/2/3", 
представлені також і в HD-версії; "Україна 24"; 
регіональний "34 телеканал"; оператор супутникового 
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мовлення Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; міжнародні 
канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компанії 
"Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного 
циклу "Медіа Партнерство Баінг"; сайт segodnya.ua; 
кросплатформений проект Vogue UA. За словами Ахметова, 
загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, - 
понад 1,5 мільярда доларів. Загалом у медіахолдингу працює 
4000 людей. 

Окрім холдингу Медіа Група Україна  він також має 
інтереси у гірничо-металургійному комплексі, енергетичних 
та страхових компаніях, банках, транспортному бізнесі, 
сільському господарстві, елітній нерухомості. Головний 
актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша 
фінансово-промислова група України SCM. За 2021 рік 
Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і його статки 
оцінили у 7,6 мільярда доларів.[8] 

Висновки. Реєстр олігархів — анонсована указом  
Президента та рішенням  РНБО база даних осіб, які за 
поглядами розпорядника бази даних підпадають під 
визначення «олігарх», із обґрунтуванням такого внесення у 
самій базі даних. Планована база даних є інструментом 
внутрішнього апарату РНБО із обмеженим колом осіб які 
мають доступ до відомостей щодо паспортних даних, статків 
осіб, їхнього безпосереднього майна, та вказівки 
бенефіціарності у певних бізнес ланцюгах.  Реєстр олігархів 
планують ввести відкритим для обмеженого кола осіб 
державного апарату, окрім даних які містять державну 
таємницю. Відповідальним органом буде апарат РНБО, як і 
розпорядником бази даних буде також РНБО. Доступ до 
реєстру олігархів матиме обмежене коло осіб. Олігархи 
повинні або отримати офіційний статус олігарха і потрапити 
під обмеження, встановлені новим законом, або позбутися 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rejtynh-forbes/31241013.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85
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ознак, які визначають їх як олігархів (наприклад, перестати 
впливати на політику, позбутися монопольного становища або 
продати медіа покупцю з бездоганною діловою репутацією. 
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ESTABLISHMENT OF THE CONCEPTION OF         

E-GOVERNANCE IN INSTITUTIONS OF 
EXECUTION OF PUNISHMENTS AND DETENTION  

 CENTERS OF UKRAINE 
 

When in 2014 year Ukraine signed Association Agreement 
between the European Union and its Member States, of the one 
part, and Ukraine, of the other part, there was a question of 
bringing organizational and legal foundations of the activity of 
public administration bodies to European standards. By the order 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 20.07.2017 № 649-р 
«About the conception of development of E-governance in 
Ukraine» was approved important instrument of public 
administration for digital and information society – E-governance.  

According to above conception, E-governance is the form of 
organization of state administration, that promotes increase of 
efficiency, transparency and accountability of activity of bodies of 
state powers and bodies of local self-government using 
information and communication technologies for formation of 
new type of state that oriented on meeting needs of citizens. 
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Principles of establishment of E-governance were specified: 
digital by default, one-time input of information, computability by 
default, accessibility and involvement of citizens, transparency 
and accountability, trust and security [1].  

We need to emphasize that Ukraine successful implements 
E-governance in the activity of bodies of public administration, in 
particular, this is evidenced by the results of research of the 
United Nations Organization «E-Government Survey 2020», 
under the research, in 2020 year Ukraine took 69th place in the 
ranking of countries with the most developed electronic 
governance, which is 13 positions higher than in 2018 [2]. 

Along with this, creation of practice foundations for 
realization of the concept in all areas of domestic policy of the 
state is very important, one of these area is area of enforcement of 
criminal penalties. At the modern stage of state formation, the 
State Criminal and Executive Service of Ukraine is in the stage of 
reformation and needs «conduction of dialogue» with citizens and 
realization of principles of transparency and accountability. 

It is appropriate to emphasize that one of the components of 
the goal of the Concept of e-government in Ukraine is to satisfy 
the interests and needs of individuals and legal entities [1]. 

Among such interests that can satisfy personnel and 
administration of the State Criminal and Executive Service of 
Ukraine are: 

- providing information to condiments and prisoners about 
their rights and duties; 

- accepting applications from condemnes and prisoners; 
- the security of right to receive packages; 
- creation of conditions for realization of the right to visit [3, 4]. 
Subjects of realization of these rights are personnel and 

administration of institutions of executions of punishments and 
detention centers on the one side and condemnes or prisoners and 
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their family, friends – on the other side. The last category the most 
often needs individual interpretation about conditions of service of 
sentence or jail placement, organization of meetings, sending of 
packages, writing of applications. 

Along with this, problem question remains absence of 
official web-sites of the Department for the Execution of Criminal 
Punishments and institutions of executions of 
punishments/detention centers, where a person can receive 
individual interpretation of legal norms or write applications. 

The order of the Ministry of justice of Ukraine from 
28.08.2018 year №2823/5 «About approval Rules internal 
procedure of institutions of execution of punishments» fixed the 
right of using the Internet of condemnes of institutions of 
execution of punishments according to Procedure for providing 
access to the global Internet network to convicts, affirmed by the 
order of the Ministry of justice of Ukraine 19.10.2017 year № 
3233/5, registered by the Minisrty of justice of Ukraine 
20.10.2017 year № 1280/31148 [5]. The right of using the Internet 
of prisoners and condemnes in detention centers fixed in the order 
of the Ministry of justice of Ukraine from 14.06.2019 year 
№1769/5 «About approval Rules internal procedure of detention 
centers of the State Criminal and Executive Service of       
Ukraine» [6]. 

So, condemnes and prisoners can be subjects who needs 
establishment of E-Governance in institutions of execution of 
punishments/detention centers too. 

For establishment the conception of E-Governance in 
institutions of execution of punishments and detention centers we 
propose: 

- creation of official web-sites of institution of execution 
of punishments and detention centers, appointment a responsible 
person for its administration by the Department for the Execution 
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of Criminal Punishments at the request of the head of the 
institution of execution of punishments or the detention center and 
appointmen  assistants of a responsible person by the head of the 
institution of execution of punishments or the detention center at 
the request of the a responsible person; 

- development of obligated of sections of web-sites that 
must have: information for condemnes/prisoners (about their 
rights and duties), information for families of 
condemnes/prisoners (interpretation about the right of meetings 
and sending of packages), information about writing applications 
namely the site must have the form for E-applications, 
information about verbal and written applications (according to 
the Law of Ukraine «About the appeal of citizens»), information 
about activity of the institution of execution of punishments or the 
detention center; information about mechanisms of the security 
rights of condiments/prisoners, links to official sites of the 
Ministry of justice of Ukraine, Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights, Free legal aid (out of necessity 
the list of official sites can be enlarged); contacts and address of 
the institution of execution of punishments or the detention center. 
It is important to present information in such a way that it is 
accessible and understandable to everyone. 

One of problem questions that may arise in this context – the 
lack of skills of administration web-sites by personnel and 
administration of institutions of execution of punishments/detention 
centers. To solve it we propose to create courses of administration of 
web-sites for personnel and the administration of institutions of 
execution of punishments/detention centers by the Ministry of justice 
of Ukraine in cooperation with the Ministry of digital transformation 
of Ukraine. 

For realization of the above it is expedient to develop and 
adopt a Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, that would 
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establish the introduction of E-governance in the test regime in 
execution institutions and remand prisons, its organizational 
foundations, as well as the list of penal institutions and remand 
prisons that will participate in this project. 
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ЩОДО ЦІЛЕЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 

ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ  

 
Поряд із державою та її органами відомої ваги з другої 

пол. XX ст. набувають такі суб’єкти публічного життя 
(публічного володарювання та управління), як територіальні 
громади (комуни, гміни), а також громадянське суспільство 
та його інститути. У більшості державах світу, включаючи і 
пострадянські та постсоціалістичні з декларативного в 
реальний трансформується статус народу, як єдиного джерела 
влади у державі. Змінюється уявлення про форми впливу 
громадян, жителів територіальних громад і інститутів 
громадянського суспільства на державну політику та процес 
управління державою. 

Поряд із безпосередньою та представницькою демократією 
в Європі та інших регіонах світу утверджується партисипаторна 
(з англ. participate – «брати участь») демократія. На сьогодні ця 
форма демократії є важливим інструментом участі громадян у 
формуванні та реалізації державної політики, а також участі 
жителів у публічному житті територіальних громад і здійсненні 
функцій місцевого самоврядування в Україні та більшості 
демократичних держав світу.  

Запровадження в Україні воєнного стану через збройну 
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агресію РФ обмежило, хоча й не скасувало, низку 
конституційних прав і свобод громадян, включаючи право на 
участь в управлінні державними справами і на безпосереднє 
здійснення місцевого самоврядування [1]. Тобто, йдеться про 
право українців на реалізацію різних форм партисипаторної 
демократії. 

З іншого боку, демократія участі продовжує ефективно 
функціонувати на загальнонаціональному та місцевому 
рівнях на більшості територій нашої держави, 
підконтрольних Україні. При міністерствах і центральних 
органах виконавчої влади продовжують діяти громадські 
ради, найбільш важливі проєкти нормативно-правових рішень 
проходять громадські обговорення, а електронні звернення до 
Президента України демонструють зацікавленість громадян з 
багатьох питань, пов’язаних із протистоянням України 
російській агресії, евакуацією населення з районів бойових 
дій etc. Таким чином, соціальна активність громадян в 
формуванні чутливих напрямків формування та реалізації 
державної політики і управління в Україні в умовах воєнного 
стану, поряд із самовідданою працею українців, є своєрідним 
«мирним фронтом», який сприяє соціальній мобілізації 
громадян для оборони України [2, с. 145].   

Іще більшу популярність демократія участі (місцеві 
ініціативи, громадські слухання, загальні збори жителів, 
партисипаторні бюджети, діяльність органів самоорганізації 
населення та ін.), починаючи із 2014 року має в 
територіальних громадах України [3]. Слід погодитись із       
О. Батановим, В. Кравченком і Х. Приходько, що сучасна 
українська місцева партиспаторна демократія - це «легальні 
т а легіт имні форми безпосередньої участ і громадян у 
публічному ж ит т і на місцевому рівні, які дозволяют ь і в 
подальшому забезпечуват и вирішення пит ань і розв’язання 
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проблем місцевого значення шляхом їх публічного 
обговорення, узгодж ення, винесення на публічні слухання 
т а/або голосування т ощо» [4, с. 24]. 

Нині жителі територіальних громад України 
добровільно, за власної ініціативи, долучаються до вирішення 
кадрових і матеріально-технічних питань забезпечення 
територіальної оборони від російської агресії та до 
відновлення інфраструктури й житлового фонду зруйнованих 
окупантами і звільнених Збройними Силами України, 
Територіальною обороною та іншими військовими 
формуваннями України міст, селищ і сіл (Буча, Гостомель, 
Ірпінь, Тростянець, Чернігів і ін.), а також для допомоги 
внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих 
районів і районів, де ведуться активні бойові дії. 

Позитивним і унікальним є досвід створення в Україні 
добровольчих формувань територіальних громад, які 
відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи 
національного спротиву», являють собою «воєнізований 
підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян 
України, які прож ивают ь у меж ах т ерит орії відповідної 
т ерит оріальної громади, який призначений для участ і у 
підгот овці т а виконанні завдань т ерит оріальної оборони» [5]. 
Феноменологія успіху реалізації проекту територіальної 
оборони із першого дня військового вторгнення РФ в Україні, 
безперечно, заслуговує свого самостійного вивчення. 
Відзначимо лише, що для незалежної України досвід 
створення боєздатної та ефективної територіальної оборони, 
сформованої на добровільних засадах із числа жителів 
територіальних громад став іще одним важливим 
індикатором прихильності українців до свободи і демократії, 
навіть в умовах воєнного стану. 

Історично сформовані, від вічевої демократії Київської 
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Русі – до Революції Гідності, цінності та принципи демократії 
є визначальною складовою правосвідомості та світогляду 
українців у цілому. Це зумовлює їх прихильність до 
демократичних засад державного управління та місцевого 
самоврядування як у мирний період державотворення, так і 
під час героїчної оборони від військової агресії РФ, відліком 
якої стало 24 лютого 2022 р. Відповідні цінності властиві й 
дослідникам феномену демократії участі (співучасті, чи 
дорадчої участі [6, с, 4-5]) чи ж партисипаторної демократії 
(Participatory Democracy), яка «передбачає безпосередню 
участ ь членів т ерит оріальної громади в управлінні громадою 
(або громадян – в управлінні держ авою), т обт о в процесах 
підгот овки, ухвалення управлінських рішень т а конт ролю їх 
реалізації» [7]. 

Очевидно, що система традиційних форм демократії 
участі, закріплених у Конституції та законах України, а також 
усталених в Україні в 1991-2022 роках у державному 
управлінні та місцевому самоврядуванні (місцеві ініціативи, 
громадські слухання, загальні збори жителів, партисипаторні 
бюджети і ін.), в умовах воєнного стану примножується 
новими формами демократії участі, пов’язаними із 
забезпеченням територіальної оборони, здійсненням 
волонтерської діяльності тощо. 

Розвиток місцевої партисипаторної демократії в умовах 
воєнного стану, на наш погляд, дозволяє досягнути Україною 
наступних завдань: а) продовжити утверджувати цінності 
демократії в Україні, які є світоглядно подільними із 
цінностями, що поділяють ключові союзники України – 
США, Велика Британія, держави-учасниці США, Австралія, 
Японія та ін., а також індикатором для руху України до 
членства в ЄС; б) протистояти російській політиці щодо 
проведення квазіреферендумів і реалізації інших 
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пропагандистських форм «фейкової демократії» на тимчасово 
окупованих територіях України; в) систематично брати 
безпосередню участь у формуванні та реалізації державної 
політики у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ін., а також у забезпеченні 
територіальної оборони і облаштуванні життя громадян 
України, евакуйованих із тимчасово окупованих територій і 
районів бойових дій.    
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ: ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

Система державного управління в Україні потребує 
глибоких та структурних реформ, особливо у світлі 
військової агресії з боку Російської Федерації. Здатність 
втілювати комплексні зміни, які забезпечують 
конкурентоспроможність нашої держави, залучення 
зовнішніх інвестицій та створення нових робочих місць, 
прямо залежить від спроможності державного управління у 
розробці та впровадженні ефективної політики, при 
мінімізації адміністративного навантаження. Кожна державна 
інституція має вибудовувати план своєї діяльності таким 
чином, щоб він відповідав викликам часу та очікуванням 
суспільства, враховуючи всі похідні аспекти того чи іншого 
процесу. Задля досягнення означених цілей потрібно 
розробити ефективну методику прийняття урядових рішень 
та делегування повноважень, а також шляхи їх реалізації 
економічно найвигіднішим способом.  

Ефективність державного управління – це здатність 
системи державного управління забезпечувати нагальні 
потреби суспільства і кожного окремого громадянина за 
мінімального ресурсного забезпечення [4, с.11].  



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   38 

Досить поширеним є тлумачення ефективності 
управління: як певного результату, що є співмірним із 
витратами на його досягнення. Тобто, зазвичай, ефективність 
розуміють як співвідношення ефекту і затрат, що виникли у 
конкретній сфері діяльності [2, с.96]. 

У свою чергу, В. Бакуменко зазначає: "Ефективність 
державного управління – це один з основних показників 
досконалості управління, що визначається за допомогою 
зіставлення результатів управління і ресурсів, затрачених на 
їх досягнення" [1, с. 72]. 

Одним із основних чинників забезпечення ефективності 
державного управління є узгодження інтересів різних 
суб’єктів у процесі вироблення державної політики в Україні. 
Тоді як концептуальною основою є структурне інформаційно-
аналітичне опрацювання ключових позицій у формуванні 
стратегічних пріоритетів національної політики та 
колегіальне вирішення суспільних завдань. 

Серед основних завдань уряду є чітке визначення 
питання щодо ефективного реагування на виклики часу. Саме 
здатність в умовах обмежених часових рамок розглянути та 
прийняти відповідні рішення, згідно з поточними 
обставинами та перспективами, прийнято називати 
ефективністю урядової політики. Існує значна кількість 
другорядних чинників, тому у цій площині лежать питання: 
як у процесі прийняття рішень коректно окреслювати 
пріоритети; як визначити власну спроможність вирішити 
проблеми, відповідно до наявних ресурсів.  

Важливими показниками ефективності є: управління 
часом (time management); комплексне бачення шляхів щодо 
потенційного вирішення проблем, чи хоча б мінімізація 
негативних наслідків; координація державної політики у 
виробленні урядових рішень, особливо своєчасність та 
влучність останніх.   
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Зазначимо, що це допомагає вирішити питання 
стратегічного планування, яке визначається як інструмент 
наповнення управління його істинним змістом, тобто, 
досягнення конкретних цілей, які можна здійснити за 
наявності певних обставин. Його використовує велика 
кількість урядів країн світу, у першу чергу, задля розуміння 
реальної конфігурації власних здобутків і пріоритетів. Воно є 
необхідним фільтром від марнотратства та нецільового 
витрачання часу.  

Таким чином, у стратегічному плануванні критичним є 
створення і застосування певного інтегрованого механізму, 
який зможе оперативно відслідковувати, аналізувати та 
узагальнювати всі заходи органів державної влади [4, с.38]. 

Зокрема, перед Кабінетом Міністрів України (далі – 
КМУ чи Кабмін) постає безліч нагальних проблем, які 
потребують послідовного вирішення. Саме Акти Кабінету 
Міністрів (постанови та розпорядження) виступають 
необхідним правовим механізмом у вирішенні важливих 
завдань, які щодня постають перед цим державним органом, а 
їх видання – правовою формою здійснення покладених на 
нього функцій і реалізації повноважень. 

На етапі підготовки проектів нормативно-правових 
актів важлива роль належить урядовому комітету, робочому 
колегіальному органу Кабміну. Цей структурний підрозділ 
попередньо розглядає проекти нормативно-правових актів, 
основних напрямів реалізації державної політики, інших 
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів. Він 
може визнати за недоцільне прийняття акту Кабінетом 
Міністрів. Рішення урядового комітету, прийняті в межах 
його повноважень, обов’язкові до виконання. Проте, 
остаточне рішення щодо проектів актів приймає Кабінет 
Міністрів України на своєму засіданні. 
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Існуюча практика не ідеальна, тому несе у собі певні 
ризики. Варто розглянути головні виклики, що пов’язані з 
цією процедурою і можливі варіанти щодо її вдосконалення. 
Виклик 1: відсутність достатньої внутрішньої  та зовнішньої 
комунікації у процесі проведення аналізу і підготовці 
проектів стратегічних документів, а також проектів законів, 
не дивлячись на існування чітко прописаних та 
формалізованих процедур. Виклик 2: нинішня процедура 
міжвідомчого погодження досить складна, тому спричиняє 
тривалу затримку під час схвалення актів Кабінету Міністрів 
України.  

Виклик 3: можливість Секретаріату Уряду забезпечувати 
якісний аналіз проектів актів, що пропонуються суб’єктами 
внутрішньоурядової структури (міністерства, державні 
органи влади, які підзвітні КМУ) на відповідність 
стратегічним пріоритетам Кабміну та успішно виконувати 
роль своєрідного фільтру під час прийняття виважених і 
узгоджених рішень із використанням новітніх інструментів 
аналізу та планування політики.  

Виклик 4: велика кількість технічних документів 
перевантажує уряд. Через це виникає брак часу для розгляду, 
визначення та прийняття рішень, які є найпріоритетнішими 
для Кабміну.  

Виклик 5: окремі урядові законопроекти мають досить 
низький рівень підтримки у Верховній Раді України, що, у 
свою чергу, значно сповільнює як процес реформ, так і 
втілення задекларованої урядової політики загалом. 
Ігнорування необхідності попередньої підготовки концепції 
прийнятих законів є однією з причин їх незадовільної якості. 

Отже, задля пришвидшення реформування системи 
державного управління та підвищення ефективності 
процедури прийняття урядових рішень вважаємо за 
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необхідне: визначити перелік сфер регулювання, які будуть 
вимагати обов’язкового схвалення концепції закону на рівні 
урядового комітету, і тільки після цього починати розробляти 
законодавчий акт; оптимізувати етап погодження проектів 
актів Кабінету Міністрів України; передбачити чіткий 
розподіл повноважень щодо розгляду проектів нормативних 
актів (перевірка на відповідність процедури подачі пакету 
документів та аналіз щодо кореляції поданого акту з 
пріоритетами уряду), а також здійснити змістовне 
впорядкування документів концептуального характеру, як 
основи для початку розгляду проекту нормативно-правового 
акту; визначити перелік відомств між якими відбувається 
погодження проектів актів, відповідно до їх сфери 
регулювання. Це спростить процедуру проходження 
експертиз, щоб не всі проекти підпадали під перевірку не 
профільних для них міністерств; надати право ініціювання та 
внесення актів всім членам Кабінету Міністрів України; 
трансформувати державний апарат шляхом оптимізації 
міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх 
територіальних підрозділів. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
В Україні на часі не сформовано єдиної концепції 

фінансового управління –– так, багато колізій мають норми 
Бюджетного та Податкового кодексів України (проведення 
аудиту, ревізій, перевірок на загальнодержавному та 
приватному рівнях відповідно), а також –– норми Митного 
кодексу України щодо економічної законності, 
обґрунтованості та повноти пропуску товарів через 
державний кордон. Через це, інституціоналізація 
вітчизняного економічного механізму за прикладом ЄС –– 
ситуативна необхідність. 

Державний фінансовий менеджмент країн ЄС загалом 
передбачає «покращення якості державних фінансів» шляхом 
нормування видаткової політики країни-члена ЄС на засадах 
економічного зростання та ситуативної рівності. Варто 
врахувати, що ефективність та результативність державних 
видатків ЄС –– пряма передумова послабленню бюджетних / 
фінансових обмежень.  

В рамках економічного менеджменту Єврокомісія, 
окрім іншого, концептуалізує, розробляє, проводить та 
інституціоналізує «огляди витрат» –– межу здійснення 
витратних розрахунків урядами держав-членів ЄС за 
внутрішніми та іноземними зобов’язаннями. Зазначена 
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ініціатива також передбачає управління, моніторинг та оцінку 
державних витрат країн-членів Союзу із дотриманням 
принципу прозорості [1].  

В свою чергу, прикладами підтримки держав-членів ЄС 
Єврокомісією та уповноваженими фінансовими органами 
(міністерствами, податковими органами та митними 
адміністраціями) варто вважати конструкційну перевірку 
щодо дотримання згаданих «оглядів витрат»; концепцію 
узгодження витратних переглядів відносно процесу 
бюджетування та точкового управління державним 
фінансуванням; формування тенденцій розбудови потенціалу 
та вдосконалення практик оцінки витратної сфери урядової 
державного апарату.  

Примітно, що в Україні обов’язки щодо визначення 
доцільності, вимірності та контекстності витрачання 
бюджетних коштів покладено на Державну казначейську 
службу України (ДКСУ). Проте, порядок та структурно-
специфічні риси її діяльності, відповідно до ч. 5 ст. 48 
Бюджетного кодексу України та ПКМУ № 215 від 15.04.2015 
р. «Про затвердження Положення про Державну 
казначейську службу України», не є достеменно визначеними 
(терміни «облік бюджетних зобов’язань», «відповідність 
бюджетним асигнуванням» носять узагальнений, а не 
партикулярно-конкретний характер державно-управлінського 
декларування) [2].  

Таким чином, додаткової застосовності для України 
набуває імплементація порядку «інституціоналізації витрат», 
запровадженого у Естонії. Єврокомісія та Міністерство 
фінансів Естонії (Estonian Ministry of Finance) працюють над 
підвищенням ефективності розподілу державних ресурсів 
шляхом, зокрема, технічної підтримки, що виявляється у 
пристосуванні видатково-аналітичних показників до системи 
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цільового бюджетного управління та створення методології 
переглядів витрат. Подібна практика є прийнятною до 
імплементації на інституційному рівні в Україні –– зокрема, 
ДКСУ та Міністерством фінансів України [3].  

Наступним віховим елементом державного фінансового 
менеджменту ЄС є підготовка та виконання бюджету. 
Принцип –– ефективність та своєчасність фінансового 
планування. Єврокомісія визначає підготовку бюджету як 
вирішальний елемент ресурсного розподілу із відображенням 
пріоритетів політики витрат, що спрямовані на належне 
витрачання бюджетних коштів та покращення бюджетного 
процесу. У рамках ініціативи виділяють цільове 
бюджетування (performance budgeting) та формування 
«середньострокової бюджетної основи» (medium-budget 
framework). Єврокомісія, окрім того, концентрує увагу на 
виконання державами-членами ЄС річних та щоквартальних 
бюджетних програм [1].  

Прикладами підтримки підготовчо-розпорядчих 
бюджетних ініціатив Єврокомісією є посилення системи 
цільового бюджетування, поєднане із еколого-гендерними та 
сутнісно-управлінськими перепрофілюваннями у сфері 
бюджетної структуризації. 

Яскравим прикладом впровадження зазначеної 
ініціативи Єврокомісією є процес підвищення якості 
державно-бюджетних трансформацій в Хорватії. Спільно із 
Міністерством фінансів Хорватії (Croatian Ministry of Finance) 
розроблено план дій щодо сприяння покращенню державно-
ресурсного фінансового управління та прозорого    
планування / витрачання коштів загальнодержавних та 
місцевих фондів [4].  

Враховуючи вищевикладене, необхідність створення 
прозорого контрольно-наглядового механізму державно-
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бюджетного контролю в Україні, котрий буде визначено, 
зокрема, на рівні Бюджетного та Податкового кодексів 
України (нормативна площина) та ПКМУ № 215 від 
15.04.2015 р. (суто процедурна площина) набуває 
екстраактуалізованого значення.  

Обліково-статистична діяльність сфери секторально-
державної економіки в ЄС, водночас, передбачають 
створення комплексних, надійних та своєчасних практик 
обліку та звітності, включно із моніторингом «фіскального 
стану та перспектив» урядами окремих держав-членів ЄС. В 
рамках ініціативної роботи передбачено законодавчу, 
ринково-економічну, громадянську, фінансову та економічно-
розрахункову діяльність уповноважених органів (міністерств, 
податкових органів та митних адміністрацій), діяльність 
котрих контролює Єврокомісія [1].  

До компетенції Єврокомісії у зазначеній сфері відноситься 
також допомога державам-членам ЄС у модернізації системи 
фіскальної звітності. Йдеться про технічну підтримку для 
розробки та впровадження реформ бухгалтерського обліку та 
аудиту згідно із принципами нарахувань відповідно до 
Європейських стандартів бухгалтерського обліку для державного 
сектору (European Public Sector Accounting Standards) та 
загальних вимог щодо покращення якості національних ринково-
розрахункових показників.  

Прикладом подібних фінансово-економічних 
регулятивних трансформацій у ЄС є Реформа державного 
обліку в Ірландії (Public accounting reform in Ireland). 
Єврокомісією спільно із Міністерством фінансів Ірландії 
(Ireland Department of Finance) сформовано модернізаційні 
практики фінансової звітності та розроблено дорожні карти 
(плани дій) для реформи у галузі національної облікової 
політики [5].   
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Крім цього, у рамках ініціативної роботи 
Департаментом державних витрат і реформ Ірландії (The Irish 
Department of Public Expenditure and Reform) 
переформатовано систему бухгалтерського обліку відповідно 
до рекомендацій, наданих Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (Organization for Economic Co-
operation and Development –– OECD). Серед вимог –– 
визначення плану впровадження фінансово-облікового та 
звітнісного вдосконалення на загальнодержавному рівні на 
засадах кооперації із центральним урядом, «поваги до 
міжнародного права» (міжнародних стандартів) та 
пропагування належного рівня практики фінансово-
економічного державотворення.  
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ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ ЧЕРЕЗ СФЕРУ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА ВПЛИВУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ І 
ПРОЯВУ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ 

 
Ділові відносини щодо публічного управління та 

адміністрування – це процесні відносини, із властивими 
функціями внутрішньої та зовнішньої дисципліни 
(необхідності) задіяних суб’єктів, які пов’язані з 
взаємозалежним виконанням службових обов’язків і вказівок 
керівництва чи врахування потреб зовнішніх партнерів та 
спрямовані за їх дієвої підтримки (реалізації) на отримання 
результату. Як правило дані відносини, на відміну від 
міжособистих, неформальних, які керовані почуттями й 
емоціями, досить чітко формалізовані, тобто стосуються 
справи. Фундаментальна відмінність ділових відносин від 
партнерських відносин у тому, що вони цілеспрямовано 
орієнтуються на матеріальний (фінансовий) результат. 
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Також наголосимо, що ділові відносини в 
інформаційному суспільстві відчутно залежать від широти 
застосовуваних інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), оскільки через них можливо отримати ефективний 
результат з нижчими затратами ресурсів. Властиво ІКТ 
ввібрали в свій окіл все передове з засобів зв’язку та 
апаратного забезпечення, обумовивши революційні зрушення 
в інформатизації суспільства та його соціально-політичних 
зрушеннях. Саме новітні ІКТ посилюють інформаційно-
аналітичні можливості державних інституцій, а через них 
проходить підтримка розвитку бізнесу на законодавчому 
рівні, поліпшується обслуговування громадян через 
покращення прийняття управлінських рішень у критичних 
інфраструктурах (транспорт, водо- і енергозабезпечення) [1–5].  

Хоча публічне управління та адміністрування (ПУА) 
прямо не ставить у свою основу результативну 
матеріалізацію ділових відносин, оскільки це принципове 
завдання бізнесу та й концентрується на якісному наданні 
державних послуг, але діалектика можливостей надання 
означених послуг безпосередньо залежать від дієвості саме 
ділових відносин. Однак, не зважаючи на інтенсивний 
розвиток інформатизації, при цьому можуть виникати й 
відчутні загрози, тобто небезпеки виникнення збитків чи 
втрат, пов’язаних з використанням конкретних інформаційно-
технологічних підходів, що стосуються забезпечення 
інформаційного процесу сфери формування ділових відносин 
у ПУА. Так, структури системи ПУА перебувають під певним 
впливом інформаційних загроз, які йдуть від приватного 
бізнесу, у якого ідеологія існування пов’язана з прибутком. 
Загрози (свідомі чи не свідомі), виникають у приватного 
бізнесу, тобто їх власників, через хотіння отримати 
додатковий прибуток через застосування ІКТ, навіть 
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порушуючи чинне законодавство в частині обробки 
інформації, яка має конфіденційний характер і може 
розкривати й державні таємниці.   

Властиво проблематика розвитку ІКТ має 
забезпечуватись й врахуванням специфічних загроз щодо 
дотримання принципів інформаційної безпеки (ІБ) і в системі 
функціонування ПУА, оскільки недотримання умов, збоїв, 
неузгодженість даних в різних облікових системах 
призводить до відповідних проблем з сталим розвитком, 
інформаційним обміном та національною безпекою [4–6]. 

Зокрема, до типових випадків (випадкових чи 
навмисних) інформаційно-технологічних загроз, що 
проявляються у сфері ПУА, можливо віднести: 

− цілеспрямовані зловмисні дії внутрішніх чи 
зовнішніх недоброзичливців; 

− несанкціонований доступ, спостереження чи 
безпосереднє проникнення в інформаційну мережу; 

− підслуховування конфіденційних розмов 
працівників та прослуховування сигналів акустичних джерел; 

− перехоплення й перекодування різного роду 
випромінюючої енергії полів та сигналів; 

− несанкціоноване перенесення інформаційних носіїв 
за контрольовані межі; 

− розголошення конфіденційної інформації 
службовцями; 

− документарна чи матеріальна втрата носіїв 
інформації ; 

− несанкціонована втрата інформації через апаратні 
збої в мережі чи внаслідок стихійного лиха; 

− несанкціонована втрата через технічні помилки 
обслуговуючого персоналу; 
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− вплив зовнішніх критичних силових завад 
(електромагнітних, електричних, радіоактивних, природніх).  

Загалом, загрози ІБ щодо налагодження ділових 
відносин у сфері ПУА доцільно розглядати через 3 групи: 

1) загрози впливу неякісної інформації на особу, 
суспільство, державу; 

2) загрози несанкціонованого та неправомірного 
доступу сторонніх осіб до інформаційного процесу, 
порушуючи тим довіру у відносинах; 

3) загрози інформаційним правам і свободам 
особистості чи іншого роду суб’єктів на різних рівнях 
(виробничих, репутаційних – власність на інформацію та 
особиста таємниця, право на захист честі й гідності тощо).  

Хоча фактори загроз в ІБ й поділяються на: політичні, 
економічні та організаційно-технічні, однак в сфері ПУА для 
ділових відносин на регіональному рівні найбільший вплив 
серед них мають економічні та організаційно-технічні. 

Зокрема, до організаційно-технічних факторів загроз ІБ 
у сфері ПУА щодо ділових відносин необхідно віднести: 

− недостатність комплексної повноти компонент 
правового забезпечення інформаційних відносин, що 
обмежує дієвість ІБ у цій сфері; 

− недостатня увага державних інституцій до 
оперативного й стратегічного регулювання процесів 
функціонування та розвитку ринку засобів інформатизації; 

− певна безпечність у активному використанні 
зовнішніх (імпортних) технічних та програмних засобів, що 
призводить до витоку конфіденційної інформації; 

−  збільшення частки інформації, яка передається без 
врахування принципів захисту від несанкціонованого 
проникнення; 

− динамічне загострення криміногенної ситуації у 
частині комп’ютерних злочинів пов’язаних з фінансово-



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   52 

кредитною сферою, включно із накладанням факторів 
повномасштабного військового вторгнення держави-
анексора.  

Водночас, розвиток ділових відносин, що стосуються 
функціонування сфери ПУА, адекватно впливає на прояв 
результативності державотворчого патріотизму нації в його 
кількісній (податковій) домінанті. Зазначимо, що 
державотворчий патріотизм нації (ДТПН) – це все, що 
народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в 
інтересах творення незалежної, суверенної, цивілізованої 
держави [1, С. 30–35, 450; 3]. Окрім того, податки є 
кількісним вимірником фактичного ДТПН щодо 
конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) 
платників податків у забезпеченні фінансової складової 
життєзабезпечення й розвитку держави [1, С. 33; 2–3]. 
Фактично влагоджені ділові відносини спільно із парадигмою 
ДТПН та дієвістю сфери ПУА дозволяють нарощувати 
податкові надходження у бюджети різних рівнів, а значить 
програмно забезпечувати виконання державних функцій 
перед її громадянами. 

Зазначимо також, що пріоритет мотивного 
функціонування ДТПН, відноситься не лишень до України, 
оскільки це світова проблема щодо зниження рівня тіньової 
економіки, а активізація ДТПН на дане й спрямована. 
Зокрема, в середньому (за експертними даними Світового 
банку) у тіньовому сегменті економіки світу знаходиться від 
18% до 35% ВВП, а це значить, що сумарна тіньова економіка 
у 2020 р. становила (в грошовому еквіваленті) не менше     
23,7 трлн дол. США. Практично приймаючи активні мотивні 
заходи у поведінкових фінансах та ДТПН через сферу ПУА 
можливо відчутно знизити рівень тінізації світової економіки 
(лише 1% цього в глобальному вимірі це до 80 млрд дол. 
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США додаткових бюджетних поступлень), оскільки при 
цьому в мотиві громадянина (як об’єкта впливу сфери ПУА) 
буде чітко проявлятись прагнення не просто сплачувати 
податки, а власними зусиллями творити цивілізовану 
державу. Окрім того, зміна рівня ДТПН платника податків 
впливає й на цінові параметри адміністрування податків, 
оскільки вони знижуються. 

Цілеспрямована політика в сфері публічного управління та 
адміністрування щодо зниження інформаційно-технологічних 
загроз спільно з активізацією заходів у мотивній частині 
державотворчого патріотизму нації дозволяє впливати на 
сумарний результат від ділових відносин.  
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ДІЄВІСТЬ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
 
Україна робить помітні кроки на шляху цифровізації та 

впровадження електронних сервісів. Основу надання 
державних послуг онлайн в Україні закладено у попередні 
періоди, коли відбувалася цифровізація низки суспільно-
економічних сфер та галузей, здійснювався поступовий відхід 
від паперових документів та впровадження електронного 
підпису, застосування цифрових паспортів, податкового 
номера та свідоцтва про народження дитини, а також довідок 
та інших важливих документів тощо. Наша держава стала 
першою країною у світі, яка зробила цифровий паспорт 
офіційним аналогом паперового і тепер головний документ 
кожного українця перебуває завжди поруч – у застосунку Дія. 

Мобільний застосунок Дія став одним із 
найпопулярніших серед українських користувачів. На 
Порталі з однойменною назвою Дія [1] доступні десятки 
державних послуг, а в особистому електронному кабінеті 
громадянина міститься інформація з основних державних 
реєстрів. Завдяки запуску повністю автоматичних послуг, де 
не потрібно застосування процедур та втручання чиновників, 
українці заощадили мільярди гривень та свій час. 

У переліку послуг – автоматична реєстрація ФОП чи 
закриття, видача будівельного паспорта, витяг з реєстру 
застрахованих осіб; про земельну ділянку; про місце 
проживання; про нормативну грошову оцінку. 

https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop
https://diia.gov.ua/services/vidacha-budivelnogo-pasporta
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-zastrahovanih-osib
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-zastrahovanih-osib
https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-zemelnu-dilyanku
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-teritorialnoyi-gromadi
https://diia.gov.ua/services/vityag-z-reyestru-teritorialnoyi-gromadi
https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-normativnu-groshovu-ocinku
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Через Дію можна оформити грант на стартап, власну 
справу, сад чи теплицю. За допомогою сервісу можна подати 
Декларацію платника єдиного податку та інші види 
декларацій та заяв, а також отримати сертифікати та ліцензії, 
інформацію та консультації тощо. У числі послуг – 
відновлення та обмін посвідчення водія, відомості про 
власника землі, внесення змін у дозвіл на виконання 
будівельних робіт та інші. 

Громадяни можуть отримати послуги, пов’язані із 
пільгами або отриманням допомоги, доступні послуги для 
багатодітних родин та на випадок, якщо сім'я вирішила 
всиновити дитину. Зареєстровані особи можуть замовити 
довідки та витяги на усі випадки життя – пенсія, безпека, 
транспорт, податки, здоров’я чи будівництво. 

Новаторами цих перетворень є науковці та фахівці 
Міністерства цифрової трансформації України [2], якому 
належить функція формування та реалізації державної 
політики у сфері цифровізації, а також інші інституції, які 
розробляють сервіси цифрової держави, держави у смартфоні 
та опікуються втіленням інноваційних проєктів, які дозволять 
громадянам отримувати адміністративні та інші послуги в 
зручному, сучасному цифровому форматі. 

Українці оцінили зручність єМалятко, е-Послуги, 
зокрема отримання цифрових сертифікатів, коли у Дії можна 
було генерувати не тільки сертифікат про вакцинацію, але й 
про одужання, сертифікат на підставі ПЛР-тестування, а 
також дитячі COVID-сертифікати, що дозволило нашим 
громадянам не тільки подорожувати, а працювати та 
повернутися до звичного життя. 

За допомогою таких цифрових сервісів сформувалися 
зручні та комфорті взаємини громадян і держави, люди 
масово почали реєструватися на Порталі Дія та 

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://diia.gov.ua/services/deklaraciya-platnika-yedinogo-podatku
https://diia.gov.ua/services/vidnovlennya-ta-obmin-posvidchennya-vodiya
https://diia.gov.ua/services/vidomosti-pro-vlasnika-zemli
https://diia.gov.ua/services/vidomosti-pro-vlasnika-zemli
https://diia.gov.ua/services/zmina-danih-u-dozvoli-na-vikonannya-budivelnih-robit
https://diia.gov.ua/services/zmina-danih-u-dozvoli-na-vikonannya-budivelnih-robit
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завантажувати застосунок у мобільні телефони і 
використовувати мобільний додатка Порталу Дія. Це стало 
своєрідною відповіддю на виклики сучасності та особливо 
відчутними переваги цифрової трансформації стали у період 
війни.  

З початку повномасштабного вторгнення російських 
окупантів на територію України цифровий простір та 
електронні сервіси стали у нагоді мільйонам українців, Дія 
підтвердила свою ефективність. 

За допомогою оновлень додатку люди мали змогу 
подати повідомлення про пошкодження або знищення своєї 
нерухомості внаслідок військової агресії Російської Федерації 
[3]. Компенсація виплачуватиметься за повністю зруйновані 
або частково пошкоджені житлові будинки, квартири та 
житлові приміщення, власниками яких є громадяни України. 

Залишаючи свої домівки в зоні бойових дій, громадяни 
мали змогу отримати вичерпну інформацію, необхідну для 
перетину кордону та виїзду в інші країни. У Дії 
сконцентровані усі відомості, пов’язані з оформленням 
Паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 
безконтактним електронним носієм, продовження його дії, 
одночасного оформлення паспорта громадянина України та 
закордонного паспорта, а також документів потрібних для 
виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, 
внесення до паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон батьків інформації про дитину чи надання згоди на 
виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення тощо. 

Понад 550 державних послуг потребують документа із 
відомостями про реєстрацію місця проживання. Зокрема, 
влаштувати дитину до садочка чи школи, оформити шлюб, 
стати на військовий облік неможливо без документа, який 
підтверджує місце проживання. Тому для зручності, а 

https://guide.diia.gov.ua/view/oformlennia-i-vydacha-pasporta-hromadianyna-ukrainy-dlia-vyizdu-za-kordon-z-bezkontaktnym-elektronnym-nosiiem-2c06c141-616d-4e09-8661-a293b6b0ee25
https://guide.diia.gov.ua/view/oformlennia-i-vydacha-pasporta-hromadianyna-ukrainy-dlia-vyizdu-za-kordon-z-bezkontaktnym-elektronnym-nosiiem-2c06c141-616d-4e09-8661-a293b6b0ee25
https://guide.diia.gov.ua/view/odnochasne-oformlennia-u-tomu-chysli-zamist-vtrachenoho-abo-vykradenoho-obminu-pasporta-hromadianyna-ukrainy-ta-pasporta-hromadi
https://guide.diia.gov.ua/view/odnochasne-oformlennia-u-tomu-chysli-zamist-vtrachenoho-abo-vykradenoho-obminu-pasporta-hromadianyna-ukrainy-ta-pasporta-hromadi
https://guide.diia.gov.ua/view/oformlennia-dokumentiv-dlia-vyizdu-hromadian-ukrainy-za-kordon-na-postiine-prozhyvannia-99c9882a-634b-4f96-84e1-16f11dd09ee7
https://guide.diia.gov.ua/view/oformlennia-dokumentiv-dlia-vyizdu-hromadian-ukrainy-za-kordon-na-postiine-prozhyvannia-99c9882a-634b-4f96-84e1-16f11dd09ee7
https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-odnorazovoi-adresnoi-hroshovoi-dopomohy-simiam-zahyblykh-vnaslidok-nadzvychainykh-sytuatsii-fc35a6a7-1f01-46b6-916c-61d6fda8f0f9
https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-odnorazovoi-adresnoi-hroshovoi-dopomohy-simiam-zahyblykh-vnaslidok-nadzvychainykh-sytuatsii-fc35a6a7-1f01-46b6-916c-61d6fda8f0f9
https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-zhody-na-vyizd-ditei-za-kordon-na-vidpochynok-ta-ozdorovlennia-53aeb3a3-6fe5-4206-9c11-475537847d8a
https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-zhody-na-vyizd-ditei-za-kordon-na-vidpochynok-ta-ozdorovlennia-53aeb3a3-6fe5-4206-9c11-475537847d8a
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особливо у воєнний час, в Дії створено послугу, завдяки якій 
можна згенерувати електронний витяг про реєстрацію місця 
проживання. Послугу реалізовано Міністерством цифрової 
трансформації спільно з Державною міграційною службою за 
підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що 
фінансується урядом Швейцарії.  

Крім того, Мінцифра створила чатбот Турботник, де 
кожний громадянин може отримати інформацію про надання 
гуманітарної допомоги та знайти житло. Було створено 
окрему категорію «Захист громадян під час війни», у якій 
знаходиться вся потрібна інформація про послуги від 
держави для переселенців та постраждалих під час війни. 
Також для полегшення пошуку послуг, необхідних під час 
війни, на Гіді створено подію «Мені потрібна допомога під 
час війни». 

З авторизацією через «Дію» працює чатбот єВорог, куди 
громадяни можуть надавати інформацію про окупантів та 
ворожу техніку. Завдяки цьому ЗСУ мають можливість 
отримувати в режимі реального часу інформацію про 
переміщення і скупчення ворога. 

Незабаром у застосунку «Дія» стане можливим процес 
розмитнення легкових автомобілів, оформлення 
відшкодування грошей за пошкоджене майно під час війни, 
інші цифрові новації та важливі послуги.  

Вищезазначені цифрові сервіси дозволили Україні 
протистояти російській агресії та відкрили нові можливості 
українцям. Якщо у вересні 2021 року додатком Дія 
користувалося понад половина інтернет-користувачів 
України [4], то з початку повномасштабного вторгнення 
ворога в Україну їхня кількість значно зросла. 

Отже, цифрова інфраструктура, яка засвідчила 
ефективність у попередні роки, під час війни 

https://guide.diia.gov.ua/thematic-area/zhytlo-ta-blahoustrii
https://guide.diia.gov.ua/event/viiskovyi-stan-bb918dcd-6592-4cc6-9201-9b51a73bc2f0
https://guide.diia.gov.ua/event/viiskovyi-stan-bb918dcd-6592-4cc6-9201-9b51a73bc2f0
https://guide.diia.gov.ua/event/viiskovyi-stan-bb918dcd-6592-4cc6-9201-9b51a73bc2f0
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продемонструвала дієвість та мінімальну вразливість. Таким 
чином, цифровізація може стати фундаментом для 
відновлення країни та основою подальшого розвитку 
України.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ЯК КАНДИДАТА У ЧЛЕНИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

23 червня 2022 року Україна стала кандидатом у члени 
Європейського Союзу (ЄС). Така подія відкриває нові 
можливості для нашої країни, але потрібно ще багато 
працювати над гармонізацією законодавства. Це потребує 
високого рівня організації державного управління та 
державних службовців. 

Незважаючи на особливості державної служби кожної 
країни-члена, ЄС вимагає від них дотримання основних 
принципів у цій сфері. Такими принципами є відкритість, 
ефективність і підзвітність. Стійка та посильна діяльність 
державних служб є дуже важливим питанням. Державним 
службам потрібні компетентні спеціалісти. Окрім того, 
державна служба кожної країни-члена ЄС має мати кадровий 
резерв, відповідні системи розвитку, прозорі процедури 
пошуку, найму та адаптації спеціалістів, а всі міжрівневі 
повноваження повинні бути узгоджені. 

Доволі важливим є питання того, що процес 
реформування державної служби України був не так 
пов’язаний з євроінтеграцією, а більше з українськими 
інтересами та потребами. Необхідно також враховувати 
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відмінності між особливостями діяльності державної служби 
під час війни та особливостями діяльності державної служби 
у післявоєнну відбудову країни [1]. 

Реформа у сфері державного управління є одним із 
головних викликів для країн з перехідною економікою. 
Здійснення багатьох важливих змін, необхідних для розвитку 
економіки, залучення інвестицій і створення робочих місць 
по всій країні, залежить від здатності державних установ 
формулювати та впроваджувати ефективну державну 
політику. 

Сучасне державне управління також є ключовим 
чинником формування суспільної довіри до держави завдяки 
наданню доступних та якісних державних послуг, відкритості 
та підзвітності державних інституцій. 

Згідно з глобальним індексом ефективності управління, 
Україна займає дуже низьке місце в оцінці 
конкурентоспроможності. Поліпшити статус держави можуть 
такі чинники, як зменшення адміністративного тягаря 
державного регулювання, підвищення якості надання 
державних послуг, забезпечення законності та 
передбачуваності адміністративних дій [2]. 

Державна служба України зіткнулася з серйозними 
труднощами під час війни. Так, 9,5 тис. держслужбовців 
перебувають зараз за межами країни, 5,5 тис. знаходяться в 
окупованих зонах і в зоні бойових дій, близько 32 тис. 
держслужбовців перебувають у простої. Доцільно зауважити і 
про зменшення джерел фінансування державних установ, 
особливо оплати праці державних службовців (10-15%). 
Відбулися також зміни переліку та обсягу виконуваних 
функцій у зв'язку з масовим переміщенням населення, 
обмеженням виконання функцій на тимчасово окупованих 
територіях, труднощами доступу до робочих місць. Війна 
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призвела до знищення матеріально-технічного забезпечення 
органів державної влади [3]. 

Для досягнення цілей у сфері реформування державної 
служби у відповідності до вимог кандидатства ЄС 
передбачено виконання завдань за чотирма напрямами [3]: 

1) реформа у парламенті (упорядкування законодавчої 
роботи, підвищення її ефективності та якості законодавчих 
актів, що приймаються Верховною Радою України; 
посилення парламентського контролю; створення процедури 
та механізмів забезпечення безперервності роботи 
парламенту в умовах воєнного чи надзвичайного стану; 
посилення ролі Кабінету Міністрів України в законодавчому 
процесі; підвищення відкритості дій Верховної Ради України 
та покращення інформування громадськості про її діяльність; 
покращення забезпечення діяльності народних депутатів 
України та парламенту в цілому); 

2) реформа у центральних органах виконавчої влади та 
наближення до стандартів управління ЄС (ця реформа має на 
меті створити компактну, орієнтовану на результат, 
ефективну та підзвітну систему центральних органів 
виконавчої влади; перетворення Секретаріату Кабінету 
Міністрів України на Центр Уряду для підтримки координації 
та управління міністерствами і ефективного управління 
національною реконструкцією та програмами інтеграції до 
ЄС; реформування публічної служби, що дозволить 
забезпечити ефективність системи відбору та 
працевлаштування, запровадити єдину систему оплати праці, 
удосконалити систему підвищення кваліфікації державних 
службовців, посилити спроможність служб управління 
персоналом, завершити впровадження системи управління 
персоналом; інтеграція управління державними 
підприємствами та державним майном для забезпечення їх 
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ефективності; запровадження єдиної адміністративної 
процедури для всіх рішень, де національні інституції 
використовують увесь інструментарій для забезпечення прав і 
свобод людини); 

3) реформа місцевих органів виконавчої влади (має на 
меті оновити напрямки роботи обласної та районної 
державних управлінь відповідно до повоєнних вимог; 
налагодження якісного обміну між місцевими 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 
територіальними підрозділами центральних органів 
виконавчої влади; підвищення професійного рівня 
працівників місцевих державних адміністрацій; регулювання 
правового статусу голів місцевих адміністрацій; надання 
послуг належної якості населенню в післявоєнний та 
наступний період); 

4) реформа місцевого самоврядування (здатність органів 
місцевого самоврядування на всіх рівнях національного 
адміністративно-територіального устрою адекватно 
виконувати покладені на них публічні функції, протистояти 
постійним кризам і раптовим загрозам, адекватно реагувати 
на виклики; забезпечення довіри місцевих жителів; 
забезпечення достатнього рівня фінансування для виконання 
державних функцій, де повноваження належним чином 
розподіляються між рівнями державного управління та 
суб'єктами; це дозволить підвищити якість надання послуг 
мешканцям, ефективно використовувати обмежені фінанси та 
забезпечити швидкий розвиток; забезпечити процес 
оптимізації, оцифрування публічної служби на місцевому 
рівні; адаптувати виборчі процедури на місцевому рівні до 
викликів післявоєнної відбудови). 

Ефективна робота Кабінету Міністрів України у 
формуванні національної політики можлива лише за 
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наявності професійної, ефективної та підзвітної виконавчої 
влади. Ефективна система державного управління також є 
однією з основних передумов демократичного врядування, 
заснованого на принципі верховенства права. 

Результати реформ забезпечуватимуть належне 
виконання політичних рішень і правових норм, будуть 
прозорими, передбачуваними та орієнтованими на споживача, 
спрямованими на стале економічне зростання, сприятимуть 
розвитку підприємництва та інвестицій. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
В контексті демократизації публічного управління на 

регіональному рівні основними причинами, які 
перешкоджають ефективній взаємодії обласних державних 
адміністрацій з обласними радами, є нечіткість розмежування 
повноважень між ними, неефективний механізм їх взаємодії, 
відсутність розподілу повноважень та відповідальності між 
органами місцевого самоврядування різних рівнів [1]. 

Оскільки обласна рада делегує свої функції місцевим 
державним адміністраціям, то це призводить до появи однієї з 
найскладніших проблем – проблеми розмежування функцій і 
повноважень між місцевими органами державної виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування [2]. Проблема 
взаємовідносин між місцевими органами влади знаходиться в 
залежності від значної чисельності факторів, однак 
найсуттєвіший вплив на їх зміст і форму здійснюють 
конституційно-правові засади місцевої влади, спільність 
територіальної основи та об’єктів управлінської діяльності, 
функціональна близькість, соціальний тип держави, а також 
встановлена система місцевого управління.  
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Розглянувши законодавство України, котре стосується 
взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, то можемо зробити висновок про його 
недосконалість. Наприклад, повноваження, які збігаються, 
через диференційоване розуміння меж їх реалізації 
призводять до появи конфліктів між обласною радою та 
облдержадміністрацією. Проте варто відзазначити, що навіть 
найдосконаліше законодавство не усуне компетенційних 
суперечок між обласною радою та облдержадміністрацією, а 
шляхом їх вирішення являється судовий розгляд справ з 
цього приводу. Обласна рада та облдержадміністрацієя може 
навіть направляти подання до Конституційного Суду 
стосовно тлумачення компетенційних норм Конституції та 
законів.  

Реалізація визначених особливостей правого статусу та 
повноважень обласної ради у Конституції України та законах 
України викликає чимало труднощів на практиці. Оскільки, 
йдеться про значну концентрацію повноважень на обласному 
рівні, недостатньо чітке розмежування повноважень органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та про 
посилений контроль за органами самоврядування.  

Так, Кабінет Міністрів України 9 березня 1999 р. своєю 
Постановою “Про затвердження Порядку контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади” № 339 
встановив новий порядок контролю за відповідним 
здійсненням повноважень [3]. Контроль обласної ради 
реалізується шляхом аналізу актів ради, надання обласною 
радою інформації про виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади, тощо. Обласна державна 
адміністрація, своєю чергою, має право безпосереднього 
контролю обласної ради та інших виконавчих органів 
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місцевих рад на території області. Окрім того, недостатньо 
чітко проводиться розмежування повноважень і між 
окремими рівнями місцевого самоврядування. Законодавство 
про місцеве самоврядування, адміністративно-територіальний 
устрій і виконавчу владу на місцях ще недостатньо 
відпрацьоване та не вирішує проблем практики.  

Недостатньо застосовується на місцях і передбачені 
законом демократичні форми вирішення місцевих справ 
(референдуми, органи самоорганізації населення, громадські 
слухання тощо). Потребує, також розв’язання проблема 
об’єднання територіальних громад (оптимізація кількості 
громад), досягнення їх реальної фінансової, матеріальної та 
організаційної незалежності. Між двома системами місцевої 
влади часто відбуваються компетенційні спори, які 
здебільшого вирішуються не в установленому законом 
порядку, а поза правовими способами, тобто через різні 
політичні та інші угоди між органами місцевої влади, звичаї і 
традиції, успадковані ними від радянської командно-
адміністративної системи тощо [4]. 

Як свідчить наведений аналіз проявів взаємодії 
політичних партій і представницьких органів місцевого 
самоврядування на сучасному етапі, та реалізація останніми 
своєї місії в повному обсязі, тобто місцевих інтересів, 
неможлива через особливості такої взаємодії в умовах 
партійно-пропорційного представництва. Виявлено основні 
проблеми у взаємодії та участі політичних партій в 
регіональному управлінні, до яких належать: надмірна 
політизація органів місцевої влади, спровокована системою 
виборів на пропорційній основі, сприяє конфронтації між 
мультипартійною радою і обраним громадою міським 
головою чи головою обласної ради; послаблення зв’язку із 
виборцями, спотворення або втрата механізмів контролю та 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   68 

відкликання депутата ради своїми виборцями в разі 
невідповідності його діяльності основним принципам 
передвиборної програми; недосконалість нормативної бази, 
що регулює партійну діяльність як на загальнодержавному, 
так і на місцевому рівнях; слабкий зв’язок із життєвими 
потребами населення, декларативний характер програмних 
документів політичних партій; усунення від особистої 
відповідальності депутатів за якість та суспільну значущість 
вироблених та прийнятих рiшень радою; пропорційна 
виборча система не забезпечила більш адекватного, у 
порівнянні з мажоритарною, представництва у виборних 
органах місцевого самоврядування різних соціальних груп 
населення, основних політичних сил і, тим паче, 
територіальних громад; прагнення до «партійної 
централізації» управління і повернення до «ручного» 
керування органами місцевого самоврядування; вибори на 
пропорційній основі привели до кардинального оновлення 
корпусу депутатів рад (до 80 %), що об’єктивно обумовило їх 
депрофесіоналізацію [5; 6].  

Таким чином, визначено, що у сучасних умовах роль 
публічного адміністрування в формуванні демократичного 
суспільства держави є надто високою. Формування 
демократичного суспільства сьогодні є неможливою без 
ефективного функціонування органів публічного 
адміністрування. Важливе завдання української держави на 
сучасному етапі розвитку, відповідно, вбачається в тому, щоб 
створити необхідні правові й організаційні умови, сприятливу 
політичну атмосферу для розвитку демократичного 
суспільства. Водночас розвиток інститутів публічної влади 
являється необхідною умовою формування і розвитку 
демократичного суспільства в Україні, у якому громадяни 
мають більше можливостей захищати свої інтереси в різних 
сферах громадського життя.  
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Удосконалення взаємодії між обласною державною 
адміністрацією та обласною радою потребує забезпечення: 
універсальності реалізації державної політики; певного рівня 
самостійності обласної державної адміністрації та обласної 
ради у способах реалізації державної політики; посилення 
співпраці між урядом та обласною радою; упровадження 
дієвих механізмів узгодження рішень центральних органів 
виконавчої влади і обласної ради, які зачіпають інтереси 
місцевого самоврядування; розв'язання проблеми делегування 
повноважень виконавчої влади місцевому самоврядуванню, 
законодавчого визначення принципів, умов і порядку їх 
делегування, форми контролю за виконанням делегованих 
повноважень, а також відповідальності органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб за 
невиконання або неналежне виконання делегованих 
повноважень; формування механізму ефективного контролю 
за законністю здійснення власних повноважень обласною 
радою.  

Таким чином, потрібно здійснити чітке розмежування 
повноважень між обласною державною адміністрацією та 
обласною радою, передачу надлишкових функцій від 
центральних органів виконавчої влади до органів місцевої 
влади, вдосконалити взаємодію обласної державної 
адміністрації та обласної ради.  

Подальше вдосконалення взаємодії обласної державної 
адміністрації та обласної ради, на наш погляд, повинен 
реалізовуватися за даними напрямами: внесення змін до 
Закону України “Про місцеві державні адміністрації” і “Про 
місцеве самоврядування в Україні” з питань взаємодії цих 
органів, трансформації деяких делегованих повноважень 
обласної ради у власні (самоврядні); розробка механізмів 
розмежування і співвідношення компетенції обласної ради; 
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вирішення проблеми територіальної організації країни, 
реформування адміністративно-територіального устрою; 
судове урегулювання спорів і розбіжностей між місцевими 
управлінськими центрами; зміна структури органів 
виконавчої влади з переходом від галузевого до 
функціонального принципу їх побудови, закріплення за ними, 
перш за все, контрольно-наглядових функцій; створення 
координаційних рад з питань взаємодії обласної державної 
адміністрації та обласної ради [1]. 

Отже, реалізація даних заходів сприятиме підвищенню 
ефективності взаємодії обласної державної адміністрації та 
обласної ради в контексті демократизації публічного 
управління на регіональному рівні. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ  

Е-РЕПУТАЦІЄЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ 

ФРАНЦІЇ) 
 

Цифровізація як ключовий фактор трансформації 
соціального управління відкрила нові можливості для 
розвитку публічноуправлінської діяльності. Поняття 
«цифрова ідентичність виборної особи, органу публічної 
влади», «добра електронна репутація виборної особи 
місцевого самоврядування», «веб-маркетинг» отримують все 
більше поширення в практичній діяльності органів місцевого 
самоврядування. Сучасний вимір комунікації, взаємодії 
місцевої влади з територіальними громадами вимагає нових 
підходів до організації їх діяльності з урахуванням все 
більшого переходу сфери взаємовідносин влади з 
громадянами у цифровий простір.  

Прикладом активного застосування соціальних мереж 
для реалізації завдань місцевого самоврядування є Франція. 
Так, серед номінантів конкурсу найкращих дій органів 
місцевого самоврядування в соціальних мережах у 2021 р. 
були відзначені такі проєкти: презентація міського бюджету; 
рекламні ролики про публічну політику в громаді; організація 
регулярних зборів громадян-добровольців, експертів з питань 
охорони здоров’я для обговорення питань охорони здоров’я 
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(участь громадян в антикризовому управлінні); створення 
крос-медійного пристрою – макету сторінки муніципального 
журналу в соціальних мережах; мультимедійна кампанія 
муніципальної молодіжної ради в мережах міста по 
залученню молоді до участі у житті міста; проведення 
зустрічей виборних посадових осіб, які у прямому ефірі 
відповідають на запитання громадян; створення редакційної 
стратегії Instagram для візуального представлення контенту 
життя регіону та ін. [1]. Загалом у 2021 р. в органах місцевого 
самоврядування Франції найбільше застосування отримали 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, TikTok, які посилюють 
спроможність влади щодо відкритості, прозорості, чутливості 
до запитів, взаємодії з громадянами [2]. 

Зарубіжний досвід ілюструє зростаючу увагу науковців 
і практиків до управління е-репутацією органів місцевого 
самоврядування (веб-репутація, онлайн-репутація, цифрова 
репутація), що охоплює питання моніторингу, створення, 
керування та захисту е-репутації відповідних органів. 
Викликає науковий інтерес досвід Франції щодо розвитку 
ринку послуг з управління е-репутацією в публічному секторі 
[3 –5]. У цій сфері поступово збільшується кількість агентств, 
які пропонують послуги з формування, підтримки та захисту 
репутації органів і виборних осіб місцевого самоврядування в 
глобальній мережі «Інтернет». Розглянемо декілька 
прикладів. Так, агентство «iProtego» пропонує послуги щодо 
виявлення усіх згадок про органи місцевого самоврядування 
у соціальних мережах, блогах, пресі, сайтах на основі 
постійного моніторингу е-репутації, вчасного реагування на 
негативні зауваження, вжиття заходів для вирішення проблем 
громади, які обговорюються в мережах до моменту 
загострення суспільного напруження, невдоволення      
владою [3]. Ефективність такої діяльності значною мірою 
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зумовлюється наявністю стратегії цифрової присутності [3]. 
Якість присутності органів місцевого самоврядування у 
соціальних мережах розглядається як майданчик для прямої 
взаємодії влади з громадянами. Відзначається, що наявність 
«доброї електронної репутації» виборної особи є необхідним 
атрибутом сучасного управління в публічному секторі [3].  

Агентство «Smart Web Group» спеціалізується на 
управлінні веб-репутацією місцевих органів влади на основі 
допомоги в покращенні та збереженні популярності в 
Інтернеті. Методологія агентства (смарт методологія) 
пропонує 8-етапний підхід: аналіз конкуренції, підбір топових 
ключових слів, аудит UX (оцінка взаємодії клієнтів із сайтом, 
виявлення недоліків інтерфейсу, розробка рекомендацій щодо 
їх ліквідації); аудит SEO (аудит сайту); внутрішня оптимізація 
(оптимізація мета-опису та мета-назви, тегів, створення 
облікового запису «Google Console & Analytics»); написання 
змісту (створення редакційної лінії, написання окремих 
сторінок для кожного ключового слова, рекомендації для 
статей, опублікованих у блозі замовника послуги); зовнішня 
оптимізація (аналіз зворотних посилань, створення зворотних 
посилань на тематичних сайтах); оптимізація конверсій 
(виділення елементів перестрахування та закликів до дії, аналіз 
продажів (послуг), відстеження); локальний SEO (допомога 
оптимізації сторінки Google Map, створення локальних цитат); 
аналіз дій і ROI (показник повернення інвестицій на основі 
моніторингу позиціонування раніше обраних ключових слів, 
глобального аналізу трафіку, аналіз конверсії) [4]. 

Агентство «Net Offensive» пропонує послуги захисту 
онлайн-репутації виборних осіб та органів місцевого 
самоврядування, допомогу у вирішенні проблем 
контрольованої присутності в Інтернеті. Прикладом 
проведених робі щодо цього є наступний перелік питань: 
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моніторинг контенту, який транслюється про відповідних 
лідерів, осіб; перевірка онлайн-репутації та присутності у ЗМІ; 
захист соціальних мереж особистостей; антикризовий 
менеджмент; розвиток онлайн присутності; видалення 
наклепницького контенту; зв’язки з пресою для просування 
результатів Google; забезпечення конфіденційності; видалення 
конфіденційної інформації про особу в Інтернеті [5]. 

Отже, добра репутація органів місцевого 
самоврядування значною мірою формується у цифровому 
середовищі, що актуалізує потребу розвитку технологій 
репутаційного менеджменту в публічному секторі. Важливим 
завданням щодо цього є створення якісного інформаційного 
контенту з висвітлення результатів діяльності органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення якісних та 
кількісних змін в житті відповідної територіальної громади. 
Важливим є поширення кращих практик, які демонструють 
етичну поведінку, чутливість влади до запитів місцевого 
населення, швидкість реагування на кризові явища, проблеми. 
Особливого значення цифрове спілкування набуває для 
забезпечення звітування органів, посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад. Дієвим інструментом 
для втілення цього має стати комунікаційна стратегія органів 
місцевого самоврядування в соціальних мережах [6, с. 163]. 
Окремого дослідження потребують нові можливості 
цифровізації суспільно-владних відносин для втілення 
принципів доброго врядування на місцевому рівні. 
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ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ ІНВЕСТИЦІНИХ 

РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 

Одним із чинників впливу на формування 
конкурентоспроможного аграрного середовища економіки країни 
є інвестиційні ресурси. Адаптація сільськогосподарського 
виробництва до вимог європейського ринку щодо безпеки та 
якості продукції передбачає впровадження новітніх технологій, 
модернізацію виробництва, оновлення матеріально-технічної 
бази тощо, що, в свою чергу, вимагає й збільшення обсягів 
інвестиційних ресурсів галузі. В умовах набуття Україною 
статусу кандидата до ЄС вимоги до технології виробництва та 
якості продукції будуть посилюватись. Для аграрного сектору, 
зокрема, дана тенденція накладає додаткові виклики в частині 
вибору технологій виробництва, адже сталий розвиток аграрного 
сектору передбачає досягнення стійкої взаємодії між 
економічною, соціальною та екологічною складовою та є 
орієнтованим на збереження сільських територій та їх стійкий 
розвиток.  

Для обґрунтування перспективних напрямів державного 
регулювання сталого розвитку аграрного сектору, розглянуто 
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тенденції руху інвестиційних ресурсів в економіку України 
(рисунок 1 ) за період 2005-2020 рр. та визначено їх вплив на 
формування валового внутрішнього продукту.  

 
 
Рис. 1. Тенденції руху інвестиційних ресурсів в 

економіку України, 2005-2020 рр. 
Джерело: розраховано автором за даними [1] 
 
Досліджуючи тенденції руху інвестиційних ресурсів в 

сільське, лісове та рибне господарство протягом 2005-2020 
рр. в абсолютних одиницях (млн. грн.) (рисунок 1) було 
встановлено відсутність загальної тенденції, однак, в певні 
періоди спостерігалась тенденції до стійкого зростання. Так, 
першим періодом значного зростання визначено 2008 р., де 
приріст склав 77,4%, в порівнянні з 2007 р. Проте окреслена 
позитивна динаміка не мала сталості в наступних періодах і 
вже в 2009 р. відбулось падіння обсягів капітальних 
інвестицій до показника 2007 р. Зауважимо, що дана динаміка 
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відповідає загальнонаціональним тенденціям. Наступним етапом, 
який характеризується зростанням, як в розрізі економіки країни, 
так і безпосередньо за обсягом капітальних інвестицій, 
спрямованих в аграрний сектор є 2010-2012 рр., приріст склав 
55,3% та 67,4% відповідно. Період 2015-2020 рр. визначає стійку 
позитивну динаміку щодо обсягу капітальних інвестицій в 
економіку країни. Ланцюговий темп прирості складав 1,2; 1,3; 
1,2; 1,3 та 1,1 відповідно. Динаміка в розрізі аграрного сектору 
характеризувалась наступними значеннями 1,6; 1,7; 1,3; 1,0 та 
0,9. Окреслена динаміка вказує на те, що в цілому тенденції 
руху інвестиційних ресурсів, як в економіку країни, так і 
безпосередньо в аграрний сектор є співставними. Однак, в 
розрізі деяких часових періодів спостерігається варіаційна 
розбіжність ланцюгових темпів приросту.  

Враховуючи наявність структурної взаємодії між 
інвестиційними ресурсами та результативними показниками 
діяльності економіки, розглянемо динаміку зміни частки 
капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал), спрямованих в сільське, лісове та рибне 
господарство, а також тенденцію зміни частки аграрного сектору 
в загальній структурі формування валового внутрішнього 
продукту економіки України за період 2005-2020 рр. (рисунок 2).  

Представлені на рисунку 2 дані, свідчать про 
ідентичність тенденцій між трендами частки капітальних 
інвестицій, спрямованих в сільське, лісове та рибне 
господарство та частки аграрного сектору в структурі ВВП 
країни. Середні значення склали 8,5% та 8,8% відповідно. В 
розрізі динаміки тренду частки прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал), спрямованих в сільське, лісове та 
рибне господарство, спостерігається відсутність різких 
щорічних коливань значень, а середнє значення склало 1,7%. 
Сталість щорічних значень показників підтверджує 
коефіцієнт детермінації зазначеного лінійного тренду. 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   80 

Зауважимо, про найбільшу динаміку зростання частки 
сільського, лісового та рибного господарства в структурі ВВП 
в період 2012-2015 рр. При цьому зростання частки 
капітальних інвестицій, спрямованих в сільське, лісове та 
рибне господарство спостерігається в період 2011-2016 рр., 
що опосередковано підтверджує структурний зв'язок між 
досліджуваними складниками. На відміну від попередніх 
складників, динаміка частки прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) в сільське, лісове та рибне 
господарство в період 2011-2016 рр. мала незначну 
варіативність, котра коливалась в межах 0,1% та в цілому 
визначала загальну тенденцію останнього десятиріччя. 

 

 
Рис. 2. Варіативність трендів частки капітальних 

інвестицій, частки прямих іноземних інвестицій (акціонерний 
капітал) в сільське, лісове та рибне господарство, частки 
сільського, лісового та рибного господарства в структурі 
ВВП економіки країни, %, 2005-2020 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 
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За результатами проведеного аналізу лінійного тренду 
частки капітальних інвестицій, спрямованих в аграрний 
сектор економіки країни, встановлено наявність помірного 
зв’язку між значеннями показника в досліджуваному 
часовому періоду. Лінійні тренди частки прямих іноземних 
інвестицій (акціонерний капітал) в сільське, лісове та рибне 
господарство та частки сільського, лісового та рибного 
господарства в структурі ВВП економіки країни 
характеризуються середнім рівнем зв’язку між щорічними 
значеннями показника. Визначені тенденції руху 
інвестиційних ресурсів свідчать про необхідність 
впровадження стратегічного планування в систему 
державного регулювання розвитку аграрного сектору, що 
дозволить невілювати значення досліджуваних показників в 
майбутніх періодах.  
 

Список використаних джерел: 
 

1. Державна служба статистики України. Режим 
доступу: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 29.07.2022 р.) 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ 

ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОСТІ  
 
Глобальним трендом сучасності є прискорений перехід 

людства но нової формації –інформаційного суспільства, в 
якому головну роль відіграє управління інформацією. 
Провідні країни світу активно переводять свої системи 
публічного управління на цифрову основу й розглядають 
цифровізацію як певний драйвер нових парадигм і концепцій 
публічного врядування та пріоритетне загальнонаціональне 
стратегічне завдання. В новому цифровому світі 
зароджується й нове розуміння сутності процесів публічного 
врядування, яке базується не на бюрократичному 
адмініструванні чи навіть клієнт-орієнтованому підході 
"сервісної держави", а на баченні системи органів публічного 
управління як цифрової технологічної платформи мережевих 
взаємозв'язків та взаємодій держави, її інституцій та громадян 
і організації громадянського суспільства.  

Цифровізація (діджиталізація) як процес глобалізаційного 
характеру обумовлює докорінну трансформацію традиційних 
систем державного управління, коли "синергетичний потенціал 
соціальних, мобільних, "хмарних" технологій, а також технологій 
аналізу даних та "інтернету речей" сукупно здатні привести до 
трансформаційних змін у державному управлінні та в цілому, 
тобто зробити державний сектор України ефективним, 
реактивним і ціннісним" [1]. 
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Варто зауважити, що в історичному плані перехід до 
інформаційного "цифрового суспільства" є надзвичайно 
швидкоплинним та бурхливим. Цей процес безпосередньо 
відбувається протягом останніх 30–50-ти років, хоча його 
витоки науковці знаходять в глибині віків. Так, "першу 
інформаційну революцію" науковці відраховують ще з 
біблійського "Спочатку було слово", ц відтоді на протязі всієї 
історії людства "інформація як така була одним з 
найсильніших джерел влади" [2, c. 4].  

Такий перехід за тридцять останніх років відбувається в 
три основні етапи.  

Перший етап позначається як digitization (оцифровка, 
діджитізація) та в сутнісному плані є  запровадженням в 
державних структурах процесів переведення ділової 
інформації з аналогового формату в цифровий. В Україні цей 
етап здебільшого називається як етап інформатизації, в ході 
якого в структурах публічного врядування почали широко 
застосовувати інформаційні й інформаційно-комунікаційні 
технології, насамперед, для операційних дій щодо пошуку, 
відбору, отримання, накопичення необхідної інформації, її 
реєстрації, зберігання, обробки, перетворення, знищення, 
поновлення, передавання, тиражування, розповсюдження 
тощо. 

Другий етап позначається як digitalization (цифровізація, 
діджиталізація), в сутнісному плані він обумовлює вже 
масштабне впровадження цифрових даних та інструментів в 
поточну діяльність органів публічного врядування, 
насамперед, в документообіг. Це етап створення й 
функціонування принципово нового інструменту публічного 
управління – "електронного уряду".  

Третій етап в європейських джерелах отримав назву 
"Digital Agenda" (цифрова трансформація) й він є логічним 
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продовженням еволюційного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій на основі тільки цифрових 
(дискретних) сигналів, що створює широкі  можливості 
розробки й запровадження державними структурами он-лайн 
платформ для ефективного розвитку цифрового врядування. 
Цей етап символізує перехід від модерної моделі New Public 
Management до "ери цифрового врядування" (Digital Era 
Governance), яке покликане "якісно змінити зміст державного 
управління, включаючи окремі процедури, етапи циклу 
управління, державні функції, їх склад і види, і така зміна має 
привести до підвищення якості, ефективності та ефективності 
органів державної влади та управління, а також забезпечення 
більшого обґрунтування державного втручання, при цьому 
знижуючи загальну роль держави в цілому" [3, c. 78].  

Вважається, що цифрова трансформація та "цифрове 
врядування" – розумний уряд" (за аналогією з новітніми 
концепціями Smart Home – "розумний будинок" та Smart 
Town – "розумне місто") переведе переважну більшість 
державних та публічно-управлінських послуг в суто 
цифровий формат, що повністю виключить з цього процесу 
участь державних службовців на будь-якому етапі, 
автоматизує й значно пришвидшить процес отримання 
громадянином будь-якої адміністративної послуги.  

Зазначимо, що Україна перебуває тільки на початковій 
стадії третього етапу, вірніше – на стадії його проголошення, 
але не переходу. Так, у 2016 році була розроблена програма 
«Цифрова адженда України 2020», яка була адаптована до з 
Digital Agenda Європейського союзу та якою передбачався 
перехід до цифровізації державного управління і економіки 
країни. Місією цієї програми було проголошено лозунг: 
"Цифрові технології – основа добробуту України; сфера, що 
визначає суть трансформацій у країні – для кращого життя, 
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роботи, творчості, навчання, відпочинку" [4]. Проте більшість 
програмних завдань залишаються не реалізованими й досі (за 
винятком розробки та розгортання діяльності урядового 
порталу "Дія"). 

За таких умов Україна, що сьогодні поки що 
знаходиться поза мейнстрімом процесів світової цифровізації 
систем публічного врядування, має терміново надолужувати 
відставання й скорочувати "цифровий розрив" від провідних 
держав світу, для чого необхідно ухвалити стратегічні 
законодавчі документа (концепція, стратегія, дорожня карта, 
Цифрова адженда України тощо) розробити відповідну 
державну політику та здійснити повномасштабну цифрову 
трансформацію в практичній діяльності органів публічного 
врядування.    
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КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 

ПІДХОДІВ ДО ДЕФІНІЦІЇ “ДОБРОБУТ 
НАСЕЛЕННЯ” 

 
 Добробут — одна з найважливіших категорій у 

сучасних соціальних та економічних науках. Водночас, вона 
не має однозначного визначення, а вчені часто 
використовують даний термін, даючи стислі дефініції, 
вважаючи добробут інтуїтивно зрозумілим поняттям, яке не 
потребує додаткових роз'яснень.  

Поняття добробут розглядають у двох аспектах:  як 
добробут індивіда та як добробут суспільства. 

До прикладу, класики економічної думки (А. Сміт,        
К. Маркс, Д. Рікардо, Ф. Енгельс) стверджували, що так 
званий «суспільний добробут» має зростати від збільшення 
кількості благ внаслідок міжнародного поділу праці. Варто 
зазначити, що індивідуалізм взагалі не був популярним у ті 
часи, а поняття «суспільного добробуту» з'явилось в  працях 
класиків майже випадково, як наслідок збільшення 
продуктивності праці, а отже обсягів виробництва, що 
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неминуче, з їх точки зору, мало призвести до підвищення 
суспільного добробуту [1]. 

Представники неокласичного періоду (А. Маршал,         
А. Пігу, Ф. Еджуорт) вивчали добробут також як суто 
суспільне явище. Проте вони включили у джерела багатства 
людини сферу послуг, і що більш важливо – виокремили 
проблеми добробуту суспільства в окремий предмет 
дослідження. Саме з іменем англійського економіста 
неокласичного періоду А. Пігу пов’язують виникнення теорії 
добробуту, а також поняття «економічного добробуту», 
більше того, саме він висунув перше мірило добробуту – 
національний дохід, чи конкретніше, ВВП на одну особу.  

Свій вклад в еволюцію розвитку поняття добробуту вніс 
також В. Парето. Він розробив власну концепцію 
максимізації добробуту через теорію оптимального розподілу 
ресурсів, у тому числі товарів, при якому будь-який їх 
перерозподіл не призведе до збільшення корисності індивіда 
без зменшення корисності для інших індивідів. В. Парето 
зазначив, що вагоме значення серед джерел добробуту 
суспільства має не лише збагачення матеріальними благами, 
які отримуються насамперед завдяки особистим інтересам 
населення, а й можливість їх ефективного перерозподілу на 
засадах гуманності та людської моралі [1]. 

Детальніше розкрив це тлумачення Амартій Сен, котрий 
при дослідженні добробуту також акцентував увагу на 
етичних принципах, понятті свобод та прав людини у 
суспільстві. Він додав до економічних чинників добробуту 
такі показники як тривалість життя, якість обслуговування у  
сфері охорони здоров’я, рівень освіти та стан екології, 
питання, щодо покращення значень яких, гостро стоять  і 
виходять на порядок денний на засіданнях міжнародних 
організацій і сьогодні [2].  
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Разом із тим, дослідження добробуту в 
постсоціалістичних державах, в тому числі і України, має 
свою інституційну специфіку. Дефініції «добробут 
населення» у працях провідних українських вчених-
економістів наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Визначення сутності поняття добробуту населення 
 

Автор Тлумачення сутності добробуту 
населення 

Приданникова Ю.Є. 
[3, с. 189] 

Добробут населення – це визначена в 
часі кількісно-якісна характеристика 
рівня життя населення країни як 
узагальнений результат державної 
політики у соціальній сфері та 
активності населення у сфері створення 
продукції та її споживання. 

І. М. Лавренкова 
[4, с.55-56] 

Добробут населення – сукупність 
умов для задоволення матеріальних 
потреб особистості та її 
самореалізації, які створюються 
державою шляхом гарантування 
конституційних прав і свобод на 
основі верховенства права 

T.I. Павлюк 
[5, c.131] 

Добробут населення – це фактор, 
який стримує або сприяє людському 
розвитку, створюючи додаткові 
стимули чи обмежуючи можливості 
індивідів і населення в цілому 
відносно реалізації активної 
економічної поведінки. 
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О. В. Євтушевська 
[6] 

Добробут є поєднанням об’єктивної 
складової добробуту, що характеризує 
базовий набір благ (їжа, одяг, житло, 
побутові зручності), та суб’єктивної – 
набору благ, що є атрибутами 
кофортного життєвого середовища 
(транспортне обслуговування, зв’язок, 
наявність техніки). 

О. А. Мельниченко 
[4, c.52] 

Добробут є сукупністю умов 
життєдіяльності людини, які 
створюються під час виробництва, 
розподілу, обміну, споживання і 
формують ієрархію потреб, 
визначаючи рівень задоволення. 

І. В. Поляков 
[7, c.15] 

Добробут є оцінкою рівня 
реалізованих потреб та можливостей 
людини. 

В. Мандибура 
[8. с.62] 

Добробутом може вважатися такий 
життєвий рівень, який досягає 
відповідних кількісних та якісних 
рівневих значень. 

Т. М. Фертікова 
[4, c.52] 

Добробут - це необхідний обсяг благ, 
здатний задовольнити зростаючі 
потреби. 

Джерело: розроблено автором 
 
Судячи із наведених визначень вчених, притаманною їм 

ознакою є формування добробуту населення більшою мірою 
за рахунок матеріальних благ. Результатом цього стало деяке 
викривлення у розумінні сутності даного поняття та наданні 
йому більш економічного характеру. Водночас, існує частина 
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вчених, які характеризуючи добробут населення, крім 
матеріальної складової, зараховують до його проявів також 
наявність можливостей для самореалізації. Тут доцільно 
згадати висловлення авторів Звіту про людський розвиток 
2020 року опублікованого ООН, що добробут залежить не 
тільки від економічного зростання та рівня національного 
доходу, але також залежить від того, як ці ресурси 
використовуються: чи розробляти зброю і будувати палаци 
або виробляти їжу та забезпечувати чистою водою [9]. 

Добробут населення формується під впливом безлічі 
чинників, що мають різну природу, характер та ступінь 
впливу. Ці чинники впливають на виробництво, розподіл, 
обмін та споживання життєво необхідних благ, визначають 
стан природного та соціального середовища, в якому 
задовольняються потреби людини. Про чинники впливу на 
добробут населення та аналітику добробуту населення описано 
у [10,11]. Крім того, багато уваги у працях українських      
вчених [12-16] присвячено питанням ЗЕД, яка суттєво впливає 
на добробут та рівень життя населення країни. 

У підсумку варто зазначити, що добробут є складним 
багатозначним поняттям, яке має дуальний характер, оскільки 
характеризується поєднанням соціальної і економічної 
складової, одна з яких є механізмом досягнення цілей іншої, 
коли соціальні показники досягаються за рахунок 
економічних і навпаки. Аналізуючи думки та твердження 
науковців, не можна окреслити єдиної думки щодо сутності 
даного поняття. Тому на часі постає необхідність проведення 
ґрунтовних досліджень, які б дозволили чітко пов’язати між 
собою соціально-економічні проблеми та цілі, встановивши 
чіткі стратегічні орієнтири. 
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м. Одеса, Україна 

 
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ В ТВОРЧОСТІ  

ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА 
 

Інтермедіальність як явище і як поняття відносно 
нещодавно відбилося в практиці і теорії вітчизняного 
мистецтвознавства. Воно активно розробляється в 
літературознавстві, що дає можливості знайти нові 
трактування в межах традиційної семіології. Підвалини, 
закладені в працях М. Бахтіна, плідні для наступних етапів 
формування новітньої методології гуманітаристики розробки 
Тартуської школи стали ґрунтом, на якому відбулося 
подальше розширення і уточнення засадничих парадигм 
постсучасної дійсності. Якщо прийняття інтертекстуальності 
як одного з визначальних проявів діалогічності культури 
глибоко укорінено в музикознавчій теорії і практиці, то не 
менш потенційно вагоме поняття інтермедіальності ще 
очікую своїх всебічних розробок.  

Інтермедіальність як поняття в музикознавстві прийнято 
щільно пов'язувати чи навіть ідентифікувати із 
інтертекстуальністю, застосовуючи ці поняття як порядні [1]. 
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В значній мірі цьому сприяє закладене в обидва терміни 
загальне слово «інтер», в етимології якого серед множини 
значень домінує поєднувальне «між» чи посередницьке 
«поміж» [2]. Визнання з'єднання чи синтезування як 
генеральних факторів є ознакою стану мислення, створення 
моделі світу, що обіймає собою всі сфери сучасної діяльності. 
Фактично, і  інтертекстуальність, і інтермедіальність 
запроваджують  алгоритм, що створює систему в модерному 
творчому ставленні до дійсності. Так само і час 
формулювання цих термінів має єдину платформу: поняття 
інтертексту вперше було виголошено  Ю. Кристєвої в праці 
«Руйнування поетики» (1967 р.), а паростки поняття 
інтермедіальності  були закладені в монографії С. П. Шера, 
присвяченої дослідженню багатої історії взаємовпливів 
музичного і літературного в межах німецького романтизму, в 
1968 р., щоб нарешті знайти своє теоретичне обґрунтування в 
праці О. Хансен-Льове в 1983 р. [3]. Різна доля в 
розповсюдженні та укоріненні цих понять в мистецтвознавчій 
літературі, як і в способах їх застосувань, полягає в їх 
функціональній спрямованості: «інтертекстуальність» змогла 
максимально узагальнено обійняти собою будь-які прояви 
текстових зіткнень і парадигматичних зв'язків в їх 
географічному, горизонтальному та історичному, 
вертикальному бутті. Текст, за виразом М. Бахтіна, 
«універсальна форма заяви людини про себе самого», 
передбачав неймовірно широкий спектр проявів 
інтертекстуальності як способу відбиття «метамови 
культури». Дослідження закономірностей художніх кодувань 
та знакових транспозицій в текстових та міжтекстових 
кореляціях дозволили вивчати художню культуру як цілісний 
феномен. Призначення «інтермедіальності» було більш 
прагматичним: хоча поняття зародилося в річищі 
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літературно-культурологічних спостережень, історичні 
традиції родових укорінень літературно-музичних перетинань 
були поштовхом для їх екстраполяції на все більш 
актуальний в сучасній художній реальності ряд новітніх 
способів донесення художньої інформації. Закладене в  
позначенні крім «інтер» так само багатозначуще «медіа» 
стало приводом для його застосування в різних смислових 
контекстах. Найбільш розширеною є структуризація поняття 
в праці Маклюена [4], що надає можливості для його 
універсального застосування. Але яким би чином не 
інтерпретувалося поняття «медіа» в різновидах його втілень, 
що є ознакою незавершеності теоретичних розробок в цій 
сфері, загальною складовою залишається факт перекладу з 
одного типу семіотичного мовного коду на код іншого 
мистецтва. Відбувається трансформація вихідного тексту в 
текст, який своїми закономірностями інтерполює заданий 
смисловий концепт в інше мовне середовище. Звісно, 
рушійними мотивами інтермедіальних перекладів є процеси 
серединних мистецьких синтезів. І в цьому сенсі 
інтермедіальність виходить за межі інтертекстуальності і 
набуває самостійного значення як відгалуження від 
генеральних узагальнених дефініцій мистецтвознавства. 
Змістовне розділення обох понять було зроблено в найбільш 
значущій в цьому плані названій праці О. Хансен-Льове, в 
якій серединні і між семіотичні трансформації текстів стали 
основою для змістовного розподілення між 
інтертекстуальністю та інтермедіальністю.  

Серед різних форм інтермедіальності і багатстві 
відтінків в її теоретичній розробці, що знаходиться в стадії 
становлення (чому свідчить розлога література з цієї 
тематики та розгалужена організаційна дослідницька мережа 
у вигляді, наприклад, The Centre for Intermediality in 
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Performance), найбільш плідною в контексті нашої тематики є 
виявлення процесів семіотичного перекодування в музичній 
формі і драматургії на рівнях мовленнєвому і структурному. 
В найбільш узагальненій структуризації інтермедіальності на 
внутрішньо композиційну та поза композиційну такий підхід 
є передбаченим в першій з рубрик — це створення 
гетерогенної художньої форми синтезуванням 
закономірностей різних видів мистецтв. Такий підхід  
заґрунтований  на онтологічних засадах мистецького 
мислення та є історично укоріненим в традиціях музично-
літературних та музично-зображальних зв'язків. В музичній 
творчості інтермедіальний аспект дослідження стає 
поштовхом для переусвідомлення, по-перше, 
закономірностей функціонування  суто музичних елементів 
мовлення в парадигмах постсучасності. По-друге, 
відкривається можливість конкретизувати не тільки 
безпосередні впливи інших медіа на систему музичного 
формоутворення (в широкому значенні дефініції «форма»), 
що є достатньо традиційним для музикознавства, але й 
дослідити еволюцію музичного мислення в його 
спрямованості до загального.    

В українській симфонічній музиці останніх десятиліть 
знаходять своє відбиття загальносвітові творчі тенденції. На 
наш погляд, найбільш художньо значущою в аспекті 
інтермедіальних тенденцій є творчість Євгена Станковича, 
одного з найвидатніших українських композиторів на рубежі 
ХХ і ХХI століть. Композитор-симфоніст, він звертається до 
різних моделей великої інструментальної форми. Відмінною 
рисою його стилістики залишається неповторність 
концепційних та драматургічних рішень. Перетинання 
історично затверджених різностильових моделей симфонізму 
можна назвати порядним вектором: барокова модель в 
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Sinfonia Larga, синтез симфонії та ораторії в Третій симфонії 
«Я стверджуюсь» на слова П. Тичини, батальна традиція в 
Другій «Героїчній», концертна модель в Третій камерній та 
П'ятій «Пасторальній» тощо. Але більш неординарною 
здається логіка, що базується на застосуванні театральних чи 
кінематографічних композиційних засобів: зміна тематичних 
блоків стають наслідком не суто інтонаційного розвитку 
(хоча, звісно, і такі прийоми просування форми становлять 
значний масив у величезному доробку майстра). Театральні (в 
широкому сенсі) переключення різних шарів художнього 
простору, як то ліричний герой – реальність (глибинний 
вимір простору) в симфонії «Lirica»; воєнна руйнація – 
заціпеніння і намагання її усвідомлення в симфонії 
«Героїчна» (лінійний вектор в психології сприйняття 
катастрофи); авторська ремарка «ефект рапіду» – 
уповільненості протікання подій –  в концерті-симфонії 
«Тривоги осінніх днів», що призвана відбити трансформації 
протікання часу тощо — всі ці моменти «сюжетного» 
компонування музичного матеріалу передбачають наявність 
автора-режисера, що створює неповторну художню 
реальність. Авторське самовідбиття спирається на логіку 
тематичних змін і перетворень, що є укоріненою в поза 
музичному просторі. Закономірності інтонаційного 
формоутворення з притаманними їм ознаками сталих 
музичних форм поступаються ситуативним  неповторним 
композиційним феноменам. Інтонаційний світ, що не втрачає 
своїх іманентних властивостей і суто музичних 
закономірностей формоутворення, виникає як уособлення не 
інтонаційної за своїм походженням ідеї. Інтермедіальність в 
горизонтальному аспекті (зіставлення і перетинання 
різностильових історичних жанрів) і в аспекті перекодування 
іномовних структур (театру, кінематографії) стає ключовим 
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фактором в переосмисленні та новаційності в сучасній 
симфонічній творчості. 
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According to the currently existing approaches social-

psychological adaptation is: the process of active adaptation of a 
person to constantly changing environmental conditions, using 
various social means; an important component of a person’s 
specific attitude to the surrounding world, the leading function of 
which is to ensure a stable and stable level of his life activity; an 
essential component of solving both typical and completely atypical 
socially, educationally and professionally significant tasks, forming 
appropriate behavioral decisions, etc. [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Moreover, the 
way of life of modern youth involves the development of a 
specific system of thinking and behavior, which conditions the 
formation of prerequisites for preserving and strengthening health, 
optimal provision of normal physical and mental development, 
creation of prerequisites for ensuring a high level of work 
capacity, etc. [3, 5, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

The aim of the scientific work is to establish the features of 
social-psychological adaptation of young women and young men 
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aged 15-17 during their education in the senior classes of a 
modern school. 

Scientific research was conducted on the basis of secondary 
education schools in Vinnytsya, where 309 pupils aged 15 to 17 
were under supervision during the period of their conduct. 

To determine the leading features of social-psychological 
adaptation pupils the Rogers and Diamond personal questionnaire 
was used, the application of which involved the assessment of a 
whole range of both nominal and integral indicators of adaptation 
processes, namely: indicators of adaptation, self-acceptance, 
perception of others, internality, striving for dominance. 

The analysis and prognostic assessment of the obtained 
results determined the application of descriptive statistics 
procedures based on the use of the standard package of 
multivariate statistical analysis applications “Statistica 6.1” 
(license number AXX910A374605FA). 

The results of the conducted research confirm the mostly 
average level of expression of the leading nominal indicators of 
social-psychological adaptation of pupils aged 15-17 who are in 
the conditions of a modern school, and determine the peculiarities 
of the process of active adaptation of young women and young 
men to the constantly changing environmental conditions, their 
socially significant attitude to the surrounding world from the 
standpoint of ensuring a sustainable and stable level of life, 
features of behavioral decisions that contribute to this.  

In general, during the study of the leading indicators of 
social-psychological adaptation, in particular, during the 
assessment of adaptability indicators, which establish the 
peculiarities of the level of adaptation to both usual and 
completely unfamiliar conditions of life, it was found that in 
young women their values had a clearly expressed tendency to 
increase, being 131.23±4.30 points at the age of 15 years, 
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141.41±2.56 points (p<0.05) at the age of 16 years and 
140.90±2.69 points (p>0.05) at the age 17 years.  

At the same time, among young men, the determined 
indicators initially increased from 127.37±3.40 points among 15-
year-old pupils to 134.88±4.22 points (p>0.05) among 16-year-old 
pupils, subsequently decreasing to 128.58±4.76 points (p>0.05) 
among 17-year-old pupils, i.e. actually to the level of initial 
values.  

Pronounced gender differences were observed only among 
teenagers, who were at the age of 17 (p<0.05). 

The indicated trends were also confirmed by the data of the 
analysis of integral indicators of the course of the processes of 
social-psychological adaptation of schoolchildren, first of all, the 
criterial characteristics of adaptability, self-acceptance and 
acceptance of others, as well as emotional comfort and internality. 

In the future, the given results should be taken into account 
both in the diagnostic (development and implementation of 
methods of comprehensive assessment of the state of adaptive 
resources of the body of young women and young men), and in 
the preventive (development and implementation of effective 
health-saving technologies and measures of psychohygienic 
correction of existing changes in the functional state of the 
organism of pupils to create preventive educational environment 
in an educational institution) context. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В ЖІНОК У 
ПОСТМЕНОПАУЗІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 
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ОСТЕОПОРОЗОМ 

 
Постменопауза (ПМ) – це період життя жінки, який 

характеризується фізіологічним зниженням рівня естрогенів. 
Інволюційна гормональна перебудова ініціює порушення 
обміну речовин: ліпідного, вуглеводного, кальцій-
фосфорного, кісткового ремоделювання з підвищенням 
ризику розвитку артеріальної гіпертензії (АГ), ожиріння 
(ОЖ), остеопорозу (ОП) та інших метаболічних розладів [1]. 

Дана коморбідність є серйозною клінічною проблемою, 
соціальна значущість якої визначається високим ризиком 
розвитку укладень: серцево-судинних катастроф (порушення 
мозкового кровообігу, інфаркту міокарда), остеопоротичних 
переломів кісток, які чинять негативний вплив лише на 
економічну складову охорони здоров’я, але й значно 
впливають на якість та тривалість життя жінок 
постменопаузального віку [2, 3].  
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Якість життя, пов’язане зі здоров’ям, відноситься до 
фізичного стану здорової і хворої людини та впливає на 
аспекти її психосоціального функціонування заснованого на 
його суб'єктивному сприйнятті [4].  

Донедавна, ОП вважали «безмовною» епідемією         
ХХІ сторіччя, оскільки першим клінічним проявом було 
виникнення низькоенергетичного перелому [5]. Проте дані 
досліджень останніх років демонструють, що близько 89% 
жінок із ПМ ОП мають біль в спині без вертебрального 
перелому в анамнезі [6]. Даний біль Orita S. та співавт. (2016) 
був названий як нетравматичний «біль при остеопорозі» [7]. 

Відсутність даних літератури щодо оцінки якості життя 
та інтенсивності больового синдрому (БС) в жінок у ПМ із 
коморбідною патологією (АГ, ОЖ, ОП) обумовлює 
актуальність даної проблеми та має стратегічне значення для 
розробки своєчасних алгоритмів діагностики та моніторингу 
ефективності лікування основного захворювання. 

Мета роботи – оцінити інтенсивність больового 
синдрому та якість життя в жінок у постменопаузі з 
артеріальною гіпертензією, ожирінням та остеопорозом. 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 85 жінок 
віком від 48 до 60 років, які знаходилися у ПМ від 3 до 12 років, 
із них 65 жінок мали АГ ІІ стадії та ОЖ І ступеня: І групу 
склали 31 жінка у якої був діагностований ОП, до ІІ групи 
увійшло 34 жінки без ОП. Групу контролю (ІІІ) склали                
20 практично здорових жінок у ПМ того ж віку.  

Алгоритм дослідження включав: збір скарг, анамнезу 
хвороби та життя, об’єктивне обстеження: вимірювання 
артеріального тиску, росту, маси тіла, розрахунок індексу 
маси тіла (ІМТ). 

Інтенсивність БС визначали за допомогою візуально-
аналогової шкали (ВАШ). Шкала складалася з 10 позначок, де 
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0 балів – це повна відсутність болю, від 1 до 3 балів – слабкий 
біль, від 4 до 6 балів – помірний біль, від 7 до 9 балів – дуже 
сильний біль, 10 – максимальний біль. 

Оцінку якості життя проводили за допомогою короткого 
опитувальника якості життя SF-36 (The Short Form-36), який 
включав 36 питань розділених на 2 компоненти: фізичний 
(фізична активність (PF); рольове функціонування, зумовлене 
фізичним станом (RP); інтенсивність болю (BP); загальне 
здоров’я (GH)) та психологічний (життєва активність (VT); 
соціальна активність (SF); рольове функціонування, 
зумовлене емоційним станом (RE); психічне здоров’я (MH)). 
Оцінку досліджуваних показників проводили відповідно до 
бальної шкали від 0 до 100 балів, де 100 – свідчить про повне 
здоров’я. 

Результати та обговорення. За віком, тривалістю АГ, 
тривалістю ПМ, ІМТ, рівнем систолічного та діастолічного 
артеріального тиску жінки І та ІІ груп достовірно не 
відрізнялися (р>0,05).  

Аналіз частоти скарг з боку кістково-м’язової системи 
показав, що у жінок із АГ, ОЖ та ОП (n=25), БС був 
виявлений у більшої частини хворих порівняно з жінками без 
ОП (n=21) – 80,6 та 61,8 % відповідно (р<0,05). 

За даними ВАШ, інтенсивність БС, у жінок І групи 
становила (7,1±0,6) бала проти (4,3±0,5) бала у жінок ІІ групи 
(р<0,05). В групі контролю – (0,7±0,3) бала. Отримані дані 
демонструють наявність вираженого БС у жінок в ПМ з АГ та 
ОЖ, однак достовірно вищий показник ВАШ (р˂0,05) був 
виявлений у групі пацієнтів із ОП. 

Розрахунки опитувальника якості життя SF-36 в групах 
дослідження були наступними. Фізичний компонент 
здоров’я: показник PF у хворих І групи склав (34,5±2,4) бала 
(р˂0,05), в ІІ групі – (43,7±2,8) бала (р˂0,05), в групі 
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контролю – (94,7±2,7) бала. Показник RP осіб в І групи був 
(29,6±2,1) бала (р˂0,05), в ІІ групі – (37,9±2,5) бала (р˂0,05), в 
групі контролю – (98,7±1,5) бала. Показник BP у жінок            
І групи відповідав – (33,7±3,4) бала (р˂0,05), в ІІ групі – 
(40,6±3,3) бала (р˂0,05), в ІІІ групі – (94,2±2,7) бала. 
Показник GH осіб в І групи склав (49,3±3,5) бала (р˂0,05), в   
ІІ групі – (55,8±3,2) бала (р˂0,05), в групі контролю – 
(96,7±2,3) бала.  

Психологічний компонент здоров’я: показник VT у 
хворих І групи склав (57,3±3,6) бала (р˂0,05), в ІІ групі – 
(62,5±3,2) бала (р˂0,05), в групі контролю – (98,0±1,5) бала. 
Показник SF осіб в І групи був (44,6±3,5) бала (р˂0,05), в        
ІІ групі – (52,3±2,9) бала (р˂0,05), в ІІІ групі – (97,1±1,6) бала. 
Показник RE у жінок І групи відповідав – (35,4±2,8) бала 
(р˂0,05), в ІІ групі – (43,1±3,0) бала (р˂0,05), в групі 
контролю – (98,9±0,9) бала. Показник MH осіб в І групи склав 
(34,3±2,4) бала (р˂0,05), в ІІ групі – (40,5±2,7) бала (р˂0,05), в 
ІІІ групі – (96,5±1,2) бала.  

Отримані результати демонструють низьку якість життя 
у жінок в ПМ з АГ та ОЖ за всіма пунктами опитувальника 
SF-36, причому відносно низькі показники були як по 
фізичному, так і психологічному компонентам здоров’я. 
Достовірно (р<0,05) нижчі показники були зареєстровані у 
групі жінок з ОП, що свідчить про додатковий негативний 
вплив структурно-функціональних порушень кістково-
м’язової системи на загальний стан здоров’я та якість життя 
жінок в ПМ. 

Висновки. У жінок в постменопаузі з артеріальною 
гіпертензією, ожирінням та остеопорозом виявлений низький 
рівень якості життя, що проявляються  низьким показником 
фізичної та соціальної активності, вираженим больовим 
синдромом, низьким рольовим функціонуванням, зумовленим 
емоційним станом та низьким рівнем психічного здоров’я.  
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Для оцінки якості життя та інтенсивності больового 
синдрому доцільно застосовувати короткий опитувальник 
якості життя SF-36 та візуальну аналогову шкалу. 
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ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЕКОНОМЧНИХ ЗОН КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
АЗІЇ   (НА ПРИКЛАДІ  СІНГАПУРУ)   

 
Спеціальні економічні зоні (СЕЗ)  широко 

використовуються у більшості країн, що розвиваються,  та у 
багатьох розвинутих країнах. В країнах, що розвиваються,  
СЕЗ можуть виступати інструментом інвестиційної політики 
країн (СЕЗ фактично виступають частиною конкурентного 
пакету заходів, що надаються країнами, що розвиваються, для 
залучення іноземних інвесторів наряду з іншими формами 
стимулювання іноземних інвестицій), свого роду 
каталізатором притоку іноземних інвестицій в регіон, а також 
інструментом промислової політики, що сприяє розвитку, в 
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першу чергу,  пріоритетних для національної економіки 
галузей  промисловості за допомогою податкових та 
регуляторних стимулів, інфраструктурної підтримки. У 147 
країнах світу діє близько 5400 СЕЗ, у стані будівництва - ще 
474  СЕЗ,  і задекларовано країнами у найближчих плаланах 
ще 500 СЕЗ [1]. 

На даний момент в Сінгапурі діє 9 СЕЗ, найбільшими з 
яких є порт Джуронг (Jurong Port) і аеропорт Чангі (Changi 
Airport). СЕЗ Сінгапуру регулюється законом Free Trade 
Zones Act. Серед основних переваг, що пропонують СЕЗ 
Сінгапуру можна виділити наступні:  свобода переміщення 
вантажів усередині СЕЗ;  відсутність митних зборів на товар, 
що ввезений і зберігається на території СЕЗ;  товари, що 
ввозяться на територію СЕЗ, не обкладаються ПДВ; 
передбачені спрощені імпортні процедури. 

Сінгапур одним з першим серед країн Південно-Східної 
Азії розпочав політику залучення іноземного капіталу, 
зокрема прямих іноземних інвестицій, з середини 60-х років 
минулого століття. Країна розпочала проводити політику 
індустріалізації та створення експортнооріентованого сектору 
саме через впровадження механізмів створення СЕЗ [2,3]. 

Історія створення СЕЗ Сунгапуру має певний 
еволюційний розвиток, що позначився на функціонально-
видовій структурі створюваних СЕЗ. Перший період у 
створенні СЕЗ – 60-70 роки минулого століття. Він 
пов’язаний з проведенням інвестиційної політики урядом 
щодо залучення іноземного капіталу з метою індустріалізації 
країни і розвитком в першу чергу трудомістких галузей 
виробництва (легка промисловість, створення «зборочних» 
підприємств в галузі електроніки та електротехніки тощо). 
Уряд країни запропонував іноземним інвесторам ряд 
податкових пільг при здійсненні вкладень у промисловість 
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Сінгапуру (звільнення на п'ять років від податку на прибуток, 
імпортних мит і прискорена амортизація при інвестуванні в 
пріоритетні галузі). В країні почалися створюватися СЕЗ 
промислового характеру, розвивалася необхідна для цього 
інфраструктура під егідою уряду країни. В цей період було 
закладено основи майбутнього «економічного дива» 
Сінгупуру. Уряд  Лі Куан Ю відіграв провідну роль у 
залученні   іноземних  інвестицій, через надання податкових 
та експортних пільги,  планував створення нової 
інфраструктури, будівництво промислових зон, здійснював 
пільгову програму фінансування розвитку пріоритетних 
галузей промисловості. 

Урядом країни було прийнято рішення створити на 
території порту Сінгапур і порту Джуронг зоні вільної 
торгівлі. Крім цього, в країні почали створювати промислові 
зони, переважно в експортно-виробничих рамках державних 
програм, передбачалося створення виробничої 
інфраструктури, включаючи дороги, електро- і 
водопостачання, систему зв'язку і телекомунікацій. 

У 1970 році уряд Сінгапуру прийняв закон «Про 
стимулювання розвитку економіки» з метою створення зон 
вільної торгівлі та промислових зон. Відповідно до закону, 
великі підприємства, в які інвестовано не менше 1 млн. синг. 
дол. (710 тис. дол. США), отримують статус «піонерних» і 
звільняються від сплати податків протягом 5 років,  а якщо 
вони виробляють експортну продукцію, то ця пільга 
продовжується до 10 років. Підприємства, які не мали 
відповідного статусу, але виробляють продукцію вартістю не 
менше 100 тис. синг. дол. (71 тис. дол. США), більш 20% якої 
йшло на експорт, також звільняються від податків протягом 5 
років. При цьому всі підприємства, в які підприємці 
інвестували понад 150 млн. синг. дол. (понад 106 млн. дол. 
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США) і великі підприємства з іноземними інвестиціями не 
менше 1 млрд. синг. дол (710 млн. дол. США) звільнялися від 
сплати податків протягом 15 років. 

В свою чергу, уряд надаючи широкий спектр 
стимулюючих заходів та пільг, наряду з інфраструктурою 
очікував, що інвестори, здійснюючи бізнес діяльність на 
території СЕЗ, створюватимуть робочі місця, 
стимулюватимуть експорт, диверсифікуватимуть економіку 
та нарощуватимуть виробничий потенціал. 

Другий період у еволюційному розвитку СЕЗ Сінгапуру 
розпочинається з кінця 70-х років  двадцятого століття і 
триває десятиріччя. Цей період пов'язаний зі змінами в 
інвестиційній політиці уряду країни. Сінгапур поступово 
втрачає конкурентні переваги у дешеві робочій сили  через 
вихід на міжнародну арену таких країн як Філіппіни, 
Малайзія, Тайланд тощо.  Відбувається відхід від політики 
стимулювання іноземних капіталовкладань у трудомісткі 
галузі і перехід до політики уряду Сінгапуру щодо активного 
заохочення іноземних капіталів  у капіталомісткі та  
наукомісткі підприємства (в першу чергу, виробництво 
комп'ютерного обладнання, точного машинобудування, 
суднобудування, електронна і електротехнічна промисловість). 
Сінгапур  стає центром операцій багатьох БНК світу і 
розробляє стратегію співпраці та спільного залучення ПІІ з 
іншими країнами регіону.  В Сінгапурі розпочинають 
створюватися відділення БНК, що спеціалізуються  на 
управлінських та   логістичних  функціях.  

В кінці 1980-х рр. в Сінгапурі було організовано            
25 промислових зон. Найбільшою з них є промислова зона 
«Джуронг» площею 58,6 кв. км, розташована в 5 км на захід 
від Сінгапуру на території міста Джуронг. Переважна 
кількість підприємств у цій зоні належить іноземним 
інвесторам чи  організовані у формі спільних підприємств. 
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Третій період у розвитку СЕЗ розпочинається з початку 
90-х років двадцятого століття і пов'язаний з прийняттям 
Національної стратегії розвитку Сінгапуру на період 1990- 
2010 роки. Данна стратегія передбачала поступовий відхід від 
стимулювання капіталовкладань у розвиток виробництва 
капіталомісткої продукції і перенесення акценту до розвитку 
наукомісткої економіки, в якій головні позиції повинні були 
зайняти високотехнологічні галузі промисловості 
(виробництво комп’ютерів, біомедицина, фармацевтика, 
альтернативні джерела енергії) і розвиток сфери послуг. 
Сфера послуг стає пріоритетною і в області залучення 
іноземних інвестицій. 

Сінгапур поступово почав перетворюватися у 
міжнародний фінансовий цент, в якому мали свої філії та 
відділення крупніші банки світу. Активно створюються 
офшорні зони, які служать свого роду «податковими 
оазисами», які обслуговують міжнародні фінансові операції. 
Офшорні банки Сінгапуру надають такі переваги як податкові 
пільги, відсутність валютного контролю, можливість 
проведення операцій з резидентами в будь-якій іноземній 
валюті, конфіденційність фінансових операцій. 

Сучасний період розвитку СЕЗ характеризується 
створенням спецалізованих зон, що фокусуються на новітніх 
технологіях, дослідженнях, окремих галузях.  До 
спеціалізованих зон належать науково-технологічні парки,  
зони вільної тогівлі, логістичні парки, зони на базі портів чи 
аеропортів тощо. 

Таким чином, якщо розглядати історичний контекст 
СЕЗ, то вже багато століть тому існували  відкриті порти. На 
сучасному етапі, вільні порти трансформувалися у вільні 
зони, які прикріплені до логістичних центрів (морських 
портів, аеропортів), звідки товари вироблені чи перероблені в 
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рамках зони можуть бути транспортовані до третіх країн. 
Практика створення сучасних варіантів вільних зон 
розпочалася з 60-х років двадцятого століття, потім у 70-80-х 
роках вона почала масштабуватись що пов’язано, в першу 
чергу, з реалізацією експортно-орієнтованої стратегії 
розвитку багатьма країнами, що розвиваються, особливо 
азійськими, з паралельно зростаючою залежністю світових 
виробників від офшорного виробництва. Наприкінці 90-х та 
початку 2000-х, спостерігалося нарощення виробництва 
наряду з ускладненням глобальних вартісних ланцюгів (ГВЛ), 
що, закономірно, привело до створення нових СЕЗ урядами 
різних країн, особливо тих, що розвиваються задля інтеграції 
своїх економік у ГВЛ світових виробників. Світова криза і як 
результат уповільнення темпів зростання світової економіки 
та торгівлі не завадили створенню все нових СЕЗ, хоча 
кількість новостворених зон трохи зменшилась. Останнє 
десятиліття характеризується сповільненням темпів 
глобалізації та темпів зростання світового виробництва, проте 
для урядів країн реципієнтів потенційних інвестицій, це лише 
означає посилення конкуренції за світових виробників, які 
характеризують високою мобільністю - ця тенденція веде все 
ширшої практики застосування СЕЗ та розвитку нових типів . 

В цілому приток іноземного капіталу став для 
Сінгапуру ресурсом, який сприяв індустріалізації країни, 
розвитку передових галузей промисловості, а згодом  сприяв 
(завдяки політики уряду країни) підвищенню ефективності 
функціонування  економіки країни та зміні її структури 
відповідно до сучасних вимог. Поступово зміцнювалися та 
займали конкурентні позиції на міжнародних ринках 
національні компанії. Відбувалося підвищення загального 
рівня життя населення за рахунок вливання додаткового 
капіталу. Підтвердженням цього існує тісна кореляція між 
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обсягами ПІІ (прямих іноземних інвестицій), залучених 
багатьма країнами, що розвиваються, та показниками їхнього 
економічного розвитку. ПІІ відіграють важливу роль в 
економічному розвитку  країни, через активізацію процесів 
капіталоутворення, передачу технологій та наукових знань, 
підвищення продуктивності праці [4]. Таким чином, Сінгапур 
є однією з небагатьох країн, яким за допомогою СЕЗ вдається 
досягати успіхів у розвитку зовнішньоекономічної політики, 
що сприятливо позначається на загальноекономічному стані 
країни, зберігаючи темпи економічного зростання на досить 
високому рівні. Завдяки створеним СЕЗ активно розвивається 
промисловість Сінгапуру, що визначає основну складову 
товарного експорту країни.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
 

Одними з багатьох макроекономічних показників, що 
характеризують  стан та економічний розвиток країни є обсяг 
експорту та імпорту, їх структура та співвідношення. З 
повномасштабним вторгненням росії в Україну змінилися 
інтеграційні та глобалізаційні вектори розвитку економіки, 
зокрема, стосовно зовнішньоторговельних зв’язків.  

Протягом останніх п’яти років зберігається 
співвідношення обсягу експорту до ВВП і становить в 
середньому 43%, однак у 2021 р. ця частка зменшилась до 
40,7% порівняно з 47,9% у 2017 р.  У структурі експорту 
України найбільшу частку (більше 30%) займають чорні 
метали та металеві руди, обсяг яких у вартісному виразі 
збільшився майже в два рази у 2021 р. порівняно з 
попереднім роком і становив 21 млрд дол. Не менш вагомими 
статтями вітчизняного експорту є продаж зернових та 
продукції олійно-жирової галузі, частки яких в експорті 
становлять 18% та 11% відповідно. В звичайних умовах 
експортується близько 76% виробленого в Україні, що 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                  (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
                                                             119 

становить близько 20% національного щорічного експорту. За 
даними Міністерства фінансів України, в експорті послуг 
найбільшу частку складають транспортні послуги та послуги 
з переробки матеріальних ресурсів, а також послуги 
переробки товарів з метою реалізації за кордоном, послуги 
повітряного транспорту, послуги трубопровідного 
транспорту, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги, комп’ютерні послуги [1]. Отже, ми 
можемо зробити висновок, що країни ЄС є вагомим 
експортером різних послуг з України.  

Також, аналізуючи обсяги експорту у абсолютних та 
відносних до ВВП показниках, можна зазначити, що вони 
значно скоротились.  Припускаємо, що це відбулося через 
пандемію COVID-19, яка ускладнила зовнішньоторговельні 
взаємозв’язки у всьому світі. Так, зокрема, за три місяці    
2020 року зниження ВВП порівняно з аналогічним періодом 
2019 року в Україні становило 11%, Німеччині – майже 12%, 
Іспанії – 22%, Франції – 19%, а США – майже 33%. Стосовно 
обсягу експорту, то за останні роки відбулось найбільше 
скорочення на 6,5% (за першу половину 2020 р.) порівняно з 
аналогічним періодом 2019 р. При чому обсяг імпорту 
знизився ще суттєвіше за цей період – на 14% [2]. Основними 
факторами, що вплинули на експортно-імпортні операції під 
час пандемії визначають загальне зниження економічної 
активності суб’єктів, що впливає відповідно на скорочення 
внутрішнього та зовнішнього попиту, порушення логістичних 
зв’язків між виробниками проміжної та кінцевої  продукції, 
зменшення торгівлі ресурсами тощо. Ці фактори призвели до  
зменшення світових цін на сировинні товари (протягом    
2019-2020 років світові ціни на сільськогосподарські товари 
знизились на 7%, на чорні метали – на 18%). Понад 3 млрд 
дол. щороку Україна втрачала внаслідок протекціоністських 
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заходів стосовно продукції гірничо-металургійного 
комплексу, оскільки близько 3,5 млн тонн вітчизняної 
металопродукції не було поставлено на світовий ринок 
внаслідок дії антидемпінгових мит. Враховуючи дану 
тенденцію падіння загального експорту України у 2021 р. 
становило 5-7%. Враховуючи, що фізичні обсяги експорту 
цих товарів також будуть зменшуватися через падіння попиту 
на світових ринках, падіння експорту у грошовому вираженні 
поглибиться.  

Щодо розгляду географії експорту, то найбільше послуг 
в 2017 році Україна експортувала до рф, США, Швейцарії, 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, Німеччини. А вже в 2021 році експорт в певні країни 
зменшився (зокрема до Британських Віргінських Островів, 
Естонії, Італії, Кіпру, рф), а в деякі збільшився і станом на 
2021 рік найбільше постачали послуг до США, рф та 
Швейцарії. Експорт товарів здійснювався найбільше в країни 
ЄС та Азію і за останні 5 років, з 2017 по 2021 роки, 
збільшився в 1,6 рази. Загалом до 2020 року країни ЄС були 
найважливішим експоpтним ринком Укрaїни та основним 
джepелом імпoрту. У 2021 році вітчизняні виробники змогли 
працювати та торгувати з іншими країнами в умовах 
пандемії, тому експорт збільшився у порівнянні з 2020 роком. 
Але в 2022 році країна стикнулась з новою проблемою: 
повномасштабне вторгнення рф в Україну, через що було 
втрачено можливість експортувати деякі види продуктів та 
послуг, як наслідок маємо зростання цін, що мало негативний 
вплив не лише для економіки України, але і для ЄС. Ціни на 
продукцію різного типу (зернові культури, сталь, м’ясо та ін.) 
різко виросли, а все через зменшення експорту за наявних 
умов. Також досить велика частка експорту з України 
здійснювалась через п орти, які через агресію росії 
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заблоковані, тому і на товари, і на послуги ціни ростуть і 
надалі будуть рости, поки агресор не буде переможений.  

Як повідомляє Міністерство економіки, експорт 
України скоротився вдвічі, а імпорт більш ніж втричі. Відомо, 
що у березні Україна експортувала 5,97 млн тонн продукції 
на суму 2,7 млрд дол. Тоді як у лютому держава експортувала 
13,1 млн тонн товарів вартістю 5,3 млрд дол. [3]. Експорт 
зменшується, ціни ростуть і це суттєво впливає на економіку 
як України, так і ЄС. Крім того, за звичайних умов 
морськими транспортними шляхами доставлялось 90% 
експорту сільськогосподарських товарів, передусім зернових 
та олійних культур, що стало неможливим з лютого 2022 р. і 
в свою чергу загрожує глобальній продовольчій кризі та 
потребує знаходження альтернативних транспортних шляхів. 
Незважаючи на прийняті заходи з боку країн ЄС щодо 
полегшення перетину кордону вітчизняних товарів на 
європейський ринок існує ряд перешкод в цьому напрямку – 
несумісність українських залізничних колій залізничній 
мережі ЄС, а відповідно незначна пропускна можливість 
залізничних станцій на кордоні; недостатня кількість 
залізничних  вагонів єврозразка для перевезення зерна та 
бюрократичні перешкоди країн Європи щодо сертифікації 
імпортованих зернових; велика вартість міжнародних 
автомобільних вантажоперевезень та недостатня кількість 
водіїв для їх здісне-ння. Все це суттєво ускладнює та 
затримує доставку необхідних вантажів.  

Для усунення названих проблем в травні 2022 р. 
Європейська комісія визначила заходи для створення 
«маршрутів солідарності» експорту зернових та олійних 
культур та імпорту гуманітарних вантажів шляхом залучення 
додаткового персоналу для прискорення процедури пропуску 
вантажів та координації дій щодо знаходження можливостей 
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транспортування та тимчасового зберігання вітчизняного 
експорту в країнах ЄС. Також за допомогою  створеної 
логістичної платформи – «єдине вікно» здійснюється пошук 
партнерів з призначеними спеціальними контактними 
пунктами. Зокрема, Польща впровадила спрощені процедури 
для експорту української сільськогосподарської продукції 
автомобільним та залізничним транспортом через блокування 
морських шляхів. Також країни ЄС зняли митні та тарифні 
обмеження експорту великої групи  сільськогосподарської 
продукції та переробленої сільськогосподарської продукції з 
України та скасували стягнення антидемпінгових мит.  В 
свою чергу Уряд заборонив на час воєнного стану експорт 
ряду сільськогосподарських товарів (гречки, солі тощо), 
відмінив ліцензування соняшникової олії та інших товарів та 
скасував квоти для експорту мінеральних добрив. Така 
співпраця та підтримка в умовах повномасштабної війни з 
суцільним руйнуванням країни є вагомою підтримкою не 
лише зовнішньоторговельних зв’язків, а і формуванням 
перспектив відновлення вітчизняної економіки загалом.  
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THE IMPACT OF THE RUSSIAN INVASION ON 
EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

 
The full-scale invasion of Russia to Ukraine, which 

occurred on February 24, 2022, changed the fate of millions of 
people and brought huge destruction, which will be corrected by 
decades. Humanitarian crises, food problems, mass migration, 
violation of economic chains and the destruction of industry are 
only part of the problems that the war brought. Leaving these 
issues outside the field of view, this work will consider the 
problems that the science and research has encountered. 

As of mid -July, 2116 damaged educational institutions 
were already known, 216 of which were completely destroyed. 
Only in one Kharkiv region there are up to 456 damaged and      
52 educational establishments. Unfortunately, given the 
continuation of daily massive shelling, this figure will continue to 
grow [1]. 

It should be noted that the statistics above do not apply to 
research centers and other research infrastructure, except for 
educational institutions. Receiving complete information about the 
destroyed infrastructure must yet be conducted to understand the 
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scale of the damage caused and for the sake of building plans to 
restore the scientific potential of Ukraine. 

However, we can now talk about a significant blow to the 
research sphere of Ukraine, including nuclear research. Thus, the 
Nuclear Facility "Source of Neutron" in Kharkiv (designed for 
research in various fields of science and technology, development 
of radioisotopes for the needs of medicine and industry, solving 
problems of nuclear energy, extension of the life of nuclear power 
plants) has been hitting the Russian army several times, the last of 
which was on June 25 [2]. In addition, robbed and destruction was 
the unique central analytical laboratory in Chernobyl, the cost of 
which was 6 million euros [3].  

The rest of the objects that have not been damaged or 
destroyed are currently occupied. One of the latest examples of 
such aggression was the seizure of the Askania-Nova Livestock 
Institute, which is a powerful research center of southern Ukraine 
on livestock problems, where new high-yielding breeds of farm 
animals have been brought out for centuries for centuries [4]. The 
experience of the Central Analytical Laboratory in Chornobyl 
demonstrates that in the event of retreating Russian troops, the 
Institute can be robbed and damaged. 

As the war rages on, there is growing concern about the 
long-lasting effect the conflict will have on the global scientific 
community – and of the lost opportunities for discovery in the 
fields of academia, medicine and science in Ukraine. All 
researchers who cannot continue their work in new realities mean 
the loss of potential discoveries and innovations for both Ukraine 
and the world community. Nevertheless, it is worthwhile to 
understand that people can be forced to quit their research and 
place of work, but not their ideas and baggage of knowledge [5].  

In order to cope with the critical situation for Ukrainian 
education and research, a number of steps can be taken. 
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First, the Ministry of Education and Science of Ukraine has 
already formed an interactive map of damaged educational 
institutions, but it is unknown about the existence of a single 
register of information on damaged research infrastructure. If such 
a register has not been formed, its implementation is a prerequisite 
for understanding the extent of destruction and developing plans 
for reconstruction of Ukraine. 

Secondly, it is necessary to continue the financing of the 
relocation programs of education and science from the frontline 
areas, which includes the movement of staff, equipment, the 
provision of appropriate premises, providing employees with 
housing available in a new place, etc. Currently, successful steps 
in this direction are known. Private commercial organizations that 
are included in the research infrastructure can also take advantage 
of special programs for business relaxation. 

Third, a useful practice for the educational sphere is the 
formation of a network of educational hubs, a successful example 
of which is the educational hub of Khmelnytsky region. Such hubs 
offer systematic psychological and vocational consultations, 
testing for defining their own abilities through artificial 
intelligence, teaching the main skills of the 21st century, English 
and Ukrainian languages, etc. This practice also has a positive 
effect on human capital for post -war reconstruction. 

Fourth, foreign support for Ukrainian educators and 
scientists is essential. It is appropriate to organize available 
scientific conferences in which Ukrainian scientists can 
participate; simplified procedure for recognizing Ukrainian 
diplomas and qualifications (as well as simplification of other 
bureaucratic procedures); the presence of stable grants for 
Ukrainian scientists (many scientists note the decline of relevant 
support programs after the first months of the war); assistance in 
including in the foreign scientific system of refugees of the 
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relevant profession; and the functioning of information and 
consulting platforms on existing forms of assistance for Ukrainian 
scientists. 

Fifth, we already need to plan post-war reconstruction 
programs that must be provided for the reconstruction of the 
educational and research field. The existence of a Ukraine 
restoration plan, which was presented at the Lugano Conference 
and attracted  1.9 billion dollars of assistance, should be positively 
evaluated. However, some of his provisions were criticized: as a 
focus on individual projects, not on global reforms; too 
centralized approach to reconstruction of higher education in the 
detriment of academic autonomy; insufficient attention to the 
principles of competition and competition; Insufficient 
argumentation for university unification into single regional 
centers (which, in itself, may be a good idea) and more. Moreover, 
the section "Science" was not formulated at all in a separate unit 
(although some proposals in the section "Education" concerns the 
scientific sphere) [6]. 

Finally, it should be emphasized that the issue of returning 
human capital to the state should be a separate issue for the 
reconstruction of the research potential of Ukraine after the war. 
Persons included in foreign educational and research structures 
should have a vision of prospects when returning home. To this 
end, the Ukrainian infrastructure should not only undergo material 
rebuilding, but also intensify the path of reforms, adoption the 
best international practices and standards and accelerate the 
inclusion in the European research area. At the same time, the 
impulse, which has received Ukrainian society, has led to a 
significant increase in self-awareness and the desire to build a 
civilized state, which will no longer be able to live by old 
standards and perceive the destructive influence of the past (as an 
illegal use of power or corruption). That is why Ukraine's 
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education and science will not only be able to return to the pre -
war level, but also become a strong force on the world arena. 
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ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ 

ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ: 

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ НОРМИ У  
КК УКРАЇНИ 

 
Від початку збройної агресії проти нашої держави          

24 лютого 2022 року вже прийняті та набули чинності            
12 законів про внесення змін та доповнень до Кримінального 
кодексу (далі – КК) України [2]. Природно, що і в мирний час 
доповнення законодавства про кримінальну відповідальність 
новими статтями (частина статей) доволі часто критично 
сприймається практиками та науковою спільнотою. Ситуація 
тим більше ускладнюється у період війни, коли суб’єкти 
права на законодавчу ініціативу, посилаючись на брак часу, а 
то й виключно на «нагальну потребу», «суспільний запит» чи 
інші подібні міркування, взагалі не вважають за доцільне ані 
проводити ґрунтовну експертизу законопроєктів, ані брати до 
уваги висновки відповідних фахових досліджень. 

Як відомо, проєктом Закону України від 13 березня 2022 
року № 7145 «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та інших законів України щодо визначення обставин, 
що виключають кримінальну протиправність діяння та 
забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» [7], 
що був прийнятий (із зміненою назвою) Верховною Радою 
України 15 березня 2022 року за № 2124-ІХ, підписаний 
Президентом України 20 березня 2022 року та набув чинності 
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наступного дня (21 березня 2022 року), до КК України було 
внесено статтю 43-1. Згідно неї до переліку обставин, що 
виключають кримінальну протиправність діяння, була додана 
нова – «виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України». 

Вказану новелу вже піддав ґрунтовному аналізу 
М. І. Хавронюк, висвітливши при цьому створені 
законодавцем суперечності [4]. Підтримуючи зроблені ним 
критичні зауваження та поділяючи позицію щодо наявних 
дублювань і суперечностей у прийнятому законі, ми все ж 
вважаємо за необхідне висловити деякі власні міркування з 
цього приводу. 

У теорії кримінального права усталеною є точка зору 
щодо розташування спеціальних норм після загальних та 
спрямування перших на врегулювання визначеної частини 
(сегменту) певної сфери суспільних відносин, що загалом вже 
врегульовані (і таке регулювання лише потребує 
конкретизації). Керуючись даним правилом, законодавець і 
визначає місце нових статей (і навіть цілих розділів) у системі 
КК України; власне цим і обґрунтовується розташування 
статті про виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України у розділі 
VIII «Обставини, що виключають кримінальну 
протиправність діяння» Загальної частини КК України. 

Окремо зазначимо, що законодавець вже вдруге 
протягом воєнного часу (після Закону України від 03 березня 
2022 року № 2110-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення кримінальної 
відповідальності за виготовлення та поширення забороненої 
інформаційної продукції» [6]) припустився неординарної 
помилки, вказавши в тексті закону конкретний розділ КК 
України, до якого вносяться доповнення, і не зазначивши при 
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цьому, про яку саме частину законодавства про кримінальну 
відповідальність (Загальну чи Особливу) йдеться; як завжди, 
залишається сподіватись на сумлінне правозастосування цієї 
новели. 

Проаналізувавши частини першу та четверту статті      
43-1 КК України, суто теоретично можна обґрунтувати, що 
стаття із цими кримінально-правовими нормами має 
розташовуватись в Особливій частині – у розділі                  
ХІХ «Кримінальні правопорушення проти встановленого 
порядку несення військової служби (військові кримінальні 
правопорушення)» (за умовним номером 401-1) або у розділі 
ХХ «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку» (за умовним 
номером 437-1). Тим більше, що суб’єкт права на 
законодавчу ініціативу жодним чином не обґрунтовує у 
пояснювальній записці до проєкту закону потребу визначення 
виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 
територіальної цілісності України саме обставиною, що 
виключає кримінальну протиправність діяння, а не підставою 
для спеціального звільнення від кримінальної 
відповідальності – він лише констатує це [7]. Залишається 
лише припустити, що, по-перше, передбачена статтями 286 та 
287 Кримінального процесуального кодексу України [3] 
процедура звільнення від кримінальної відповідальності, є 
невиправдано довгою, громіздкою та затратною в сучасних 
умовах, та по-друге, коло осіб, на яких розповсюджується 
чинність статті 43-1 КК України набагато ширше суб’єктів 
діянь, передбачених розділами ХІХ та ХХ Особливої частини. 

Дійсно, сьогодні звільнення особи від кримінальної 
відповідальності можливе лише за рішенням суду, за 
результатами розгляду клопотання прокурора і лише якщо 
такій особі попередньо було повідомлено про підозру, а вона 
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сама надала письмову згоду на таке звільнення. Зрозуміло, 
що під час відсічі збройної агресії проти України реалізація 
перерахованих процесуальних дій навряд чи буде можливою 
та доцільною. Що ж до кола осіб, то згідно частини першої 
статті 65 Конституції України про те, що захист Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України є 
обов’язком громадян України [1]. Поняття ж «громадянин 
України» явно включає не тільки «військовослужбовців 
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Національної гвардії України 
та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, а також інші особи, визначені законом» (частина 
друга ст. 401 КК України), але й інших осіб. Таким чином, 
рішення законодавця щодо віднесення норми, що 
розглядається, до розділу VIII «Обставини, що виключають 
кримінальну протиправність діяння» Загальної частини 
КК України є, на нашу думку, обґрунтованим. 

Ми невипадково згадали вище лише дві частини – 
першу та четверту – ст. 43-1 КК України. Справа в тому, що 
частини друга та третя цієї статті є нічим іншим як 
подальшим ускладненням правового регулювання, що його 
розпочав Закон України від 03 березня 2022 року № 2114-ІХ 
«Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті      
України» [9]. Адже цей Закон (ст.ст. 1 та 4) трансформував 
вказаний вище конституційний обов’язок громадянина щодо 
захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України у право у період дії воєнного стану брати участь у 
відсічі та стримуванні збройної агресії  однієї конкретної 
держави (цікаво, якщо агресію проти України тепер чи у 
майбутньому вчинить інша держава, чи правомірною буде 
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участь у відсічі та стримуванні такої агресії?), хоча обов’язок 
і право кардинально відрізняються між собою. Більше того, 
Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та 
інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і 
повинні відповідати їй (частина друга ст. 8 Конституції 
України). Тепер же порядок одночасно унормований і КК 
України, і окремим законом, при цьому зроблено це не просто 
по-різному – відповідні статті частково дублюють одна одну, 
а частково розширюють суміжні положення. 

Повертаючись до питання про порядок розташування 
норм (загальна передує спеціальній), зауважимо, що і в 
Конституції України обов’язку громадянина захищати 
Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України 
(частина перша ст. 65) передує право кожного будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань (частина 
шоста ст. 55). Ураховуючи це, а також викладені вище 
міркування, більш прийнятним було б розташувати норму 
про виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України як 
обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння, 
після ст. 36 «Необхідна оборона» КК України (умовний 
номер 36-1). Адже захист власної держави, її суверенітету, 
незалежності та територіальної цілісності є нічим іншим ніж 
різновидом (окремим випадком) самозахисту, захисту власної 
родини, житла та майна. 

Натомість під номером 43-1 КК України має бути 
доповнений іншою статтею. Наразі ст. 43 визначає як 
обставину, що виключає кримінальну протиправність діяння, 
виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття кримінально протиправної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації. Ці положення доповнює 
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частина третя ст. 13 Закону України від 30 червня 1993 року 
№ 3341-ХІІ «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю», згідно якої шкода або збитки, 
завдані діями негласного співробітника під час виконання 
доручення під легендою прикриття в складі організованого 
злочинного угруповання, відшкодовуються за рахунок 
державного бюджету, а сам він не несе відповідальності за 
завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії були 
необхідними для виконання доручення [11]. 

Відомо, що на окупованих протягом збройної агресії 
проти України територіях нашої держави певні особи з тих чи 
інших міркувань стають на шлях співробітництва з 
окупантами, і таке співробітництво має різні форми. Для 
запобігання подібним спробам та для покарання винних у них 
прийняті Закони України від 03 березня 2022 року № 2108-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність» [5] та від 14 квітня 2022 року 
№ 2198-ІХ «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо 
удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та 
особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення 
злочинів проти основ національної та громадської безпеки» [8], 
згідно з якими КК України доповнений ст.ст. 111-1 
«Колабораційна діяльність» та ст. 111-2 «Пособництво 
держав-агресору» відповідно. Але при цьому суб’єкт права на 
законодавчу ініціативу не передбачив жодної можливості для 
вказаних вище осіб уникнути кримінальної відповідальності 
завдяки певній соціально корисній поведінці навіть після 
вчинення кримінально протиправного діяння (на відміну від 
положень частини другої ст. 111, частини другої ст. 255, 
частини шостої ст. 258, частини шостої ст. 260 КК України тощо). 
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До того ж наявність даних кримінально-правових норм 
унеможливлює використання кадрових співробітників та осіб, 
які співробітничають на конфіденційній основі з 
розвідувальними та контррозвідувальними органами України, 
у боротьбі з ворогом шляхом їх впровадження під легендою 
прикриття у створювані окупантами «органи влади». Згідно 
частини першої ст. 21 та частини четвертої ст. 35 Закону 
України від 17 вересня 2020 року № 912-IX «Про розвідку» 
кадрові співробітники та особи, залучені до конфіденційного 
співробітництва, в інтересах забезпечення національної 
безпеки і оборони можуть виконувати заздалегідь 
затверджені керівником розвідувального органу 
розвідувальні (спеціальні) завдання, перебуваючи у складі 
організацій, що створюють зовнішні загрози національній 
безпеці України; шкода, завдана рішеннями, діями чи 
бездіяльністю таких осіб у зв’язку з виконанням 
розвідувальних завдань, відшкодовується державою в 
порядку, визначеному законом, і не тягне за собою 
відповідальності такої особи, крім випадків встановлення в її 
діях складу кримінального правопорушення за 
обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної 
сили [12]. Проте сам факт вчинення особою одного з діянь, 
передбачених ст.ст. 111-1 чи 111-2, хоч би і на виконання 
розвідувального (спеціального) завдання, вже матиме своїм 
наслідком притягнення до кримінальної відповідальності та 
обвинувальний вирок суду. Що ж до Закону України від 
26 грудня 2002 року № 374-IV «Про контррозвідувальну 
діяльність» [10], то він взагалі не містить подібних норм. 

Беручи до уваги зазначене, уявляється за доцільне 
невідкладно доповнити вітчизняне законодавство про 
кримінальну відповідальність нормою про нову обставину, 
що виключає кримінальну протиправність діяння (умовна 
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назва – «Виконання розвідувального (спеціального), 
контррозвідувального завдання»), сформулювавши її за 
прикладом ст. 43 КК України та розташувавши після цієї 
статті. Це дозволить не тільки виключити випадки 
безглуздого притягнення до кримінальної відповідальності 
розвідників, контррозвідників та негласних співробітників 
лише за виконання ними завдань, поставлених керівництвом. 
Така обставина уможливить непритягнення до кримінальної 
відповідальності тих осіб із числа колабораціоністів, які у 
порядку співробітництва з окупантами не вчинили інших 
кримінально протиправних діянь (окрім, наприклад, зайняття 
певних посад, організації та проведення тих чи інших заходів 
та ін.), прийняли пропозицію розвідувального або 
контррозвідувального органу України про співробітництво 
(чи самі його ініціативно запропонували) і суттєво сприяли 
захисту Вітчизни від збройної агресії. Актуальність подібної 
норми не просто на часі – вона одночасно буде і свідченням 
практичної реалізації принципу гуманізму, притаманного 
законодавству кожної демократичної держави. 
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РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: 

ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

В умовах сучасного розвитку суспільства та 
домінування реклами у мережі Інтернет над рекламою 
традиційними засобами, виникає багато питань. Інтернет-
відеореклама стрімко почала розвиватися з 2007 року на 
зарубіжних просторах, коли компанія Google придбала 
Youtube [1; С. 67]. Сьогодні мережа Інтернет також включає 
процес рекламування у соціальних мережах, просування 
товарів та послуг (SMM з англ. Social media marketing). До 
найпопулярніших серед соціальних мереж можна віднести: 
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter тощо. 
Зазвичай рекламування у соціальних мережах будується на 
відносинах між блогерами та замовниками або через 
посередника. Із розвитком компютерних технологій блогерам 
довіряють, можливо, більше, ніж телебаченню, радіо, газетам 
та іншим традиційним ЗМІ. Рекламування  продукції у 
соціальних мережах, за допомогою блогерів є більш 
дешевшим, ніж на деяких інших майданчиках та засобах 
розміщення, особливо, якщо обирати блогера з невеликою та 
якісною аудиторією. У нього розмір аудиторії найчастіше 
вищий, ніж у популярного ЗМІ. Тому великі міжнародні та 
локальні компанії, особи-бренди та експерти замовляють 
рекламу у блогерів. Зробити це можна як особисто, так і через 
посередника - рекламне агентство.  
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З точки зору Закону України "Про рекламу" блогер 
може бути: 

  рекламодавцем, тобто. виробником або продавцем 
товару або іншим, хто визначив об'єкт рекламування та (або) 
зміст реклами особою; 

  рекламовиробником, тобто. особою, яка здійснює 
повністю або частково приведення інформації в готову для 
поширення у вигляді реклами форму; 

  рекламорозповсюджувачем, тобто. особою, що 
здійснює поширення реклами будь-яким способом, у будь-
якій формі та з використанням будь-яких засобів [2].  

Від того, яку функцію виконує блогер у рекламній кампанії, 
залежить його зона відповідальності відповідно до законодавства 
про рекламу. Блогер, як правило, завжди є 
рекламорозповсюджувачем, але в залежності від обставин може 
бути рекламодавцем (якщо просуває свої власні товари) і/або 
рекламовиробником (якщо сам готує рекламні матеріали). 

Крім законів, для блогера також є обов'язковими 
локальні правила використання платформи, на базі якої він 
веде свою соціальну активність. 

Блогери-індивідуали не укладають договори, а 
агентства, що надають послуги від своєї особи, не 
гарантують, що блогер випустить рекламу вчасно і виставить 
рекламодавця в потрібному світлі. Блогери випускають 
рекламу в не топовий час, їх гавкають "араби", 
передплатники накручені, оплату приймають "помічники" 
блогерів та пропадають. Це лише частина проблем, з якими 
стикаються та можуть стикнутися рекламодавці у соціальних 
мережах. 

Крім законів, для блогера також є обов'язковими 
локальні правила використання платформи, на базі якої він 
веде свою соціальну активність. 
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До того ж слід памятати, що рекламна діяльність є 
підприємницької, і з доходів від такої діяльності треба 
сплачувати податки.  

Варто зазначити, що кожна соціальна мережа має певні 
особливості в регулюванні рекламної діяльності, наприклад, 
LinkedIn,  наприклад,  забороняє  користувачам  поширювати  
будь-які небажані або несанкціоновані рекламні повідомлення 
або матеріали.  Twitter забороняє  використання  сайту  для 
поширення масових небажаних повідомлень («спам»). Facebook 
містить правила, які специфічно регулюють адміністрування і 
рекламу промо-акцій на сайті. Однак, на жаль, фактично не 
захищені  користувачі  соціальних  мереж,  що  засновані  на  
теренах пострадянського простору,  оскільки,  правила  таких  
сайтів  хоч  і  містять частково  такі  застереження,  але  
фактично, ускладненим  є процес  захисту користувача як від 
спаму, так і від недобросовісної реклами. 

Більшість  правил  поведінки компаній, що  
використовують  соціальні  мережі  для  просування  своєї 
продукції,  використані  у  цій  публікації,  на  жаль,  
законодавчо  є забезпеченими  тільки  в  окремих  країнах  
(США,  окремі  країни  ЄС). Вітчизняний  законодавець  на  
разі  не  приділяє  достатньої  уваги  цим процесам,  у  зв’язку  
із  чим,  багатомільйонна  аудиторія  користувачів соціальних 
мереж різного віку постійно знаходиться під загрозою 
порушення їх  прав,  так  само  і  компанії,  чия  продукція  
рекламується  в  соціальних мережах. 
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ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ДОТРИМАННЯ 
ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ 

МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ЦІЛЕЙ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ 

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ 
 

Відповідно до ст. 79 Земельного кодексу України від 
25.10.2001 р. земельна ділянка - це частина земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з 
визначеними щодо неї правами.  

Право власності на земельну ділянку поширюється в її 
межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, 
ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше 
не встановлено законом та не порушує прав інших осіб [1]. 

З набранням чинності з 01.01.2013 р. Закону України від 
07.07.2011 р. № 3613-VI, яким Земельний кодекс України від 
25.10.2001 р. доповнено ст. 79-1 почали діяти нові правила 
щодо формування земельних ділянок як об’єктів цивільних 
прав. Ними  встановлено, що формування земельної ділянки 
передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації 
про неї до Державного земельного кадастру. 

За ч. 2 ст. 79-1 Земельного кодексу України від 
25.10.2001 р. формування земельних ділянок, зокрема 
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земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
здійснюється: 

 - у порядку відведення земельних ділянок із земель 
державної та комунальної власності; 

 -  шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих 
земельних ділянок; 

 - за проектами землеустрою щодо приватизації земель 
державних і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій (з 27.06.2015 р.); 

 - шляхом інвентаризації земель у випадках, 
передбачених законом (з 27.06.2015 р.); 

 - за проектами землеустрою щодо організації території 
земельних часток (паїв) (з 27.06.2015 р.); 

 - за затвердженими комплексними планами 
просторового розвитку території територіальних громад, 
генеральними планами населених пунктів, детальними 
планами території (з 24.07.2021 р.) [1]. 

За ч.ч. 3, 4, 7 ст. 79-1 Земельного кодексу України від 
25.10.2001 р. сформовані земельні ділянки підлягають 
державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. 
Земельна ділянка вважається сформованою з моменту 
присвоєння їй кадастрового номера [1]. 

Винесення в натуру (на місцевість) меж сформованої 
земельної ділянки до її державної реєстрації здійснюється за 
документацією із землеустрою, яка стала підставою для її 
формування, а саме: проектом землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки; технічною документацією із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок; проектом 
землеустрою щодо приватизації земель державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 
організацій; технічною документацією із землеустрою щодо 
інвентаризації земель; проектом землеустрою щодо 
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організації території земельних часток (паїв); комплексним 
планом просторового розвитку території територіальної 
громади [1]. 

Складання документації із землеустрою, яка є підставою 
для формування земельної ділянки здійснюється після 
проведення кадастрової зйомки. Згідно із ст. 198 Земельного 
кодексу України від 25.10.2001 р. кадастрова зйомка - це 
комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення 
меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка включає: 
геодезичне встановлення меж земельної ділянки; погодження 
меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами; відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості; встановлення меж частин земельної ділянки, які 
містять обтяження та обмеження щодо використання землі; 
виготовлення кадастрового плану [1]. 

На підставі складеної документації із землеустрою, 
відповідно до ст. 15 Закону України від 07.07.2011 р.   
№ 3613-VI до Державного земельного кадастру серед іншого 
включаються такі відомості про сформовану земельну 
ділянку: кадастровий номер; місце розташування; опис меж; 
площа; міри ліній по периметру; координати поворотних 
точок меж; дані про прив'язку поворотних точок меж до 
пунктів державної геодезичної мережі; цільове призначення; 
склад угідь тощо [2]. 

До 14.09.2021 р. виконавці робіт із землеустрою були 
зобов’язані закріплювати межі сформованих земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками, види 
яких встановлювалися Інструкцією про встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
та їх закріплення межовими знаками, затвердженою наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 
18.05.2010 р. № 376 (втратив чинність на підставі наказу 
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Міністерства аграрної політики та продовольства від 
13.08.2021 р. № 127). 

Таким чином, інформація для обґрунтування питання у 
частині встановлення фактів дотримання меж земельних 
ділянок, сформованих як об’єкти цивільних прав після 
01.01.2013 р. міститься у таких складових документацій із 
землеустрою, які стали підставою для їх формування: 

 - кадастровий план земельної ділянки, матеріали 
перенесення меж земельних ділянок у натуру (на 
місцевість) - проектів землеустрою щодо приватизації 
земель державних і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій (ст. 49 Закону України 
від 22.05.2003 р. № 858-IV); 

 - кадастрові плани земельних ділянок, матеріали 
перенесення меж земельних ділянок у натуру (на 
місцевість), сформованих за проектом - проектів 
землеустрою щодо організації території земельних часток 
(паїв) (ст. 49-1 Закону України від 22.05.2003 р. № 858-IV); 

 - матеріали геодезичних вишукувань та 
землевпорядного проектування, кадастровий план земельної 
ділянки - проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок (ст. 50 Закону України від 22.05.2003 р. № 858-IV); 

 - кадастрові плани земельних ділянок, які об’єднуються 
в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка 
виділяється в окрему земельну ділянку, матеріали польових 
геодезичних робіт, відомості про встановлені межові знаки на 
межі поділу - технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок (ст. 56 Закону України 
від 22.05.2003 р. № 858-IV); 

 - кадастровий план земельної ділянки, матеріали 
топографо-геодезичних вишукувань, відомості про 
встановлені межові знаки - технічних документацій із 
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землеустрою щодо інвентаризації земель (ст. 57 Закону 
України від 22.05.2003 р. № 858-IV) [3]. 

Інформацію у частині встановлення фактів дотримання 
меж земельних ділянок, право власності або право 
користування на які виникло до 01.01.2013 р. й які за 
аналогією із діючими правовими нормами також можна 
вважати сформованими рекомендується отримувати з таких 
джерел: 

 - проектний план, креслення перенесення проекту в 
натуру (на місцевість) - проектів роздержавлення і 
приватизації земель сільськогосподарських підприємств і 
організацій [4]; 

 - журнал геодезичних вимірювань, акт передачі 
земельної ділянки із земель колективної власності у 
власність громадянину – проектів організації території 
земельних часток (паїв), технічних документацій щодо 
передачі земельної частки (паю) в натурі [5]; 

 - абриси обміру земельної ділянки, план земельної 
ділянки, складений за результатами обміру, збірний план 
землевласників і землекористувачів, матеріали 
погодження меж земельної ділянки з суміжними 
власниками землі і землекористувачами, журнали і абриси 
геодезичних вимірювань, каталог координат окружної 
межі землекористування - технічних документацій по 
складанню державних актів [6]; 

 - журнал  польових  вимірювань, кадастровий план 
земельної ділянки,   складений за результатами зйомки, 
збірний кадастровий план суміжних  землевласників і 
землекористувачів, відомість обробки теодолітного ходу 
та  вирахування координат поворотних точок меж 
земельної ділянки - технічних документацій зі складання 
державних актів [7]; 
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 - матеріали польових геодезичних робіт і план 
земельної ділянки, складений за результатами кадастрової 
зйомки, акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, 
кадастровий план земельної ділянки - технічних документацій 
із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку (ст. 56 Закону України від 22.05.2003 р. 
№ 858-IV у редакції до 01.01.2013 р.) [3]. 

Отже, питання встановлення фактів дотримання меж 
сформованих земельних ділянок системно взаємопов’язане з 
питанням встановлення фактів набуття і посвідчення прав на 
такі земельні ділянки, оскільки недотримання 
підконтрольним суб’єктом меж земельної ділянки (земельних 
ділянок), яка перебуває у його власності/користуванні, що 
виявляється у використанні частково або повністю суміжної 
сторонньої  земельної ділянки (земельних ділянок) у разі 
якщо право на неї не було оформлене у встановленому 
порядку, кваліфікується як її самовільне зайняття, що має 
наслідком притягнення такого суб’єкта до адміністративної, а 
у деяких випадках і до кримінальної відповідальності. 

Об’єктивність висновків щодо того, чи дотримується 
цей суб’єкт меж земельної ділянки (земельних ділянок), яка 
перебуває у його власності/користуванні обов’язково повинна 
бути підтверджена актом обстеження та контрольними 
топографо-геодезичними вимірюваннями в натурі (на 
місцевості), результати яких долучаються до акту обстеження 
у якості інформативного додатка. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ 
  
«Адміністративна відповідальність спеціальних 

суб’єктів» прямо пов’язана з реформуванням сучасної 
системи адміністративно-деліктного законодавства. Адже 
таке реформування передбачає передусім  чітке законодавче 
закріплення правового статусу спеціальних суб’єктів та 
визначення критеріїв віднесення того чи іншого суб’єкта до 
спеціальних, а також критеріїв розмежування дисциплінарної 
та адміністративної відповідальності таких суб’єктів. 

Сьогодні фактично єдиним нормативно-правовим 
актом, зміст якого дозволяє виділити класифікаційні ознаки 
адміністративної відповідальності з метою відмежування 
цього виду юридичної відповідальності від інших, є Кодекс 
України про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП)  [1]. 

Регулювання адмiнiстративної вiдповiдальностi 
здiйснюється багатьма нормативними актами різної 
юридичної сили, якi в сукупностi складають законодавство 
про адмінiстративнi правопорушення. Це законодавство має 
завданням, відповідно до ст. 1 КУпАП, охорону прав і свобод 
громадян, власності, конституційного ладу України, прав і 
законних інтересів підприємств, установ і організацій, 
встановленого правопорядку, зміцнення законності, 
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запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 
точного і неухильного додержання Конституції і законів 
України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до 
правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, 
відповідальності перед суспільством [1]. 

Законодавчу основу для прийняття актів, що регулюють 
питання встановлення адміністративної відповідальності, 
становить Конституція України від 28.06.1996 року                
№ 254к/96-вр [2], яка має найвищу юридичну силу, і на 
основі якої мають прийматися закони та інші нормативно-
правові акти.  

Важливим нормативним правовим актом, що регулює 
адміністративну відповідальність в Україні є КУпАП. 

Необхідно звернути увагу, що адміністративній 
відповідальності присвячений розділ ІІ КУпАП під назвою 
«Адміністративне правопорушення і адміністративна 
відповідальність» [1]. Даний розділ складається із загальної і 
особливої частин. В загальній частині закріплено поняття 
адміністративного правопорушення, форми вини, особливості 
адміністративної відповідальності окремих осіб, обставини, 
що виключають протиправність та шкідливість діяння, 
систему і види адміністративних стягнень, загальні правила і 
строки їх накладення. В особливій частині наводиться перелік 
діянь, які визнаються адміністративними правопорушеннями, 
та подається їх опис, іншими словами, сформульовано склади 
адміністративних проступків. Кожна стаття особливої 
частини закріплює не тільки конкретний склад, але й санкцію 
за вчинене правопорушення [1]. 

Поряд із матеріальними нормами цей акт містить 
адміністративно-процесуальні норми, які регулюють 
провадження у справах про адміністративні правопорушення 
та порядок виконання постанов про накладення 
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адміністративних стягнень (Розділи ІV-V) [1]. 
Таким чином, окремі законодавчі акти, які регулюють 

питання адміністративної відповідальності, повинні 
включатися до КУпАП, що сприяє послідовній кодифікації 
законодавства про адміністративні правопорушення. Разом з 
тим норми деяких законодавчих актів, що передбачають 
адміністративну відповідальність, до КУпАП не включено, 
що не можна визнати нормальним оскільки вже кодифіковане 
законодавство потребує ніби додаткової кодифікації. У 
зв’язку з цим потрібно передбачити механізм, який би 
забезпечував концентрацію всіх норм, які встановлюють 
адміністративну відповідальність, саме у цьому Кодексі. Інші 
ж нормативні акти можуть лише встановлювати її певні 
особливості у тих чи інших сферах, та й то за умови, що ці 
особливості не можна передбачити в КУпАП.  

Варто зауважити, що до згаданих норм належать приписи 
Митного кодексу України, який регулює відповідальність за 
порушення митних правил (Розділ XVIII) [3], законів «Про 
запобігання корупції» [4], а також багатьох інших. Питання 
адміністративної відповідальності (процедурні) регулюють 
також постанови Кабінету Міністрів України, накази 
міністерств та інші акти.  

Окремі питання адміністративної відповідальності 
таких спеціальних суб’єктів як іноземців та осіб без 
громадянства регулюють наступні нормативно-правові акти: 
Закон України «Про правовий статус iноземцiв та осiб без 
громадянства» вiд 22 вересня 2011 року [5], який є головним 
нормативно-правовим закріпленням прав та обов’язків 
іноземних громадян, а також санкцій за порушення цими 
особами встановленого законодавства та встановлює порядок 
їх в’їзду до України та виїзду з України; Постанова Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2012 р. «Про затвердження 
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Порядку продовження строку перебування та продовження 
або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв та 
осiб без громадянства на території України» [6].  

Правову основу адміністративної відповідальності 
посадових і службових осіб становлять Закони України  «Про 
державну службу» [7], «Про запобігання корупції» [4], «Про 
статус народного депутата» (ст. 36, 38) [8] тощо. 

Наділення окремих суб’єктів статусом спеціальних 
передбачає  закріплення особливостей їх адміністративної 
відповідальності в окремих законодавчих актах. Зокрема, 
можна виокремити, що особливості адміністративної 
відповідальності військовослужбовців регулюють Закони 
України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил        
України» [9], «Про військовий обов’язок і військову           
службу» [10], «Про запобігання корупції» [4], «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності військовослужбовців, надання командирам 
додаткових прав та покладення обов’язків в особливий 
період» [11] та інші.  

Підсумовуючи, варто виокремити наступне: 
адміністративна відповідальність – це одне з 
фундаментальних понять сучасного адміністративного права. 
Зміст поняття адміністративної відповідальності невпинно 
розвивається і досі залишається предметом для дослідження з 
боку науковців.  

У свою чергу, стосовно правового регулювання 
адмiнiстративної вiдповiдальностi, то воно здійснюється 
багатьма нормативними актами різної юридичної сили, якi в 
сукупностi складають законодавство про адмiнiстративнi 
правопорушення.  

Таким чином, перш за все, це Конституція України, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення, 
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Митний Кодекс. Окрім того, важливою нормативною базою 
регулювання адміністративної відповідальності є  також 
Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, 
укази Президента, накази та інструкції міністерств.  
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9. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: 
Закон України № 551–ХІV від 24. 03. 1999 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/551-14#Text    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text
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10. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон 
України № 2232–ХІІ від 25. 03. 1992 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text  

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, 
надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в 
особливий період:  Закон України  № 158–VІІІ від 05.02.2015 р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-19#Text   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-19#Text
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 
СУДОЧИНСТВА 

 
Конституція України визначає, що Україна є правовою 

державою, в якій права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість її діяльності. Утвердження 
та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави. В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права, реалізація якого є неможливою без ефективного 
судового захисту прав, свобод та інтересів особи. 

На недосконалість судового захисту в Україні 
неодноразово вказував у своїх рішеннях щодо України 
Європейський суд з прав людини, вказуючи на такі проблеми 
української судової системи, як недостатня правова 
визначеність, недотримання розумних строків розгляду справ, 
обмеження права доступу до суду, недостатнє дотримання 
принципів незалежності і безсторонності суду тощо.[1] 

Для ефективної реалізації права на справедливий суд в 
Україні необхідні як інституційні зміни, так і зміни 
процесуального законодавства. У Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015 - 2020 роки, схваленій Указом Президента України від 
20 травня 2015 року № 276,[2] було наведено ретельний 
аналіз недоліків у правовому регулюванні як системи 
судоустрою, так і судочинства України, визначено основні 
напрями реформування цих галузей законодавства, в тому 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U276_15.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U276_15.html
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числі підвищення ефективності правосуддя та оптимізація 
повноважень судів різних юрисдикцій. Стратегія також 
передбачала впровадження в Україні Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи у роботу судів, а 
також автоматизація їх діяльності  

Так, наприкінці 2017 року набули чинності зміни до 
процесуального законодавства, де інноваційним стало 
запровадження ідеї "електронного суду", регламентованої 
шляхом розбудови Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС). 

Створення ЄСІТС здійснювалось з метою:                     
(1) формування єдиного інформаційного простору для органів 
та установ системи правосуддя; (2) міжвідомчого обігу 
інформації, її обміну; (3) забезпечення максимальної 
прозорості і відкритості системи правосуддя для суспільства; 
(4) прискорення розгляду судових справ та проваджень;         
(5) автоматизації роботи; (6) переходу на електронні версії 
документів у судовому провадженні; (7) оцифрування 
судових архівів; (8) забезпечення швидкого доступу 
користувачів ЄСІТС до інформації з урахуванням прав 
доступу; (9) забезпечення конфіденційності, цілісності, 
доступності інформації в ЄСІТС; (10) однакового 
застосування судами норм матеріального та процесуального 
права, практик організації здійснення судових проваджень. 

Модулі ЄСІТС: 
1. Офіційний веб-портал «Судова влада України»; 
2. Єдиний державний реєстр судових рішень; 
3. Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет); 
4. Єдина підсистема управління фінансово-

господарськими процесами; 
5. Єдиний контакт-центр судової влади України; 
6. Модуль «Автоматизований розподіл»; 
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7. Підсистема «Електронний суд»; 
8. Модуль «Судова статистика». 
До її складу ЄСІТС має увійти, також і Єдиний 

державний реєстр судових рішень, і система 
автоматизованого арешту коштів у рамках виконавчого 
провадження, а адміністратор ЄСІТС матиме доступ до 
інформації Єдиного державного демографічного реєстру. 

ЄСІТС покликана стати інструментом підвищення 
ефективності діяльності судових органів шляхом 
впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну 
діяльність, який забезпечуватиме функціонування у режимі 
реального часу. 

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між 
громадянами-учасниками судових процесів та їх 
представниками із судовими органами, роблячи судові 
процедури для громадян більш простими, зручними та 
доступними 

ЄСІТС має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді 
суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній 
судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до 
сфери правосуддя, Національній школі суддів України. 

Відповідно до чинного процесуального законодавства 
ЄСІТС мала почати функціонувати через 90 днів з дня 
опублікування Державною судовою адміністрацію України у 
газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади 
оголошення про створення та забезпечення функціонування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 

Проте, незважаючи на спроби її запровадити на початку 
2019 року, ЄСІТС так і не запрацювала. На перешкоді став 
ряд факторів, одним з ключових з яких була неготовність 
всього обсягу модулів (підсистем) ЄСІТС до повноцінного, 
стабільного функціонування. Введення ЄСІТС на початку 
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2019 року в стані готовності, який був на той час, за оцінками 
Вищої ради правосуддя та окремих експертів призвело б до 
протилежних результатів, ніж ті, заради досягнення яких ця 
система створювалася. 

27 квітня 2021 року Верховною Радою був прийнятий 
закон № 1416-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення поетапного впровадження 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи».[3] Даний закон був  розроблений з метою 
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи шляхом її поетапного 
впровадження, оскільки на той час підсистеми ЄСІТС 
знаходяться на різному етапі готовності, доцільно було 
передбачити її поетапне запровадження, що дозволило 
розпочати використання підсистем та модулів, які вже 
знаходяться на фінальному етапі їх розробки не чекаючи 
готовності інших підсистем, які розробка яких знаходиться на 
початковому етапі. Таке поетапне запровадження ЄСІТС 
також дасть змогу забезпечити комплексну підготовку до 
початку її функціонування на належному рівні в судах та 
органах і установах системи правосуддя. 

Окрім того, поетапне впровадження ЄСІТС дасть змогу 
зекономити кошти державного бюджету та кошти сторін 
судової справи, зокрема, в частині витрат на відправку 
кореспонденції та ознайомлення з матеріалами справи, 
оскільки після введення в дію підсистеми ЄСІТС 
"Електронний суд" у суду буде можливість в електронному 
вигляді направляти сторонам судові виклики та 
повідомлення, процесуальні документи та рішення по справі, 
сторони зможуть дистанційно ознайомлюватись з 
матеріалами судової справи, подавати клопотання, заяви, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/ji02927i?ed=2020_08_13
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сплачувати судові збори, отримувати матеріали і знайомитися 
з ними, подавати апеляційні, касаційні скарги, тощо. 

В іншому випадку, якщо чекати повноцінної готовності 
до експлуатації всіх модулів (підсистем) ЄСІТС у їх 
сукупності, то до запровадження ЄСІТС доведеться чекати 
ще кілька років. При цьому функціонал тих модулів, які вже 
на кінцевій стадії готовності залишиться незадіяним, буде 
чекати готовності інших підсистем, і, відповідно, жодних 
позитивних результатів не дасть. 

Дане питання було вкрай актуальне, оскільки, за 
повідомленням Голови Вищої ради правосуддя, уперше з 
2010 року через брак коштів на марки, папір, засоби зв'язку та 
розхідні матеріали національні суди припиняють повідомляти 
сторони про засідання.[3] 

11 червня 2021 Указом Президента України від 11 
червня 2021 року № 231/2021була затверджена Стратегія 
розвитку системи правосуддя та конституційного 
судочинства на 2021-2023 роки.[4] Стратегія визначає основні 
засади та напрями розвитку системи правосуддя з 
урахуванням найкращих міжнародних практик. У документі 
окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо 
судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів 
правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для 
покращення діяльності правових інститутів. Також у 
документі визначено проблеми, які необхідно розв'язати для 
подальшого вдосконалення функціонування судової влади та 
здійснення правосуддя. 

Розділ  Стратегії 4.1.4. «Щодо судочинства» 
передбачає розвиток електронного судочинства з 
урахуванням світових стандартів у сфері інформаційних 
технологій, його інтегрування у національну інфраструктуру 
електронного врядування шляхом: 
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- запровадження можливості розгляду онлайн певних 
категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і 
суду та інших сервісів електронного судочинства; 

- впровадження сучасного електронного діловодства в 
суді, електронного ведення справ, електронних комунікацій із 
судом, кабінету судді та кабінету учасника процесу; 

- удосконалення та розвиток офіційного вебпорталу 
судової влади України для отримання інформації про суди і 
справи (провадження) з регулярним оновленням даних 
судової статистики.[4] 

17 серпня 2021 року Вища рада правосуддя затвердила 
Положення про порядок функціонування  окремих підсистем 
(модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи.[5] Документом визначено порядок функціонування 
в судах та органах системи правосуддя окремих підсистем 
(модулів) ЄСІТС, зокрема підсистем «Електронний кабінет», 
«Електронний суд» та власне підсистеми 
відеоконференцзв’язку. Використання вказаних підсистем не 
лише удосконалює  та полегшує доступ до правосуддя, але й 
є економічно вигідним. При користуванні вказаними 
модулями відбувається економія коштів як для учасників 
судового процесу, так і для судової системи. 

Вища рада правосуддя повідомила, що, з 5 жовтня 2021 
року починають офіційно функціонувати окремі підсистеми 
(модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи: 

• «Електронний кабінет»; 
• «Електронний суд»; 
• підсистема відеоконференцзв’язку. 

Так, відповідно до п. 2 § 2 розд. 4 Закону України «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, 

https://lex.activelex.com/#/act/17248324
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Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів»[6] окремі підсистеми (модулі) Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
починають функціонувати після опублікування оголошення 
про створення та забезпечення функціонування відповідної 
підсистеми (модуля) ЄСІТС, яке має містити інформацію про 
підпункти, пункти цього розділу, які вводяться в дію у зв’язку 
з початком функціонування відповідної підсистеми (модуля) 
ЄСІТС. 

Враховуючи викладене, з початком функціонування 
підсистем «Електронний кабінет»,  «Електронний суд», 
підсистеми відеоконференцзв’язку: 

1. Змінюється порядок та форма подачі процесуальних 
документів до суду. 

2. Запроваджується обов'язок реєстрації в суді 
процесуальних документів, поданих до суду в електронній формі. 

3. Передбачається механізм сканування процесуальних 
документів, які надійшли до суду в паперовій формі. 

4. Розгляд справи, її формування та зберігання, як і 
раніше, здійснюватиметься в паперовій формі. 

5. Запроваджується у судів можливість надсилання 
сторонам справи повідомлень чи процесуальних документів в 
електронній формі. 

6. Можливість ознайомлення з матеріалами справи в 
електронному вигляді. 

7. Можливість надсилання засобами ЄСІТС копій 
документів, поданих до суду однією стороною, іншій стороні 
по справі, якщо вона зареєстрована в ЄСІТС. 

8. Змінюється порядок подання до суду апеляційних і 
касаційних скарг в електронній формі. 

9. Змінюється порядок проведення та фіксації судових 
засідань у режимі відеоконференції. 
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Зазначені вище дії вчиняються з використанням 
підсистем (модулів) ЄСІТС у порядку, визначеному Положенням 
про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, 
затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від               
17 серпня 2021 р. № 1845/0/15-21, та нормами 
процесуального законодавства, що регулюють порядок 
вчинення таких дій після початку функціонування 
відповідних підсистем (модулів) ЄСІТС. 

Оголошення надруковане у газеті «Голос України» 
№168 (7668) від 4 вересня 2021 р. на 15 сторінці та на 
сайті Судова влада України. 

28.09.2021 р. Державною судовою адміністрацієюї 
України. було пезентовано мобільний  застосунок «єСуд»  
створений ДСА України у партнерстві з фахівцями Програми 
розвитку ООН (ПРООН). Вартість розробки та впровадження 
мобільного застосунку «єСуд» склала 370 тис. грн.[7] 

Мобільний застосунок «єСуд» – це мобільна версія 
підсистеми «Електронний суд», тобто система з майже таким 
самим функціоналом, проте адаптована під смартфони. 
Завантажити додаток можна у PlayMarket для різних 
оперативних систем. Для користування додатком у смартфоні 
спочатку потрібно зареєструватися в системі «Електронний 
суд» на комп’ютері з використанням електронного підпису. 

«єСуд»  надає користувачам можливість: 
• переглядати всі документи у справах (від позовної 

заяви до рішення суду), в яких він є учасником; 
• отримувати всі повідомлення, виклики чи повістки від 

суду; 
• знати про надходження нових документів у справі від 

суду або від іншої сторони; 
• дізнаватися, що стосовного нього був поданий позов 

до суду;  

https://hcj.gov.ua/doc/doc/8931
https://hcj.gov.ua/doc/doc/8931
https://hcj.gov.ua/doc/doc/8931
https://drive.google.com/file/d/1G3QDkgRMVu0CFxSIJDzjiszg5mvyc2W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3QDkgRMVu0CFxSIJDzjiszg5mvyc2W5/view?usp=sharing
https://court.gov.ua/press/news/1173657
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• знайомитися з проєктами чи заявами; 
• управляти довіреностями щодо перегляду справ чи 

документів. 
У наступних версіях застосунку планується розширити 

функціонал, а саме: 
• надати можливість перегляду документів не лише 

користувачам-сторонам у справі, але й суддям; 
• забезпечити реєстрацію та автентифікацію в 

мобільному застосунку без необхідності використання 
комп’ютера і системи «Електронний суд»; 
• забезпечити ідентифікацію через додаток «Дія», але це 

потребує внесення змін у процесуальне законодавство; 
• забезпечити можливість подачі апеляційної та 

касаційної скарги; 
• передбачити можливість отримувати повідомлення від 

суду в додатку «Дія»; 
• забезпечити можливість використовувати оригінали 

судових рішень в додатку «Дія» для пред’явлення їх в інших 
державних органах чи для інших юридичних дій.[7] 

Таким чином Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система (ЄСІТС) - сукупність 
інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), 
які забезпечують автоматизацію визначених законодавством 
та цим Положенням процесів діяльності судів, органів та 
установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, 
автоматизований розподіл справ, обмін документами між 
судом та учасниками судового процесу, фіксування судового 
процесу та участь учасників судового процесу у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної 
та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги 
суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують 
фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-
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телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.             
З 5 жовтня 2021 року почали офіційно функціонувати          
три підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи – «Електронний кабінет», 
«Електронний суд», підсистема відеоконференцзв'язку. Задля 
успішного користування сервісами згідно з вимогами 
чинного процесуального законодавства адвокати, нотаріуси, 
приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, 
державні органи, органи місцевого самоврядування та 
суб’єкти господарювання державного та комунального 
секторів економіки мають зареєструвати офіційні електронні 
адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку. 

Мобільний додаток «єСуд» дозволить підвищити 
доступність суду, що вплине на розвиток українських 
державних установ, демократії та процес діджиталізації 
загалом. Це один з перших кроків до реалізації програми 
Президента суду в смартфоні. 
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PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE DESIGN 

AND IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC 
ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES  

COURSE SYLLABUS 
 

Postgraduate education in Ukraine has undergone 
fundamental changes suggested by the revolutionary provisions of 
the Law of Ukraine “On Higher Education” that was officially 
brought into action in September, 2014. The Law specifies an 
academic autonomy that entitles all higher educational 
establishments of Ukraine, which are licensed by the state to 
prepare Doctors of Philosophy, to initiate, design and implement 
their PhD course programs [1]. 

The candidates are enrolled to a PhD course on the 
competitive basis depending on their entrance performance. One 
of the preliminary examinations that they are required to pass is 
English. All candidates must demonstrate at least B2 English level 
that is assessed by the appointed examiners in accordance with the 
Common European Framework of Reference for Languages [2]. 
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PhD students are offered a four-year program of studies that 
they must fully cover. This program ensures acquisition of the 
competencies outlined in the National Framework of 
Qualifications, including foreign language competencies at the 
level that would be enough for oral and written presentation of 
own research and its findings, active participation in the 
professional and scientific discussions as well as reading and 
understanding of the specialized scientific literature [3]. In this 
regard Academic English for Medical Purposes is included in the 
list of compulsory disciplines delivered to PhD students according 
to the PhD program of studies [2].  

 Our study aims to address principal practical 
considerations for the design and implementation of the Academic 
English for Medical Purposes course syllabus in the framework of 
the PhD program at O.O. Bogomolets National Medical 
University, Kyiv, Ukraine. The Academic English for Medical 
Purposes course syllabus is oriented toward meeting the 
requirements for the new generation of the Ukrainian medical 
researchers and their sophisticated academic and professional 
needs.    

The term English for Academic Purposes (EAP) first came 
into general use through the British organization SELMOUS 
(Special English Language Materials for Overseas University 
Students) later known as BALEAP (British Association of 
Lecturers in English for Academic Purposes). EAP is regarded as 
a branch of English for specific purposes (ESP). EAP begins with 
the learner and the situation, it places more focus on reading and 
writing, teaches formal and academic genres of the language [4]. 
EAP includes academic writing, academic listening, academic 
reading, and academic speaking [4].  

Cloud, Genesee, and Hamayan studied the nature of 
academic language that they called content obligatory language. 
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These researchers observe content obligatory language as the one 
that includes technical vocabulary, special expressions, multiple 
meanings of words, syntactical features, and language functions 
that are integral to different academic content areas [5]. 

The Academic English for Medical Purposes course 
syllabus (the AEMP course syllabus) is an intensive, in-depth 
English-language for specific purposes program that is delivered 
to the PhD students at O.O. Bogomolets National Medical 
University and is an integral part of their regular PhD curriculum. 
The AEMP course syllabus attempts to activate and develop the 
PhD students’ academic language competency that contributes 
greatly to their oral and written professional and situational 
communicative independence in terms of comprehensive 
understanding of authentic scientific medical texts, oral and 
written presentation and discussion of own research and its 
findings, dealing with official documentation, effective listening 
and conversation maintenance. 

Needs analysis of the immediate situation leads to 
developing in-house materials that are practical and feasible. In-
house materials have the great strength of responding directly to 
the local needs [4]. These materials lay the foundation of the 
AEMP course syllabus.  

The design of the AEMP course syllabus was carried out in 
compliance to the requirements for Doctors of Philosophy, which 
are outlined in the relevant normative documents of Ukraine, 
educational and professional needs of the PhD students, a set of 
skills necessary for scientific excellence in medicine. From 2016, 
the year of the PhD program introduction at the NMU, to 2021 we 
conducted the needs assessment survey in order to find out more 
detailed information about current educational, professional and 
scientific needs of the PhD students that were starting out their 
studies. The Department regularly offered ‘‘Educational, 
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professional and scientific needs questionnaire’’ to the first-year 
postgraduate students immediately after their admission into it 
(usually a month prior to the start of the program of studies). 

The AEMP course syllabus addresses the formation, 
development and improvement of the highlighted skills in 
academic reading, academic writing, academic listening, and 
academic speaking. The principal topics for tutorials were chosen 
based on the information provided by the World Health Organization 
on its official website in terms of the health issues being currently 
under discussion in the global medical community [6]. The AEMP 
course syllabus is composed of four thematic modules on public 
health problems and concerns, acute and chronic illnesses and 
their management, infectious diseases and their management, 
surgery and oncology. Each thematic module encompasses 
principal topics for self-study work and in-class discussions, 
grammar topics and written tasks for self-study work. 

The AEMP course syllabus attempts to provide the PhD 
students of the NMU with an opportunity for continuous 
education and development. The course syllabus covers clinical 
topics and issues on professional ethics, integrity and emotional 
intelligence as well as addresses communication and team 
management skills. Due to the AEMP course syllabus the degree 
program participants become familiar with the common guidelines 
that should be strictly followed for a successful publication in an 
international peer-reviewed medical journal as well as practice 
their academic writing skills necessary for writing different types 
of papers, routine professional correspondence and official 
documentation. The implementation of the AEMP course syllabus 
includes extensive application of the acquired skills in academic 
reading and writing, academic listening and speaking at the 
workshops, trainings, conferences, scientific competitions, 
medical projects as well as international publications in the     
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peer-reviewed print and on-line editions. The information on the 
academic achievements of all PhD students is organized in the 
form of their personal profiles (portfolio).  
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SYNONYMY IN ENGLISH FROM A STYLISTIC 
POINT OF VIEW 

 
Human thinking reflects not only objective but also the 

subjective human reality in the process of speech. The lexical 
structure of the English language, like any other language, 
contains great expressive and expressive possibilities for the 
fixation of human subjectivity. Based on the fact that full-meaning 
words have denotative and connotative meanings, the vast 
majority of words in modern English has only a denotative 
meaning and is neutral in terms of expressiveness. 

Stylistics pays attention to such words that can express both 
semantic relations and stylistic effects. This group of words 
includes neutral, emotionally evaluative words, book, official and 
other vocabularies, and synonyms. 

From the vocabulary of the language, stylistics singles out 
such categories of words that serve not only to name various 
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concepts, phenomena, and objects but also to express the attitude 
of the speaker or the writer to the surrounding reality [3, p. 35]. 

Synonyms in journalistic and especially in artistic style are 
used to diversify the presentation, to avoid monotony and boring 
repetitions. Each component of the synonymous series, having 
greater or lesser semantic and stylistic differences, makes it 
possible to more fully reproduce the picture of the depicted, to 
reflect the essence of the phenomenon or concept. 

Different types of synonyms can be distinguished based on 
the tasks of the created classification. The same concept or object 
can be called differently in different styles or language registers 
within one dialect or language variant (gentleman/man/chap; 
thrifty/economical/stingy), as well as differences between dialects 
and variants of the same language (cowshed/cow house; 
haystack/hayrick; tap/faucet; windshield/windscreen). The 
affiliation of synonyms to different styles and registers of the 
language, that is, the stylistic coloring of the word, is very 
essential, but it does not affect the conceptual side of the meaning. 
For example, the words please and pray convey a neutral and 
archaic outline of a request, respectively; stop talking and shut up 
differ in the degree of emotionality and, accordingly, the spheres 
of use. In this case, there is no conceptual difference between the 
denotations, but there are only stylistic restrictions, to which 
emotional differences can be added. For example, in the 
series small/ little/ tiny/ wee (girl), the synonyms  small  and 
 little differ from each other in emotionality (small - not large in 
degree, size, etc.; little - small, usually emotive, often preceded by 
another adjective, expressing feeling: a pretty little 
girl), tiny reinforces the meaning of small (tiny - extremely small), 
and wee carries not only size and emotional value, but also a 
stylistic sign of belonging to a dialect (wee - very small,    
Scottish) [2, p. 78]. Synonyms representing the same concept in 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                  (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
                                                             173 

different stylistic registers are called stylistic respectively and, as a 
rule, can be used interchangeably (especially aside from the neutral 
register). The differences between them are in the field of application, 
while the nuances of the content itself are purely stylistic. 

The same objective relation is also manifested in the fact 
that synonymous relations can appear in the language between 
those words that are not synonymous in the language. Yes, the 
words poet and swan are not connected by any common meaning, 
but in the language, both these words are used synonymously in 
the sense of poet, if we are talking about W. Shakespeare (the 
Swan of Avon). The commonality of the context, in this case, 
allows us to call such synonyms contextual. Some contextual 
synonyms are fixed later in the language, speaking in the same 
context, and then we can talk about the contextual synonymy of a 
polysemous word. For example, the verbs smash, condemn, stop, 
and fight are not synonyms in the main meaning, but in the 
context of racism they are combined by the dominant fight. 

Stylistically homogeneous synonyms should be called 
ideographic or conceptual, since, belonging to one (often neutral) 
stylistic sphere, they are correlated with the same concept, 
offering different aspects of looking at it (power - force -
 energy are correlated with the general concept, maximally 
expressed by the word power (power - ability to do or act; force - 
power of body or mind; energy - force, capacity to do things and 
get things done; beautiful - handsome - pretty describe the same 
sign, expressed in different degrees and characteristic of different 
denotations). The meaning common to all members of the series is 
called invariant, that is, unchanging, to which nuances are added 
in each of the synonyms. The clarifying function of synonymy 
begins to operate. The carrier of the purest invariant meaning, 
stylistically neutral, is the dominant of the series. In the above 
examples, the words power and good are dominant – looking 
accordingly.  
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Thus, a synonymous group is a microsystem of greater or 
lesser complexity, all of whose elements are organized in a certain 
way. The organizing center in this microsystem is the dominant or 
supporting word. The place of a particular synonym in its 
polysemantic lexeme is essential for determining the dominant. 

A synonymous series or a synonymous nest is a 
synchronous group. However, the recognition of this fact cannot 
be evidence of a static certain microsystem. In the structure of the 
synonymous group, as in other elements of the language system, 
historical changes in the structure of this group. So, the 
synonymous group has formed historically and certain changes 
are taking place in it all the time. Since a synonymous group, like 
the structure of a polysemous word, is an open lexical group, it is 
quite natural that the number of words whose meanings are part of 
it can increase or decrease. 

The authors can emphasize that within the limits of 
synonymous condensation, a word can become not only more 
expressive and powerful in its additional shades, but also capable 
of replacing its meaning in such a way that it has wider semantic 
possibilities in the context. The given meaning may bring it into 
syntagmatic relations with the new dominant words. 

Differences in meaning and usage are essential in learning 
to use synonyms appropriately in language, especially when 
choosing a particular correct word in a particular context or 
language situation. That is why in dictionaries we find a 
paradigmatic description of synonyms, aimed at their specific 
features in differences in meaning, rather than similarities. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 
СТРУКТУРІ ДЕРЖАНОЇ РОЗБУДОВИ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

За сучасних умов повномасштабної агресії росії та 
загострення зовнішньополітичного становища України, 
складних процесів реформування системи військової освіти, її 
прискореного інтегрування в освітній простір підготовки 
військовослужбовців за стандартами країн НАТО, пов’язане 
із застосуванням їх озброєння, актуалізується проблема 
підготовки офіцерів ЗСУ за світовими стандартами. Нині, в 
умовах участі України у повномасштабній війні предметом 
особливої уваги керівництва держави і Збройних Сил стає 
підготовка висококваліфікованих захисників Батьківщини. 
Цей складний процес потребує тривалої та напруженої 
роботи з підготовки офіцерів ЗСУ до подальшого 
проходження служби у бойових частинах. 

Проблема формування готовності до професійної 
діяльності отримала нове звучання в аспекті гуманістичної 
педагогіки, яка виникла в 60-80 роках ХХ століття і пов’язана 
з іменами А. Маслоу [4], К. Роджерса [6] та ін. 

Значна кількість наукових досліджень присвячено 
питанню підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил 
України до професійної діяльності, серед них слід відзначити 
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К. Горячевої [1], О. Колісника [8], М. Нещадима [5], 
А. Зельницького [2], В. Рижикова [7 8], В. Свистун [9], 
В. Ягупова [9] та ін.  

Основною метою формування готовності майбутніх 
офіцерів ЗСУ у вищих військових навчальних закладах 
тактичного рівня – є забезпечення цілісності освітнього 
процесу і власне підготовка кваліфікованого військового 
фахівця, здатного впродовж тривалого часу ефективно 
проваджувати професійну діяльність. 

На думку В. Ягупова та В. Свистун, основою 
формування готовності є системна багатогранна підготовка 
(психологічна, особистісна, теоретична, практична тощо) 
випускника ВВНЗ та ВНП ЗВО, який володіє відповідними 
своїй спеціальності професійними знаннями, навичками, 
вміннями та властивостями (тобто компетенціями) для 
здійснення професійної діяльності [9]. Зокрема, згадані 
науковці розробили відповідні показники професійної 
компетентності як основи готовності випускника до 
виконання своїх професійних обов’язків. 

Як зазначає А. Зельницький, професійна готовність 
офіцера ЗСУ ґрунтується на принципах структурної і 
змістової цілісності, діагностичної цілеспрямованості, 
логічної завершеності, вимірюваності, системності та 
керованості. Під метою мається на увазі ідеальна модель 
бажаного результату під час формування особистості, до 
якого прагнуть у процесі спеціально організованої системи 
послідовної взаємодії як суб’єктів навчання, так і педагогів. 
Ступінь відповідності досягнутого результату цілям освіти, 
як ідеальної моделі бажаного, є показником ефективності 
освітнього процесу [2].  

Поняття «готовність до професійної діяльності» в 
педагогіці – це ширше поняття, ніж показник, тому можлива 
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ситуація, коли для одного критерію готовності до 
професійної діяльності існує система показників. Під 
готовністю до професійної діяльності військовослужбовця 
В. Рижиков розуміє цілісний комплекс взаємопов’язаних 
елементів, сукупність взаємодіючих об’єктів і відносин [7; 8]. 

Готовність, як складне новоутворення особистості 
містить у собі не тільки когнітивний та операційний 
компоненти, а й мотиваційний, вольовий та аксіологічний 
складники, що забезпечує стійке прагнення до ефективного 
виконання діяльності. До того ж, усі складники готовності 
підпорядковуються тій діяльності, показником успішної 
реалізації якої і виступає готовність. Таким чином, готовність 
є важливою умовою ефективної діяльності особистості [8]. 

У загальному вигляді критерії готовності до 
професійної діяльності офіцера ЗСУ – це важлива й 
визначальна ознака, яка характеризує різні якісні аспекти, 
сутності та специфіку професійної діяльності 
військовослужбовця. Показником готовності офіцера ЗСУ до 
професійної діяльності є кількісна характеристика явищ 
спеціальної підготовки як складника освітнього процесу, яка 
дає змогу зробити висновок про його стан у динаміці [3].  

Готовність майбутнього офіцера ЗСУ до професійної 
діяльності як військового командира  – це результат 
професійної підготовки, що завершується цілісним 
особистісним утворенням, яке забезпечує перехід до якісно 
нової для курсанта форми життєдіяльності.  

Отже, готовність майбутнього офіцера ЗСУ до 
професійної діяльності  передбачає формування цілісного 
особистісного утворення внаслідок спеціальної фахової та 
психолого-педагогічної професійної підготовки, що 
забезпечує перехід до якісно нової для курсанта форми 
життєдіяльності як майбутнього офіцера ЗСУ і є сукупністю 
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взаємозумовлених і взаємопов'язаних компонентів: 
мотиваційно-ціннісного, когнітивного та рефлексивного. 
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САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ ЯК ОБОВ'ЯЗКОВА 
ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ 

 
Суспільство прогресує, ускладнюється, відбувається 

переосмислення місця і ролі людини, переоцінка її 
інтелектуального, емоційного, творчого потенціалу. 
Прискорені темпи соціально-економічного розвитку 
підвищують вимоги до людини, яка знаходиться в центрі 
мінливого світу, потребують різноманітної, багаторівневої і 
різнопланової підготовки. Швидкоплинні орієнтири 
життєдіяльності вимагають від людини цілеспрямованих і 
енергійних зусиль, здібності долати стереотипи, підвищувати 
професійні компетентності, творчу самостійність, 
інтелектуальний та культурний рівень тощо. Здатність 
вирішувати економічні і науково-технічні завдання, 
впроваджувати і освоювати нові технології дозволяють 
людині адаптуватися до більшості змін в економічному, 
громадському, політичному і культурному житті. 
Пристосуватися до більшості змін соціокультурного 
середовища можливо за умови готовності особистості до 
самоосвіти, що стала необхідною складовою сучасної 
системи освіти, важливим чинником відтворення і зміни 
запасу знання. Втім, людина визначає свій життєвий шлях, не 
лише адаптуючись до наявних умов, але і спираючись на 
власні цінності і переконання. Самоосвіта сприяє 
формуванню життєвих планів і їхньому здійсненню, стає 
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однією з інвестицій в майбутнє, засобом добробуту 
населення, гарантом економічної безпеки особистості. 

Постійне оновлення інформації вимагає від людини 
уміння самостійно засвоювати нові знання і навички, 
актуалізує самоосвіту особистості, змінює її цінність, 
призначення, функції, зміст і засоби. Актуалізація самоосвіти 
особистості зумовлена не лише її функціональними і 
сутнісними характеристиками, вона сформована під впливом 
економічних, політичних, соціальних чинників суспільного 
розвитку. Особлива цінність самоосвіти особистості в тому, 
що вона не тільки автономне явище, а й складова інших видів 
діяльності. Самоосвіта проникає у всі сучасні процеси, стає 
способом самореалізації суб'єкта в пізнавально-освітній 
діяльності, дозволяє поглибити знання в різних галузях, 
сприяє ґрунтовному розвитку особистих інтересів. 

Технології самоосвіти реорганізуються завдяки 
сучасним інформаційним джерелам і засобам комунікації. 
Доступність інформаційних мереж відкривають можливості 
використання різноманітних ресурсів, спричиняють 
необхідність самостійно здобувати інформацію, що 
неодмінно змушує людину звертатися до самоосвіти, 
набувати актуальні знання і трансформувати їх в практичну 
діяльність. Закономірним стає усвідомлення того, що 
самоосвіта дозволяє отримати доступ до великої кількості 
інформації, полегшує її пошук, надає різні програми і 
редактори для обробки інформації. За допомогою мережевих 
технологій самоосвіта  впроваджується  в життя багатьох 
людей, надає комунікаційний досвід орієнтації в 
інформаційному середовищі, формує  власний стиль, свою 
систему пізнання і самоконтролю.  

Самоосвіта, на думку Н.В. Уласевича – це сукупність 
декількох «само»:  самооцінювання, самоорганізація, 
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самореалізація, самоконтроль, саморозвиток тощо [2]. Дійсно, 
самоосвіта допомагає відбирати і передавати позитивний 
досвід, сформувати життєві пріоритети, надає особистості 
свободу у створенні свого образу, допомагає адаптуватися до 
обставин буття і спростити рішення життєво важливих 
проблем. Слід додати, що самоосвіта особистості може 
відбуватися тільки за умови її активної цілеспрямованої 
діяльності, орієнтованої на досягнення конкретних цілей. 
Важливість самоосвіти особистості як своєрідної форми 
процесу пізнання в тому, що вона здатна створити умови 
щодо реалізації інтересів людини, розкрити індивідуальні 
якості.  

В процесі засвоєння знань, умінь, навичок самоосвіта 
створює умови не тільки для професійної та 
загальнокультурної компетенції особистості але і для 
розвитку її когнітивної і емоційної сфери. Необхідність в 
самоосвіті пов’язана не тільки з її функціональними і 
сутнісними характеристиками, скільки з новим соціальним 
призначенням, сформованим під впливом економічних, 
політичних та соціальних чинників громадського розвитку. У 
сучасній кризовій ситуації, що склалася в Україні, самоосвіта 
як один із засобів безперервної освіти, може прокласти шлях 
з цієї безвиході, надати можливість вибору і зміни професії 
згідно з індивідуальними здібностями і потребами людей. 
Визнання самоосвіти особистості як значущої цінності, 
актуалізують необхідність освітньої політики, що забезпечить 
певні умови щодо стимулювання і реалізації самоосвітньої 
активності особистості. Самоосвіта у сучасних умовах стає 
обов'язковою життєвою необхідністю, умовою збереження і 
вдосконалення загальнокультурної і професійної 
компетентності фахівця, повноцінного розвитку особистості, 
її духовної культури.    
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ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКООРІЄНТОВАНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
 
За сучасних умов проєктування є одним з провідних 

напрямів у теорії та практиці освітньої діяльності, у якому 
пріоритети надаються, зокрема, прогнозуванню результатів 
цієї діяльності та їх впливу на суб’єкта освітнього процесу. 
Тобто, педагогічне проєктування стає принципово новим 
засобом реалізації стратегічних змін в освіті за умов 
динамічних перетворень, які відбуваються у соціумі. Його 
трактують як певну технологію, що визначається її провідною 
тенденцією – здійснення освіти майбутнього і задля 
майбутнього [1]. 

Проєктування екоорієнтованих педагогічних технологій 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників має враховувати такі вимоги: їх зміст на всіх 
етапах має бути спрямованим на реалізацію головної мети 
цієї підготовки; будуватися на відповідних наукових засадах; 
відповідати логіці та системі, властивих тій чи іншій галузі 
освітніх знань; ґрунтуватися на взаємозв’язку між окремими 
навчальними дисциплінами професійної підготовки; 
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відображати зв’язок теорії з практикою; відповідати віковим і 
психофізіологічним можливостям майбутніх кваліфікованих 
робітників; сприяти підвищенню їхнього 
загальнокультурного та освітнього рівнів; здійснюватися на 
фундаментальній, культурно-гуманістичній основі; 
відповідати сучасним вимогам дидактичного характеру; бути 
орієнтованим на екологічну підготовку майбутніх 
кваліфікованих робітників не лише сьогодення, а й на 
перспективу. 

 Важливим компонентом проєктування змісту 
екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників є відповідні 
чинники. На думку А. Каленського, основними чинниками, 
які впливають на формування змісту професійної підготовки 
фахівця, є: прийняття цілей; соціальні і наукові досягнення; 
соціальні потреби; особистісні потреби; педагогічні 
можливості закладу освіти [3, c. 89].  

У свою чергу, також пріоритетними чинниками 
проєктування змісту екоорієнтованих педагогічних 
технологій для професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників є: врахування екологічно 
спрямованого змісту навчального матеріалу для їхньої 
підготовки, доцільності збагачення ціннісно-мотиваційної та 
когнітивної складових особистості майбутнього фахівця, які 
створюють передумови для ефективного здійснення 
професійної підготовки з використанням екоорієнтованих 
педагогічних технологій. Тобто, проєктування їх змісту 
базується на визначенні змістовного наповнення екологічною 
складовою цих структурних компонентів у контексті 
критеріїв якості освіти, яка стає сьогодні, за умов воєнного 
часу, досить загостреною у підготовці 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 
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Це надає змогу виокремити наступні принципи 
проєктування змісту екоорієнтованих педагогічних технологій 
для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників: системності, екологічної спрямованості, 
структурованості та завершеності, відповідності змісту освіти 
цілям професійної підготовки. 

Отже, проєктування змісту екоорієнтованих 
педагогічних технологій для професійної підготовки має 
здійснюватися на основі вже існуючого, але з метою визначення 
найдоцільнішого для засвоєння на певному рівні навчального 
матеріалу майбутніми кваліфікованими робітниками. 
Проєктування має за мету надання певного вигляду, форми, 
загальних обрисів об’єкта, отримання певних його якостей і 
передбачає реалізацію конкретного інноваційного продукту чи 
ефективного результату. Так, в освітній діяльності результатом 
проєктування змісту можуть бути Державний стандарт 
професійної (професійно-технічної) освіти, базовий навчальний 
план, типові освітньо-професійні програми, сформованість 
конкретних умінь і навичок майбутніх фахівців [2].  

За Концепцією розроблення та застосування 
екоорієнтованих педагогічних технологій, професійна 
підготовка майбутніх кваліфікованих робітників 
здійснюється цілеспрямовано з реалізацією екологічно 
спрямованого її змісту, що створює умови для формування 
їхнього цілісного уявлення про майбутню професію, 
свідомого і відповідального ставлення до неї. Тобто, зміст 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
є логічною впорядкованою, педагогічно обґрунтованою 
системою знань, умінь, навичок, професійно важливих 
якостей, орієнтацій, цінностей, оволодіння якими 
забезпечується за результатами опанування освітньо-
професійної програми [3, c. 88]. 
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Екоорієнтовані педагогічні технології для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників можна 
впроваджувати шляхом:  

– проведення аналізу і виявлення можливостей 
навчального матеріалу кожної дисципліни щодо забезпечення 
екологічної спрямованості ефективної професійної 
підготовки; 

– введення до навчального матеріалу 
дисциплін з додатковими змістовими екоорієнтованими 
компонентами для заповнення професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників. 

Фундаменталізація змісту екоорієнтованих педагогічних 
технологій для професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників зумовлює її інтенсифікацію, так як 
здобувачі освіти звільняються від перевантаження 
навчальною інформацією й отримують можливість для 
творчого саморозвитку та самовдосконалення [5]. 

Дидактичні основи проєктування змісту екоорієнтованих 
педагогічних технологій для професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників набувають форми 
конкретних вимог до нього, насамперед, це виявлення джерел 
та факторів упливу на його формування, а саме: змісту, 
чинників, критеріїв та методів. Зокрема, зміст 
екоорієнтованих педагогічних технологій для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників формується 
під впливом вектора екологічного розвитку нашої країни, а 
також потреб вітчизняного ринку праці [4]. Чинники змісту 
такої підготовки характеризують систему вимог освітнього 
середовища до майбутніх кваліфікованих робітників та до 
якості здійснення їхньої професійної підготовки. Якісна 
організація цієї підготовки визначає оптимізацію методів 
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навчання, інформатизацію освітнього процесу, активне 
використання інноваційних педагогічних технологій, 
наявність інтегрованих, міждисциплінарних екологічно 
спрямованих навчальних матеріалів.  
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НАВЧАННЯ САМООЦІНЮВАННЮ 
УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ  

НА УРОКАХ  
 

Проблема самооцінки є однією з центральних в 
становленні особистості людини, оскільки вона стає 
необхідним компонентом розвитку самосвідомості, оцінки 
своїх сил, критичного відношення до себе, складає основу 
рівня намагань. Уміння адекватно оцінювати свої можливості 
запобігає формуванню таких рис характеру, як зайва 
самовпевненість, некритичність, зазнайство, егоїзм та інших 
негативних якостей.  За даними Л.І.Божович, правильне 
формування самооцінки – один з важливих факторів розвитку 
особистості дитини. Тому важливим завданням спеціальної 
школи є виховання у дітей з порушенням інтелектуального 
розвитку самокритичності, наполегливості у подоланні 
труднощів, впевненості у собі тощо. 

Разом з самооцінкою важливим фактором формування 
особистості дитини є оцінка її діяльності дорослими. 
Співвідношення між оцінкою дорослих і самооцінкою у дітей 
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з порушенням інтелекту має свої особливості. Оцінка 
залишається для них  більш значимою навіть у старших 
класах. Тому необхідно проводити спеціальну роботу по 
формуванню їх адекватної самооцінки, яка впливає на 
життєві і трудові плани учнів, вибір професії, соціальні 
контакти, успішність їх адаптації в суспільстві [3]. 

Правильне розуміння цієї проблеми дає можливість 
прогнозувати особистість, спрямовувати її в своєму розвитку, 
вирішувати питання виховання і навчання. Це важливо також 
для профілактики відхилень в поведінці дітей і для їх 
соціалізації. 

Питання формування самооцінки у дітей з 
інтелектуальними порушеннями розглядали вчені Б. Ананьєв, 
А. Зак, М. Матвєєва, В. Синьов, О. Хохліна, Т. Шибутані та 
ін. Вони вважають самооцінку цінністю та значимістю, якою 
дитина сама себе наділяє, а також окремі сторони своєї 
особистості та поведінки. Вони вказують, що позитивне 
уявлення про себе, розуміння своїх вмінь та здібностей в 
процесі навчання і є адекватною самооцінкою. Для учнів з 
порушенням інтелектуального розвитку така самооцінка 
сприятиме кращої адаптації  до шкільного простору, дає 
можливість долати труднощі, які виникають під час 
навчального процесу.  

Формування в учнів з інтелектуальними порушеннями 
адекватної самооцінки необхідно проводити на основі 
активної діяльності особистості, виходячи з впливу на цій 
процес інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, з 
урахуванням своєрідності пізнавальної діяльності і 
підвищеної орієнтації на оцінку дорослого. Використання 
спеціальних прийомів роботи, які дозволяють дітям наочно 
визначити рівень своїх можливостей і практично оцінити їх з 
наступним оцінюванням з боку вчителя і колективу, 
допоможе сформувати у них стійку орієнтацію на самооцінку [1]. 
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Найбільші можливості для формування адекватної 
самооцінки учнів мають уроки, на яких діяльність учнів 
підпорядкована певним правилам та керується педагогом. 
Доцільно використовувати ту частину уроку, на якій вчитель 
оцінює роботу дітей, а діти вчаться аналізувати власну 
діяльність, оцінювати її, співвідносити результати отримані з 
поставленими навчальними завданнями. Таку роботу 
необхідно проводити систематично і цілеспрямовано, 
використати кожен урок з кожного розділу програми.  

Ми розробили рекомендації, які дозволили зробити 
роботу з формування самооцінки в учнів з порушенням 
інтелекту найбільш плідною. 

1. Вчитель оцінює і надає інформацію. Дітей потрібно 
навчити співставляти рівень своїх здібностей з відносною 
нормою, формувати у них уміння порівнювати результати 
своєї діяльності з певними стандартами. Саме з цими 
стандартами учитель знайомить дітей на уроках, а потім 
оцінює знання дітей у відповідності з цими стандартами. 
Головним при оцінюванні роботи учня стає якісний аналіз 
його роботи, виділення всіх позитивних моментів, нових 
досягнень і виявлення причин недоліків і помилок, а не 
тільки їх констатація. 

2. Вчитель діє як наставник. Наставництво проявляється 
через конкретні поради, як зробити краще. Увага звертається до 
деталей зробленого, через поважний тон, ціннісне ставлення до 
зусиль і старання дитини. Треба не фіксувати увагу на помилках, 
а формувати в учнів навички самооцінювання. Діти поступово 
звикнуть так само аналізувати і свою діяльність, і діяльність 
інших, зосереджуючись на досягненнях і плануючи подальші 
кроки для вдосконалення. 

3. Робота за питаннями. Дітям пропонується перелік 
основних питань, які розглядалися при вивченні теми. Поряд 
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з цими питаннями учні мають зробити позначки як, за їх 
думкою, вони засвоїли тему: добре, не досить засвоїли, зовсім 
не засвоїли. На іншому папері пропонується перелік умінь, 
які мали набути учні при вивченні цієї теми. Наступне 
обговорення цієї роботи в класі або індивідуально з окремими 
учнями допомагає з’ясувати справжні причини тих 
утруднень, з якими діти стикаються при вивченні теми, а 
головне, спонукати учнів до ліквідації помилок і недоліків.  

4. Індивідуальний підхід при оцінюванні учнів з 
інтелектуальними порушеннями. Вчитель оцінює роботу 
дітей в залежності від досягнутого індивідуального 
результату. Це означає, що однакові або близькі результати 
оцінюються як успіх або невдача залежно від індивідуальних 
особливостей школяра. Завдяки такому підходу діти з 
середніми здібностями мають шанс на успіх при певному 
рівні старання. Така незалежність переживань успіху і 
невдачі від соціального співставлення сприяє реалістичному 
формуванню рівня намагань. Слабкі у навчанні школярі 
перестають пред’являти до себе завищені, а встигаючи учні  
занижені вимоги. Такий підхід до оцінки діяльності дозволяє 
дітям усвідомлювати залежність успіху або невдачі від своїх 
здібностей і старання, а не від зовнішніх причин. Це активізує 
їх діяльність на уроках, стимулює працездатність, спонукає 
до активних відповідей. 

5. Спільна – колективна та групова діяльність. Різні 
форми колективної діяльності дають можливість 
диференціювати завдання для різних категорій учнів в 
залежності від їх можливостей. 

6. Взаємоперевірка та взаємооцінювання учнями своєї 
діяльності і діяльності товаришів. При оцінювання знань 
товаришів діти співвідносять їх знання із своїми та вчаться 
оцінювати і свої знання. Це виробляє в учнів розуміння того, 
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що оцінка є важливою, але не самою суттєвою цінністю у 
роботі. 

Ми вважаємо, що саме в такому напрямку має 
проходити робота з формування самооцінки у підлітків з 
інтелектуальними порушеннями. Учителя повинні постійно 
керувати процесом формування самооцінки учнів. При цьому 
важливо забезпечити таке її формування, яке підтримуватиме 
ефективну і плідну навчальну роботу кожного учня протягом 
всіх років перебування  у школі і стане основою для його 
самоосвіти і самовдосконалення в майбутньому. Учителя і 
школа можуть сформувати у кожного учня з порушенням 
інтелектуального розвитку позитивну стійку мотивацію до 
навчальної діяльності і адекватну самооцінку цієї діяльності.  
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ПОЗАКЛАСНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ 
СЛОВЕСНОСТІ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 

 
У XIX – на початку XX століття основними формами, 

що забезпечували наступність у викладанні словесності, 
літературній освіті, були твори, літературні бесіди та лекції. 
Проте необхідно вказати на значну розмитість тогочасної 
термінології щодо трактування дидактичного 
інструментарію, зокрема, таких категорій, як «форма» і 
«метод» навчання. 

Окрім них, як свідчить аналіз джерел, вагоме місце у 
процесі вивчення словесності відводилося позакласним 
формам. Свідченням цьому є, зокрема, численні публікації 
на сторінках педагогічної періодики, присвячені таким 
заходам, як: ліричний вечір, літературний вечір, літературно-
музичне свято, вистава, концерт, літературне читання та ін. 
На думку сучасників, усі ці позакласні та позашкільні 
навчальні форми поєднувала одна мета – громадянське та 
патріотичне виховання дітей та молоді. 

З-поміж інших заслуговують на увагу літературні 
вечори – написання учнями власного літературного твору, 
його аналіз, заучування напам’ять, декламація. 

При влаштуванні літературного вечора особлива увага 
акцентувалася на таких аспектах: по-перше, вибір матеріалу 
для читання (найкраще – самими учнями, тому що твори, 
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вибрані самостійно, будуть читатися емоційніше); по-друге, 
підпорядкування літературного матеріалу єдиній темі, тому 
що таким чином формується найбільш сильне і цілісне 
враження, яке залишиться на все життя; по-третє, 
відповідність матеріалу часу і віку учнів. 

Як свідчить аналіз численних публікацій [1; 3; 7], 
літературні вечори – досить популярна форма позакласної 
роботи в XIX – на початку XX століття і дуже різноманітна за 
змістом та видами діяльності. Дослідження програм 
літературних вечорів дозволяє зробити такий висновок: 
незалежно від тих або інших історичних умов і політичної 
ситуації провідною ідеєю літературної освіти залишалися ідеї 
громадянськості і патріотизму, в основі яких був Закон 
Божий і традиції героїки і народності. 

Наступна позакласна форма навчання словесності, що 
набула популярності у ХІХ – на початку ХХ століття – 
ліричні вечори (ранки) – вибір, аналіз і вивчення віршів, 
написання реферату, вибір музичних і живописних 
фрагментів, спілкування з книгою, учнями, викладачами та 
батьками [8]. 

Завданням ліричних вечорів у середніх і старших 
класах гімназії було ознайомлення із творчістю учнів: 
«…виявлення характерних рис і манери творчості автора; 
створення цілісного враження. Програма вечора може бути 
така: декламація, реферат, музична ілюстрація, світлові 
ілюстрації» [5, с. 168–170]. 

Всі компоненти програми повинні бути обов’язково 
взаємопов’язаними і взаємозумовленими (так, наприклад, 
вірші безпосередньо відповідали тематиці реферату, який, в 
свою чергу, вносив єдність у весь літературний матеріал). У 
цьому випадку виявляються й інші види діяльності: вибір 
віршів, написання реферату, аналіз віршів, вивчення 
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напам’ять, вибір музичних і живописних фрагментів, 
необхідних для створення більш цілісного враження про 
автора.  

На думку дослідників, важливе завдання ліричних 
вечорів полягало у спілкуванні між учнями, викладачами, 
батьками. «Підбираючи і вивчаючи під керівництвом 
викладача літературний матеріал для вечора, учасники-
виконавці не тільки самі знайомляться з великою кількістю 
хороших віршів… а й зацікавлюють ними інших товаришів. 
Думки і увага учнів, таким чином, самі собою 
зосереджуються надовго на творах обраного учасника; в 
бібліотеці збільшується попит на його книги, в учнів 
відбуваються суперечки, розмови про нього; викладачеві 
залишається використовувати ґрунт для більш міцного 
освітнього впливу» [5, с. 169]. 

У досліджуваний період викладачі словесності 
постійно дбали про підвищення інтересу учнів до процесу 
навчання, вміло організовуючи самостійне спілкування 
вихованців з книгою, один з одним, з учителем, стимулюючи їх 
ініціативу у доборі музичного фону і творів образотворчого 
мистецтва для посилення художнього враження, надання вечору 
ємкого ліричного колориту [4, с. 75]. 

З-поміж основних позакласних форм вивчення 
словесності на особливу увагу заслуговують літературні та 
читацькі бесіди. У досліджуваний період поряд з 
літературними бесідами були введені і читацькі бесіди, де 
розглядались тільки зразкові твори вітчизняної та іноземної 
літератури, на відміну від літературних, де читалися і 
розбиралися власні твори учнів. Великого значення 
літературним бесідам надавав М. Пирогов, який вважав, що 
«…літературні бесіди мають на меті збудити в учнів 
бажання займатися самостійно і викладати письмово і 
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словесно свої поняття про той чи інший предмет ... Вони 
повинні служити вираженням вільного прагнення            
учня висловитись перед товаришами і виявити свої   
переконання» [6, с. 428]. 

Літературні бесіди включали в себе, перш за все, 
створення тексту (письмового або усного висловлювання з 
теми, що цікавить автора), проголошення цього тексту під 
час літературної бесіди і його аналіз в аспектах змісту, 
форми, стилю. Читацькі бесіди припускають читання 
(неодмінно виразне) і аналіз літературних зразків [4, с. 76]. 

Популярною формою позакласної роботи, що 
поєднувала різноманітні види діяльності, були літературні 
суди – читання і аналіз твору певної проблематики; 
ознайомлення з критичною літературою, осмислення проблеми, 
формулювання питань, монологічне мовлення, діалог, 
спілкування. «Суди ці, на мою думку, – пише в журналі «Родной 
язык в школе» учитель словесності, – є бажаними в побуті 
гімназії: тут при живому обміні думок відбувається висвітлення 
поставлених питань, літературних героїв тощо. Це вже живе 
діло, і воно принесе гарні результати вже тому, що цікавить 
учнів, яким доведеться вельми уважно прочитати твір, зробити 
замітки, подумати» [2, с. 502]. 

Такі форми роботи сприяли творчому мисленню учня, 
який прагнув самостійно здобувати знання, а не  отримувати 
їх у готовому вигляді з підручника. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
АНГЛОМОВНИХ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ ТА 

ПРОБЛЕМА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 
 
Останнім часом все більше уваги приділяється такому 

функціональному різновиду англійської мови, як ділова мова 
в її усній та письмовій різновидах. Багато дослідників 
підкреслюють необхідність вивчення соціокультурного 
компоненту, який, однак, у роботах різних дослідників 
отримує різні трактування. Так, наприклад, під 
соціокультурним компонентом письмового ділового 
спілкування може розумітися уявлення про стереотипи, що 
забезпечують контакти між культурами, гостинність в різних 
культурах, осіб, які приймають рішення в різних культурах, 
переговори в різних культурах, контракти в різних культурах, 
маркетинг в різних культурах, управлінські та трудові 
відносини в різних культурах, ділову людину в різних 
культурах.  

Під соціокультурним компонентом можуть також 
розумітися фонові знання про культуру мови, що вивчається, 
знання про особливості менталітету представників 
англомовної та україномовної культур, знання національної 
специфіки побудови англомовної письмової мови, знання про 
соціокультурні особливості писемного мовлення [1, С. 156]. 

Аналіз показує, що при перекладі ділових листів з 
української мови на англійську часто переважають труднощі 
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соціокультурного характеру. Найбільш поширена помилка - 
відсутність або неправильне вживання етикетних блоків у 
стандартних зачинах і кінцівках англомовних ділових листів. 
Тим самим грубим чином порушуються принцип ввічливості 
ділової комунікації, причому самі компанії часто не 
розуміють, чому при відсутності орфографічних, 
граматичних та лексичних помилок такі листи погано 
сприймаються зарубіжними партнерами. Основний аргумент 
українських компаній полягає в тому, що головне завдання 
листа виконано, а формулами ввічливості можна знехтувати, 
оскільки вони не впливають на виконання поставленого 
завдання. Тут відразу з’являються дві проблеми – 
інтерференція національних стандартів складання ділової 
кореспонденції, а також нерозуміння принципової 
відмінності менталітету і етикетних традицій носіїв 
англійської мови від україномовних комунікантів [2, С. 59].  

Цікаво, що у багатьох вітчизняних посібниках зі 
складання ділової кореспонденції ставиться завдання навчити 
людей правильно будувати текст, використовуючи певні 
структури, граматичні конструкції і лексичний матеріал. При 
цьому в тих же посібниках присутні мовні кліше, стандартні 
зачини і кінцівки англомовних ділових листів, відзначається 
необхідність їх використання при складанні англомовної 
ділової кореспонденції, зазначаються основні риси, властиві 
англомовній діловій кореспонденції, наприклад, точність, 
ясність, стислість, ввічливість і т.д. Незважаючи на простоту 
викладу матеріалу в ділових листах, не варто нехтувати 
ввічливістю. Надто короткий і простий лист може виявитися 
грубим. Той же лист завдяки різним стилістичним прийомам 
виглядатиме більш ввічливим. Цьому сприятиме 
використання складнопідрядних речень зі сполучниками; 
використання конструкцій пасивного стану замість 
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активного; використання повних граматичних форм замість 
скорочених. 

До соціально-культурних особливостей англійських 
ділових листів належать доброзичливість, ввічливість, але 
при цьому точність і стислість. До речі, ясність і стислість в 
діловій кореспонденції йдуть разом. Варто відзначити, що 
стислий лист – це не завжди короткий лист, головне тут – 
використовувати чіткі і конкретні слова та словосполучення 
замість абстрактних і багатослівних фраз.  

Проте, якщо порівняти американські та британські 
ділові листи, можна з впевненістю сказати, що вони 
абсолютно різняться відповідно до параметру стислості. В 
своїх листах американці стараються використати все 
можливе: жарти, анекдоти, каламбури, гумор, рисунки та 
діаграми, які можуть привернути увагу читача до їх листа. У 
Великобританії справа з кореспонденцією зовсім інша – вони 
не вдаються до таких крайнощів щоб завоювати клієнтів для 
своїх компаній. Тому листи, написані в англійському стилі, 
створюють враження більш професійних. Американський 
стиль написання листів динамічний і  яскравий [3, С. 96]. 

Також, помилки при перекладі тісно пов'язані з поганим 
знанням україномовних національних стандартів складання 
ділової кореспонденції. Ми не можемо адекватно висловити 
свої думки в україномовному діловому листі (стилістична 
розрізненість, канцеляризми, порушення правил 
сполучуваності слів в українській мові, незнання 
композиційних особливостей україномовного ділового 
листа), як наслідок англомовний діловий лист деяких 
компаній представляє собою послівний переклад такого 
безграмотного україномовного ділового листа з усіма 
наступними наслідками. Ми часто не володіємо 
елементарною функціональною компетентністю у рідній 
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мові, як наслідок нам дуже важко зрозуміти, що в 
англомовному діловому листі також повинні дотримуватися 
своїх норм і правил, котрі багато в чому схожі з нормами і 
правилами складання україномовних ділових листів. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити що 
соціокультурний компонент англомовної ділової 
кореспонденції становить вагоме підґрунтя для успішного 
бізнес-спілкування. З цієї причини професійність 
перекладача, що працює в сфері ділового спілкування, 
полягає в: 

1) знанні відмінностей національних менталітетів та 
етикету; 

2) врахуванні типової мовленнєвої поведінки 
англомовних комунікантів у ситуаціях ділового спілкування; 

3) застосуванні відмінного лінгвістичного оформлення 
ділових листів відповідно до англійських та українських 
стандартів оформлення ділової кореспонденції. 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
 

Впровадження демократичних цінностей в освітній 
процес закладів вищої освіти передбачає перехід від 
педагогічної, патріотичної спрямованості в усвідомлений 
механізм діяльності, враховуючи дотримання 
загальнолюдських цінностей, громадянську активність та 
зрілість [1]. 

Стаття присвячена аналізу результатів дослідження 
міжнародного стажування «Демократія в освіті», яке 
відбувалося в 2018-2021 рр. у межах проєкту «Розвиток 
культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії 
та Палестині» «Developing Democracy Education in Ukraine, 
Norway and Palestine» (секція «Впровадження демократії в 
комунікації в освітньому процесі» «Democracy in 
Communication») (CPEA-LT-2017/10037), що здійснювалося 
за підтримки Норвезького агентства з міжнародного 
співробітництва та підвищення якості вищої освіти.  

Метою міжнародного проєкту передбачалося 
підвищення якості педагогічної освіти Україні, Норвегії та 
Палестини через розвиток демократичної культури у 
викладанні. Дослідження є однією з комплексних спроб 
проаналізувати спектр визначень демократії в освіті, бачення 
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місця демократичного громадянства в освітньому середовищі 
та перешкод на шляху впровадження громадянської освіти та 
демократії в процес підготовки вчителів[1].  

На факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка, звертаючись до зарубіжного досвіду 
використання та подальшого взаємного обміну теоретичними 
та методологічними розробками в галузі демократії освіти, 
було внесено до педагогічних дисциплін («Педагогіка 
загальна зі вступом до спеціальності», «Педагогіка 
дошкільна», «Формування професійної культури майбутнього 
вихователя закладу дошкільної освіти» та ін.) 
запропонований та розроблений матеріал демократичної 
спрямованості. 

У процесі діяльності проєкту було проведено аналіз 
норвезьких навчальних програм, низку наукової       
літератури [2,3,4], апробовано технологію філософського 
діалогу (філософські діалогічні вправи) (Ґюро Хансен 
Хельског (Норвегія)); практичні заняття для студентів 
спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна 
освіта» в межах зазначених курсів та розроблено 
експериментальну навчальну програму «Гуманізація 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти».  

Для виявлення особливостей розуміння демократії та 
громадянства задля розроблення більш ефективних програм 
щодо поширення і впровадження ідей демократії в освітній 
процес було проведено опитування серед студентів денної та 
заочної форм навчання ОС «бакалавр» і «магістр» 
спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».  

На основі отриманих даних в освітній процес закладу 
вищої освіти було запроваджено експериментальний 
навчальний курс [6]: розроблено робочу програму навчальної 
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дисципліни «Гуманізація освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 
та 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. 
На вивчення курсу відведено 90 год (3 кредити ЄКТС), з них: 
лекції – 14 год, практичні – 16 год, самостійна робота – 60 год. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Гуманізація 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» є 
формування у здобувачів вищої освіти системи педагогічних 
знань, умінь та навичок, загальнолюдських та національних 
(демократичних) цінностей, що базуються на засадах 
гуманізму; виховання громадянина, свідомого патріота, 
людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами 
характеру, вчинками та поведінкою, спрямованими на 
саморозвиток та розвиток демократичного громадянського 
суспільства. 

Завданнями навчальної дисципліни є: формувати 
ціннісне ставлення до людини, людської гідності, до 
суспільства, до праці; вміти ефективно вибудовувати 
комунікацію, аргументовано і грамотно висловлювати власну 
думку щодо взаємин, різноманітних життєвих явищ, 
реалізації громадянських прав й обов’язків, суспільно-
політичних подій тощо; виховувати загальнолюдські й 
національні цінності, що базуються на засадах гуманізму й 
демократії та передаються від покоління до покоління; 
організовувати педагогічну взаємодію на принципах 
доброзичливості, тактовності, поєднанні вимогливості із 
наданням дошкільникам можливостей прояву власної 
ініціативності та самостійності; поцінування людської 
гідності; сформувати уміння ефективно діяти у конфліктних 
ситуаціях з людьми у стані емоційного стресу, тривоги та 
занепокоєння; здатність ідентифікувати способи вирішення 
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конфліктів; сформувати усвідомлення важливості етичних 
принципів та норм у педагогічній діяльності фахівців 
дошкільної освіти; розкрити соціальну значущість 
дотримання вихователем дітей дошкільного віку педагогічної 
етики, оволодіти професійно-етичними якостями тощо [6]. 

Структура навчальної дисципліни складається з таких 
змістовних модулів: Змістовий модуль I. Розвиток культури 
демократії в педагогічній освіті. Культурний вимір: навчання 
через демократію і права людини. Змістовий модуль II. 
Інструменти демократичного розвитку.  

У процесі опанування студентами означеного курсу 
запропоновано такі теми для вивчення: Тема 1. Розвиток 
культури демократії в педагогічній освіті. Компетентності 
для культури демократії. Тема 2. Основи формування 
громадянської відповідальності у майбутніх фахівців 
дошкільної освіти.  Тема 3. Демократизація спілкування як 
чинник взаємодії педагогів та дітей дошкільного віку. Тема 4. 
Створення демократичного середовища для навчання й 
виховання дітей дошкільного віку на основі цінностей 
демократії. Тема 5. Професійна етика фахівця дошкільної 
освіти. Тема 6. Філософські діалогічні вправи (за методикою 
Г. Хельскога (Норвегія). Тема 7. Підготовка та створення 
тренінгів з формування компетентностей для культури 
демократії. Використання тренінгових технологій у розвитку 
педагогічної майстерності фахівця дошкільної освіти. 
Тренінгова діяльність як чинник оптимізації процесу 
виховання духовних цінностей студентів ЗВО. 

Висновок. Результати здійсненого аналізу дозволяють 
зробити висновок щодо ефективності впровадження 
демократії через комунікацію до запропонованих навчальних 
дисциплін. Майбутні вчителі закладів загальної середньої 
освіти (ЗЗСО) та вихователі закладів дошкільної освіти (ЗДО) 
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зможуть ефективніше вирішувати педагогічні цілі та 
завдання, що постають перед ними у площині професійної 
діяльності. 

Проведене дослідження засвідчило глибоке розуміння 
здобувачами вищої освіти демократії як освітньої парадигми, 
що охоплює всі складники освітнього процесу; виявлення 
значної зацікавленості у подальшому вивченні щодо розвитку 
демократичної культури, демократичного спілкування та 
формування демократичного світогляду задля сприяння 
розвитку громадянського суспільства в подальшій 
життєдіяльності. 
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Теорії та методики фізичного виховання,  
Український гуманітарний інститут  

м. Буча, Україна  
 

СПОСІБ РОЗПОДІЛУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ НА ОДНОРІДНІ ЗА 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ ГРУПИ З 
УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТІЛОБУДОВИ 

 
Зменшення кількості годин, обмеженість фінансування 

навчальних закладів, що відведені на фізичне виховання 
студентів, застарілі методичні матеріали, які не відповідають 
сучасним реаліям, суттєво погіршують якість фізичного 
виховання у навчальних закладах України. До цих чинників 
ще додається не обґрунтоване копіювання деякими 
університетами Болонської системи, в яких відсутнє фізичне 
виховання [3]. Крім вище перерахованих чинників ще і 
здоров’я студентів, яке частково втрачене у шкільному віці 
через недостатню рухову активність, неповноцінне 
харчування, зловживання комп’ютерними іграми та інші 
негативні чинники. Тому, пошук шляхів перебудови 
навчального процесу з фізичного виховання є метою 
підвищення його ефективності, імплементація дисципліни 
«Фізичне виховання» у процес оновлення вищої освіти 
України є одним із найважливіших завдань відповідних 
кафедр.  

В наш час набувають популярності ідеї із застосуванням 
інноваційних технологій викладання, особистісно 
орієнтованого фізичного виховання студентів, застосування 
акмеологічних аспектів розвитку особистості та креативної 
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валеології, диференційованих методів розвитку фізичних 
здатностей, секційної форми навчального процесу з 
фізичного виховання, переосмислення ролі самостійних 
занять фізичними вправами в позааудиторні години та 
неформальної фізкультурної освіти та [1]. Навчальний процес 
фізичного виховання за особистісно орієнтовного підходу 
надає можливість кожному студенту, опираючись на власні 
здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтири і суб’єктивний 
досвід, реалізувати себе в активному пізнанні змісту 
навчальної діяльності [2]. 

Для того, щоб диференціювати студентів на однорідні 
за морфофункціональним станом групи використовують різні 
способи, все залежить від критерію, який використовується за 
основу класифікації. Деякі дослідники надають перевагу 
критеріям, які мають перш за все біологічну основу. Саме 
конституція тіла людини, на думку фахівців, найкраще 
відповідає таким вимогам [4]. По перше, певний тип 
тілобудови людини має характерні морфологічні та 
функціональні ознаки, які обумовлені спадковістю обмінних 
процесів і ендокринних реакцій. Тому, процеси метаболізму 
накладають відбиток на особливості тілобудови, зумовлюють 
різні ступені жировідкладень, форму грудної клітки, розвитку 
м’язів, живота, спини і ніг [4].  

Деякі наукові дослідження говорять про те, що 
відхилення ознак типу тілобудови людини від норми 
негативно впливають як на фізичний статус, так і на 
психічний стан. Дійсно, зростання маси жиру, збільшує 
небезпеку розвитку багатьох захворювань: атеросклерозу, 
гіпертонії та ін. [4]. Тип тілобудови є генетичним і 
незмінним. При цьому тілобудова не є заздалегідь жорстко 
детермінованою формою. У своєму розвитку вона схильна до 
впливу ензо- й ендогенних чинників. Частина факторів 
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успадковання у формуванні типу тілобудови суттєва 
(показник Хольцингера складає 71-76 %). Оцінка ймовірності 
виявлення однакового типу тілобудови у монозиготних пар 
свідчить, що їм найбільш притаманним є ендоморфний        
тип [5] (100 % збігу), потім – мезоморфний (89 %) й 
ектоморфний (53,6 %). Існує кілька систем визначення 
соматотипу, але найбільш розповсюдженою є система 
Шелтона у модифікації Піньє [цит. за 6]. У цій системі 
виділяють три типи тілобудови: − Ектоморф має худорляву 
статуру, кінцівки більш довгі порівняно з коротким тулубом. 
У ектоморфа вузькі плечі та грудна клітка. Характерний 
швидкий метаболізм і мала кількість підшкірного жиру, гарна 
витривалість. Насилу набирає масу тіла. Аналогом ектоморфу 
є астенік, доліхоморф.  

− Мезоморф має пропорційну статуру, широкі плечі та 
грудну клітку. Кісткова і м’язова тканини переважають над 
жировою. У мезоморфа хороший метаболізм. Цей соматотип 
схильний до високої м’язової активності.  

− Ендоморф відрізняється округлими формами тіла. Має 
відносно короткі кінцівки, широку талію і стегна, 
уповільнений метаболізм і схильність до зайвої маси тіла. 

Аналіз даних про взаємозв’язок тілобудови та фізичної 
підготовленості учнів і студентської молоді свідчить, що в 
більшості досліджень брались до уваги лише показники 
м’язової сили. Не меншу зацікавленість викликає прояв таких 
фізичних здатностей як витривалість, гнучкість, спритність, 
швидкість та швидкісно-силові якості. Отже, можна 
відзначити, що в наукових роботах багатьох дослідників 
доведено існування певного зв’язку між тілобудовою та 
фізичною підготовленістю людини. З’ясовано більш тісний 
взаємозв’язок між типом тілобудови та моторикою, показано 
низький рівень рухової підготовленості ендоморфного та 
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частково ектоморфного типів при високому рівні в осіб 
мезоморфного типу. У зв’язку з викладеним означена проблема 
має істотне значення для теорії й практики фізичного виховання, 
зокрема для студентів. Це пояснюється об’єктивною 
необхідністю перебудови навчального процесу з фізичного 
виховання з метою підвищення його ефективності на основі 
врахування соматотипологічних морфофункціональних 
можливостей кожного студента, опираючись на відповідні 
особливості фізичних здатностей, нахилів та інтересів. 
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА  ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Дестабілізація, постійні зміни в культурних і соціальних 
і сферах України, орієнтація на входження в  Європейський 
освітній простір сприяють постійному оновленню освітнього 
середовища та зумовлюють появу нових суспільних вимог до 
вчителя.  

Аналіз педагогічної літератури засвідчив, що ідея 
співробітництва, співпраці, партнерства – не нова у 
науковому дискурсі. Нею опікувалися класики педагогіки: Я. 
Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, А. Макаренко, В. 
Сухомлинський та ін. Особливий поштовх для розвитку 
педагогіки партнерства надали роботи педагогів-новаторів 
80-х років ХХ століття: Ш. Амонашвілі, І. Волкова, І. Іванова, 
О. Захаренко, В. Караковського, С. Лисенкової, В. Шаталова 
та ін. Сутність, зміст, стратегічні орієнтири і упровадження 
ключових позицій педагогічного партнерства в практику 
української школи презентовано у статтях Н. Баришковець, 
В. Ворожбіт-Горбатюк, Л. Онищук, О. Сесик.  

2018 рік запам’ятався усіма освітянами як запуск 
масштабної реформи «Нова українська школа». Підготовка 
відбувалась  2016 по 2018 роки. Нова українська школа як 
провідник соціальних, соціокультурних і педагогічних 
інновацій вийшла на стратегічні позиції з 2016 року, які 
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покликані реалізувати план заходів, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів на 2017- 2029 рр. 
Докорінна та системна реформа загальної середньої освіти 
передбачала: ухвалення нових державних стандартів, 
заснованих на окреслених у «Рекомендаціях Європейського 
Парламенту та Ради Європи» ключових компетентностях, які 
стали наскрізними в змісті навчальних предметів і 
необхідними для успішної самореалізації особистості; 
запровадження нового підходу «педагогіка партнерства» в 
системі «учень – учитель – батьки»; підвищення мотивації 
вчителя як провідника докорінних і системних змін через 
збільшення оплати праці, надання академічної свободи та 
стимулювання його професійного зростання; створення нової 
структури школи; децентралізацію управління, що призведе 
до часткової автономізації закладів освіти; справедливий 
розподіл публічних коштів, що забезпечить рівний доступ 
учнів до якісної освіти; переосмислення ролі вчителя й учня, 
зумовлене розподілом відповідальності між ними за 
результати навчання [3]. 

Із початком реформи у 2016 році, запровадження 
процедури сертифікації та інституційного аудиту закладів 
загальної середньої освіти постала нагальна потреба у 
створенні стандарту якості професійної діяльності вчителя. 
Професійний стандарт вчителя початкових класів 2018 року 
був створений і діяв два роки. А у 2020 році на основі 
Національної рамки кваліфікацій вступив у дію новий 
професійний стандарт учителя за наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 23.12.2020 року № 2736 «Про затвердження 
професійного стандарту за професіями «Вчитель з 
початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель 
початкової освіти (з дпломом молодшого спеціаліста)». 
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У Професійному стандарті педагогічне партнерство 
належить до групи Б за професіями “Вчитель початкових 
класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу 
загальної середньої освіти”. Основою компетентності 
педагогічного партнерства є загальна компетентність ЗК02 
“соціальна компетентність”, яка визначає: рівність сторін 
учасників освітнього процесу у міжособистісній взаємодії, 
добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість 
виконання домовленостей. Група компетентностей Б 
“Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу” 
показує певні критерії, за яким можна оцінити якість 
освітнього процесу, процеси управління і менеджменту 
закладу освіти. Цю групу утворюють психологічна, емоційно-
етична компетентності і компетентність педагогічного 
партнерства.  

Зі змісту Професійного стандарту можна констатувати, 
що апріорними в розумінні педагогічного партнерства є 
підходи: компетентнісний, діяльнісний, суб’єкт-суб’єктний, 
особистісно орієнтований. Компетентнісний підхід 
передбачає осмислений процес формування відповідних 
комплексних здатностей майбутнього вчителя, утілення їх у 
практичній професійній діяльності, визначення міри впливу 
їх на якість загальної освіти. Діяльнісний підхід у розумінні 
компетентності педагогічного партнерства передбачає 
визначення середовища реалізації компетентності: співпраця 
з батьками здобувача, командна робота з фахівцями, 
експертами тощо. Суб’єкт-суб’єктний підхід, заявлений у 
самому переліку змісту компетентності педагогічного 
партнерства, передбачає, на наш погляд, також реалізацію в 
освітньому процесі принципів доцільної педагогічної 
підтримки, “рівний – рівному”, методологічних орієнтирів 
упровадження інформаційних технологій Gartner. Особистісно 
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орієнтований компонент компетентності педагогічного 
партнерства передбачає орієнтування на успіх здобувача 
загальної освіти, прогрес когнітивної педагогічної діяльності 
для забезпечення якості освіти [1]. 

За словами Л. Гріневич, минулого міністра освіти і 
науки Украіни, за час якої і були започатковані 
довгоочікувані реформи освіти: «Педагогіка партнерства – 
одна із основ школи, що ґрунтується на взаємній повазі до 
особистості, праві вибору і відповідальності за прийняті 
рішення». 

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 
включає три рівні взаємодії: вчитель – учні (Б3.1), вчитель  - 
батьки (Б3.2) і вчитель  - залучений фахівець, асистент 
вчителя (Б3.3). Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними 
цілями та прагненнями є добровільними і зацікавленими 
спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат. 

Нова українська школа покликана формувати успішну 
особистість. Це має бути цілісна різнобічна та розвинена 
ініціативна людина з активною громадянською позицією, 
здатна жити в умовах постійних змін. 

За педагогікою партнерства учень – добровільний і 
зацікавлений соратник, однодумець, рівноправний учасник 
освітнього процесу, турботливий і відповідальний за його 
результати.  

Вчитель є провідною фігурою успішної педагогічної 
взаємодії,  що  покладає на нього відповідальність оперативно 
враховувати особистісні якості учнів, які постійно 
змінюються під впливом зовнішніх обставин та 
індивідуального зростання. Організація освітнього  процесу 
потребує  створення системи розвитку (з опорою на 
індивідуальні особливості), саморозвитку  (при максимальній 
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самостійності  учня), та самореалізації  його учасників, 
упровадження дієвих стимулів  самомотивації, використання 
технологій та засобів, що можуть сприяти прискоренню 
процесу.  

С. Жданенко, досліджуючи сутність партнерства в 
антропологічній і інтерсуб’єктивістській парадигмальних 
проекціях, зазначає, що в самій природі людини закладені 
потенційні основи партнерства у вигляді кооперативного 
начала чи соціальної її природи, у діалогічності свідомості і 
самосвідомості, а отже, партнерство затребуване як фактор 
становлення людини, особистості, суб’єкта і найважливіша 
умова її самореалізації [2].  

Кожна дитина неповторна, наділена від природи 
унікальними здібностями. А місія школи та педагога – 
допомогти розкрити та розвинути ці здібності на основі 
партнерства між учителем, учнем і батьками. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
СУЧАСНОЇ ШКОЛИ  

 
Швидкий розвиток цифрових технологій та 

інноваційних засобів вимагають нових професійних знань та 
вмінь, а також обґрунтування сучасних підходів щодо 
формування ключових компетентності. Формування 
ключових компетентностей нерозривно пов’язане з 
інформатизацією освіти, що є одним із основних напрямів 
реформування сучасної школи [1; 2; 3]. Адже, освіта           
ХХІ століття вимагає перехід від засвоєння інформації до 
формування якостей, необхідних для творчої діяльності         
та постійного засвоєння нової інформації, а також 
компетентності, які визначають готовність учня до життя, 
його участі в житті суспільства. Загалом, компетентнісний 
підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в 
соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх 
професійному самовизначенню [4; 5].  

Сьогодні, в контексті сучасної дидактики, реалій 
вимагають перегляду й удосконалення освітнього          
процесу [2; 8; 9]. Крім того, за матеріалами дискусій, 
організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та 
освіта «рівний-рівному», (2004) визначено перелік ключових 
компетентностей, який пропонується українським педагогам, 
де передбачаються здібності: застосовувати інформаційно-
комунікативні технології в навчанні та повсякденному житті; 
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раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні 
засоби для розв’язання задач, пов’язаних з опрацюванням 
інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, 
поданням і передаванням; будувати інформаційні моделі,  
досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; оцінювати процес 
і досягнуті результати технологічної діяльності [6; 10]. 

Питання формування інформаційно-цифрової 
компетентності розглядалися С. Джан, Дж. Равен, 
Б. Цванефелд, А.Гуржій, Н. Морзе, О. Спіріним як критичне 
застосування особистістю інформаційно-комунікаційних 
технологій для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 
спілкуванні. Науковці зазначають, що інформаційно-цифрова 
компетентність – це інтегративне утворення, яке 
віддзеркалює здатність особистості до визначення 
інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної 
роботи з нею в усіх її формах та представленнях як у 
традиційній, друкованій формі, так і в електронному вигляді; 
вмінь працювати з комп’ютерною технікою та 
мультимедійними технологіями, навичок застосувати їх у 
професійній діяльності та повсякденному житті. 

Інформаційно-цифрова компетентність є сукупністю 
трьох компонентів: інформаційного, що розкриває здатність 
ефективної роботи з інформацією у всіх формах її 
представлення); технологічного, який визначає уміння та 
навички роботи з сучасними комп’ютерними засобами та 
програмним забезпеченням; цифрового – визначає здатність 
застосовувати сучасні засоби інформаційних та 
комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та 
розв’язання різноманітних задач. Сучасні учні мають набути 
уміння визначати можливі джерела інформації, відбирати 
необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати 
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інформацію; використовувати сучасні пристрої для отримання, 
опрацювання, збереження, передачі та представлення 
інформації; дотримуватися правил безпеки в мережах та 
мережевого етикету. мати ставлення щодо ціннісних 
орієнтирів у володінні навичками роботи з інформацією, 
сучасною цифровою технікою; дотримання авторського 
права, етично-моральних принципів поводження з 
інформацією. 

Отже, формування інформаційно-цифрової 
компетентності як складової освітнього процесу сучасної 
школи – це вирішення концептуальної проблеми та 
проблемних ситуацій в цифрових середовищах; використання 
цифрових інструментів для реалізації інноваційних процесів; 
активна участь в цифровій еволюції. В процесі стрімкого 
розвитку суспільства інформаційно-цифрова компетентність є 
найважливішим складником сучасного освітнього процесу,  
адже, сучасний освітній процес не може бути цілісним і 
повноцінним без використання інформаційно-цифрової 
компетентності. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ 
СТРУКТУРИ УРОКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В ШКОЛАХ РУМУНІЇ 
 

Необхідно зазначити, що структура уроків фізичного 
виховання в Румунії знаходиться у постійному розвитку – 
зазнають змін кількість частин, їх мета і завдання, тривалість 
тощо. У 70-их рр. минулого століття, за твердження 
Г. Арделеана, урок складався з 8 наступних частин:                 
1) організація учнів; 2) підготовча робота для вирішення 
завдань уроку; 3) вивчення нових вправ; 4) закріплення та 
удосконалення знань, рухових умінь шляхом повторення; 
5) розвиток рухових якостей; 6) перевірка знань, умінь та 
навичок, рівня розвитку рухових якостей; 7) відновлення 
організму; 8) загальне оцінювання діяльності учнів та 
методичні рекомендації тощо [1, с. 77].  

З часом урок, структурований за частинами, також 
еволюціонував: запроваджена структура з трьох частин, яка 
була сталою тривалого часу, після чого в 90-тих рр. ХХ ст. 
фахівцям-практикам була запропонована структура з 
чотирьох частин.  
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Так, тричастинний урок фізичного виховання (structura 
pe 3 părţi – О.Ц.) мав таку структуру: підготовча, основна та 
заключна частини. Кожній з яких були адресовані конкретні 
мета і завдання, визначені таким чином: 

1. Підготовча частина спрямована на виконання таких 
завдань: організація учнів, підняття емоційного стану, 
підготовка організму до навантаження, вибірковий вплив на 
опорно-руховий апарат. 

2. Основна частина через навчально-виховні завдання 
реалізовувала досягнення теми уроку. 

3. Заключна частина мала на меті зниження нервово-
м’язової збудливості, відновлення показників основних 
функцій за вихідними параметрами, аналіз та рекомендації 
щодо оптимізації. 

Сучасна дослідниця В. Сергі констатує факт 
використання такої структури і в сучасній практиці – в 
процесі тренувань або у фізіотерапевтичних заняттях: «де 
зміст і мета уроків більш обмежені» [2, с. 4]. 

Урок фізкультури з чотирьох частин (structura pe 4 părţi – 
О.Ц.) проводився шляхом розділу підготовчої та утворення 
двох частини: вступної і підготовчої. Порівняльна 
характеристика мети кожної із чотирьох представлена в 
таблиці 1.1. 

У такому варіанті вступна частина складається з 
різновидами організації групи (шикування або розмова 
«зграйкою», в колі) з певною інформаційною складовою: 
оприлюднення теми уроку, завдань та можливих 
особливостей уроку; привітання когось із учнів з участю або 
перемогою на змаганнях, з днем народження, з державним 
святом тощо. Саме завдяки цим прийомам реалізується 
підвищенням емоційного стану. Безпосередня рухова 
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активність розпочинається у підготовчій частині, що має на 
меті поступово залучити всі системи організму в діяльність 
задля «підготовки» до фізичного навантаження. 
Фундаментальна та заключна частини за своїми цілями і 
завданнями дотичні в обох варіантах. 

 
Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика частин уроку 
фізичного виховання школярів Румунії  

Варіанти 
розділу 

структура 

Мета вступної частини Мета основної 
частини 

Мета заключної 
Частини 

Вступна Підготовча   
Трьох  
частинна 

- Поступове 
залучення в 
фізичну 
активність 

досягнення 
безпосередньої 
теми уроку. 
 

зниження нервово-
м’язової 
збудливості, 
відновлення 
показників 
основних функцій 
за вихідними 
параметрами, 
аналіз та 
рекомендації щодо 
оптимізації. 

Чотирьох 
частинна  

Оприлюднення 
завдань, 
організація 
групи і 
підвищення 
емоційного 
стану учнів. 

Поступова 
підготовка 
організму до 
навантаження. 

 

Реформування системи фізичного виховання школярів 
Румунії, започатковане законом №69/2000 внесло корективи, 
зокрема і в формування структури основної форми – уроку.  
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Рис. 1.1 Еволюція структури уроку фізичного виховання в 
закладах освіти Румунії (90-ті рр. – ХХ ст. ХХІ ст.) [2, с. 2]. 

Основою змін стало впровадження інноваційної 
структури за «ланками» або «моментами» (structura pe verigi – 
О.Ц.), характерною особливістю якої стало розбиття змісту на 
невеликі одиниці в постійній, узгодженій послідовності.  

Розглянемо ланки (Л) сучасної структури, які 
схематично представлені на рис. 4.2, до яких віднесено: 

Л 1. Організаційні заходи; 
Л 2. Підготовка тіла до навантаження (загальне 

«розігрівання» тіла);   



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   228 

Л 3. Вправи вибіркового впливу на опорно-руховий 
апарат: «оптимізація фізичного розвитку» [2, с. 11]; 

Л 4. Вправи задля розвитку (або перевірки) рухової 
якості (швидкості, спритності); 

Л 5. Реалізація теми уроку: «навчання, закріплення, 
удосконалення й перевірка рухових умінь і навичок» [2, с. 11-12]. 

Шоста ланка присвячена розвитку та моніторингу таких 
рухливих якостей як сила та/або гнучкість й витривалість. Дві 
наступні (Л 7 та Л 8) реалізують завдання заключної частини 
й передбачають відновлення організму після навантаження 
(Л 7) та інформативну складову: аналіз, рекомендації, подяки, 
анонси тощо (Л 8). 

Ця ланкова структура, на думку дослідниці, веде до 
послідовного досягнення всіх навчально-виховних цілей,         
а вчитель має можливість обрати конструктивні             
варіанти, обумовлені умовами конкретного закладу та            
конкретних дітей, його методичного забезпечення та власної     
підготовки [2, с. 4]. 

Теоретично урок фізичного виховання складається з 
восьми ланок, які можуть бути використані всі або вибірково. 
Таким чином, виділені обов’язкові ланки, що входять до 
структури будь-якого уроку та вибіркові. До першої категорії 
належать ланки, які створюють передумови для фізичного 
навантаження (перші три ланки – Л 1, Л 2 та Л 3), ланка в якій 
виконуються безпосередньо завдання конкретного уроку і дві 
останні – для відновлення, а також аналізу виконаної роботи 
та надання необхідних рекомендації. 

Ланки розвитку рухових якостей або формування умінь 
і навичок можуть бути присутні одночасно або чергуватись. 
Тобто, вчитель обирає ланки – наприклад, Л 4, Л 6, оскільки 
їх завдання спричинятимуть реалізацію мети всього уроку. 
Серед варіантів можуть бути уроки, які спрямовані тільки на 
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розвиток конкретної фізичної якості або елементів 
конкретного виду спорту.  
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АРХЕТИП ВЕЛИКОЇ МАТЕРІ  
У РОМАНІ С. ПРОЦЮКА «ДЕСЯТИЙ РЯДОК» 

 
 Заявлені архетипи у романі С. Процюка «Десятий 

рядок» виражають засади колективного несвідомого нації чи 
людства загалом, мають здатність до контактів зі світовою 
міфологічною системою, виражають прадавній досвід 
існування нації, її памʼять, історію, релігійні переконання, 
культурні цінності. Вони, як доводить роман «Десятий 
рядок», найпродуктивніше виражаються у перехідні або 
переломні періоди становлення чи реорганізації національної 
ідентичності, проявлючи найбільш типові патерни людської 
деструкції, засновані на ревізії цінностей і виборі. 

Архетип Великої матері у тексті роману змодельовано 
як систему ментальних кодів, що структурують елементи 
національної памʼяті, історії, культури, релігії. Вагомої ролі у 
формуванні архетипної системи відіграють індивідуальні 
архетипні образи, головно ті, що передаються генетично у 
спадок від покоління до покоління, формуючи світоглядні та 
світонастановчі імперативи нації, тому, як зауважує                
С. Процюк у романі, «генетична памʼять не відає             
жалю» [4, с. 111], правдиво і болюче констатуючи, що «внуки 
цієї землі, враженої етноцидом, поволі забували свою мову, 
лише у нічних страхіттях здригаючись від напливу памʼяті 
крові, а вдень крамарюючи на тінях забутих предків» [4, с. 215].  
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Архетип Великої матері у романі зведений до 
вивільнення трагічного і кривавого досвіду України і 
поколінь українців, чиї життєві долі понівечені 
тоталітаризмом радянської епохи. Як зауважує Т. Доній, 
архетип Великої матері «активізується за обставин, коли 
людина потребує духовної опори, за відсутності сталої 
системи переконань і відчуття розгубленості й покинутості, 
коли відбувається зміна ціннісної парадигми, зокрема й 
національної» [2, 127]. Відтак цілком умотивованим виглядає 
архетипний образ богині Астарти, потрактованої у романі 
«богинею любові і смерті» [4, с. 35], що загалом відповідає її 
уявленню в українській міфологічній свідомості [див. про це: 5].  

У своїй основі цей архетипний образ біполярно 
направлений на формування дискурсу добра через 
справедливість і розправу над катами українства й 
милостивістю до гнаних, осуджених і знедолених. Двоїста 
природа архетипного образу, на думку Н. Лисюк, є цілком 
виправданою, бо «первинна форма будь-якого архетипового 
образу є амбівалентною. Такий образ може включати 
позитивні і негативні риси сакральної – божественної чи 
демонічної – природи» [3, с. 266]. Відтак міф про богиню 
Астарту є стрижневим компонентом художнього архетипного 
образу Великої матері у романі, пояснюючи водночас 
функціональне навантаження архетипного образу, 
відображаючи елементи колективного несвідомого нації, 
умотивовуючи похідну метафору десятого рядка як певного 
згущення несвідомого, що не може бути досягнений через 
різні обставини (соціально-політичні, культурні, 
фізіологічні). З цього приводу слушною видається думка       
Н. Фрая про міф як «носій та вмістилище архетипів, серцевину 
метафор і висхідний матеріал для символів» [цит. за: 1, с. 9], що 
умотивовує моделювання образу богині Астарти як одного з 
ключових продуцентів формування архетипу Великої матері.  
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Отже,архетип Великої матері у романі С. Процюка 
«Десятий рядок» сформований на основі уявлень семітських 
народів про богиню Астарту, художньо модифіковану й 
адаптовану до українських уявлень про амбівалентну силу, 
що здатна захищати–любити–жаліти і карати. Це своєрідний 
художній ментальний код, що структурує і презентує систему 
колективних уявлень, памʼяті та історії українства, 
координуючись із трагічними сторінками України періоду 
тоталітарної ідеології. 
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СУТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В 

СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Сутність інтерактивного навчання при підготовці 
військовослужбовців полягає в тому, що освітній процес у 
військовому навчальному закладі відбувається за умов 
постійної, активної взаємодії усіх курсантів та викладачів в 
єдиній системі освітнього процесу. Це співнавчання, де 
курсант і викладач є рівноправними рівнозначними 
суб’єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню 
цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери творчої 
співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім 
лідером і безпосереднім учасником молодіжного військового 
колективу.  

Інтерактивні методи поділяються на превентивні до них 
відносяться: тренінги, консультація, репетиція; не імітаційні: 
проблемна акція, семінар, практикум, круглий стіл, 
конференція; імітаційні: імітаційні акції, інсценування, 
психодрама, соціодрама, ділові ігри, операційні ігри, диспут, 
мозковий штурм, проектування [1; 2].  

При мозковому штурмі курсанти вільно висловлюють 
свої думки не хвилюючись, що відповіді можуть бути 
невірними. Мозковий штурм спонукає курсантів виявляти 
творчість, розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію. За 
короткий термін (до 3 хв.) вдається зібрати велику кількість 
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ідей та інформації. На завершальному етапі цієї вправи 
зібрані ідеї систематизують, аналізують, обговорюють та 
виділяють абсурдні. Пропозиції щодо вирішення проблеми 
зберігаються протягом заняття і використовуються як 
опорний конспект під час узагальнення і систематизації 
вивченого матеріалу [2]. 

Гра - найбільш доступний для курсантів у військових 
навчальних закладах вид  діяльності, спосіб переробки 
отриманої навчальної інформації на лекціях, практичних 
заняттях, у процесі самопідготовки, роботи з навчальною 
літературою й іншими науковими джерелами. У курсантів в 
процесі гри яскраво проявляються особливості мислення, 
уява про майбутню реальну професійну діяльність; 
проявляється їх емоційність, активність, що розвиває потребу 
в професійному спілкуванні. Цікава гра підвищує розумову 
активність курсанта, і він може вирішити більше важке 
завдання, чим на практичному занятті, але з цього непотрібно 
робити висновок, що заняття  повинні  проводитися  тільки  у 
формі гри. Гра - це тільки один з методів, і вона дає гарні 
результати тільки в сполученні з іншими видами навчальної 
діяльності (лекції, практичні заняття, самостійна робота) [3]. 

Слово інтерактив (пер. з англійської іnter — взаємний, 
асt - діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод - це 
спосіб взаємодії через бесіду, діалог. 

Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під 
час якого відбувається взаємодія учасників освітнього процесу з 
метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних 
завдань, розвитку особистісних якостей курсантів. Інтерактивні 
методи навчання передбачають фронтальну роботу курсантів та 
роботу малими групами, що особливо для ефективної сучасної 
підготовки військовослужбовців. Найефективніші результати 
можна отримати при організації роботи курсантів в малих 
групах [4].  
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Інтерактивні методи – форма навчання, у процесі якого 
курсанти і викладач перебувають у режимі бесіди, діалогу 
між собою. Це співпраця, взаємо навчання: викладач – 
курсант, курсант – курсант. При цьому викладач і курсант – 
рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна 
взаємодія виключає домінування одного учасника 
навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під 
час такого спілкування курсанти вчяться бути 
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 
мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Отже, інтерактивні методи навчання є найбільш 
цікавими і ефективними. Під час інтерактивного навчання 
курсант стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, він відчуває 
себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. 
Це формує у курсантів внутрішню мотивацію до навчання та 
спонукає їх до саморозвитку та самоспостереження. У зв'язку 
з цим найефективніші заняття, побудовані за традиційною 
методикою із застосуванням елементів інтерактивного 
навчання. Організація інтерактивного навчання у 
військовослужбовців передбачає моделювання практичних 
ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язування 
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 
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МЕДИЧНІ ЕПОНІМИ – НЕЙМІНГОВИЙ 

ІНСТРУМЕНТ  ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВИ 
 

Епоніми є культурно-історичною частиною професійної 
мови медицини. У вітчизняній словниковій літературі 
зафіксовано 20000 словникових статей з епонімічними 
термінами,  9000  з яких  – це  епоніми медицини. У 
медицині, як правило, це назви хвороб, різних патологічних 
станів, будь-якого поняття, методу чи препарату за особистим 
іменем людини, яка його відкрила або винайшла (хвороба 
Бехтерєва набряк Квінке, бальзам Гофмана, краплі Боткіна, 
метод Пирогова). 

 Епоніми – це показник клінічного мистецтва та 
індивідуальної майстерності. Епоніми доцільно розглядати як 
найвищу, найпрестижнішу форму визнання авторського 
внеску до медицини. Важливо підкреслити, що епоніми 
прищеплюються тільки природним шляхом у результаті 
інтелектуальних зусиль усієї лікарської спільноти. Перелік 
епонімічних номінацій постійно змінюється: на зміну 
застарілим термінам приходять нові, прийняті спеціалістами 
у галузі світової медицини. У формуванні міжнародного 
епонімічного медичного словника взяли участь понад             
50 країн. Але лише 5 країн подарували світу понад               
100 епонімічних термінів, серед них: США (395), Німеччина 
(302), Великобританія (202), Франція (186). 

Епоніми у значній кількості представлені в клінічній 
медицині, патології (патоморфології та патофізіології), в 
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лабораторній справі та судовій медицині. Особливу увагу цим 
термінам приділено в галузі ендокринології, дієтології, 
лабораторної діагностики. Знання епонімів та їх вивчення 
надзвичайно актуальне для фахівців у галузі лікувальної 
справи, оскільки такі терміни відображають історію 
медицини та шляхи її розвитку. За допомогою епонімів 
наочно передається дух часу, традиції, відкриття медичних 
науково-практичних шкіл, вони стають  фактами мови 
медицини та її історії. 

Дослідженням епонімів у лінгвістиці займалися 
Д. С. Лотте, О. В. Суперанська, О. В. Данильченко, 
Г. І. Боженар, Б. П. Михайлишин, Ю. О. Карпенко та ін. За 
даними М. М. Чернявського, епонімічні назви становлять 
значний відсоток і в деяких медичних терміносистемах. Так, за 
його підрахунками в неврології на долю термінів-епонімів 
припадає до 30 % від загальної кількості термінів [4, с. 410–425]. 
Б. П. Михайлишин вважає зазначені лексеми вторинними 
відносно однойменних понять, що є наслідком метонімічних 
процесів. Виникнення таких термінів дослідник пов’язує з 
позамовними факторами: історичними, соціальними, 
психологічними [2, с. 45–50]. 

В рамках дослідження проведено аналіз близько 2000 
епонімічних назв симптомів, рефлексів, феноменів, проб, 
законів, симптомокомплексів, синдромів та хвороб. Загальна 
кількість епонімічних термінів потенційно значно більше 
вивченого нами обсягу. 

З проведеного аналізу можна назвати п'ять 
номінативних моделей утворення  епонімічних термінів. 

1. Номінації на ім'я автора, що вперше здійснив наукове 
відкриття, що описав хворобу або її ознаку: Дауна синдром, 
Беxтерева рефлекс,  Аленштиля феномен, Базедова хвороба і т.д. 
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2. Номінації, утворені від назви географічного або 
архітектурного об'єкта, де вперше описано явище, виділено 
збудник хвороби, стався спалах захворювання: Портсмута 
синдром, танжерський синдром, Бурулі виразка, Меледа 
синдром, австралійський кліщовий рикетсіоз, Кускоквім 
синдром, хвороба, Конго-Кримська геморагічна лихоманка, 
Сикстинської капели синдром, Обухівської лікарні симптом, 
Пізанської вежі симптом і т. д. 

3. Номінації на ім'я якогось легендарного героя, 
божества, міфічної істоти, відомої історичної особистості, 
героя літературних творів: піквікський синдром (названий за 
романом Ч. Діккенса «Записки Піквікського клубу», в одного 
з героїв якого — Джо - відзначалися подібні симптоми); 
«прокляття Ундини» синдром (Ундіна — у німецькій 
міфології русалка, що прокляла невірного чоловіка: він 
повинен був постійно пам'ятати про необхідність дихати і 
помер уві сні); Януса синдром (Янус - дволикий бог древніх 
римлян, покровитель дверей, входу та виходу, початку всього 
і у всьому); бертранізм (названий на ім'я французького 
сержанта, що фігурував у скандальному кримінальному 
процесі); Ван Гога синдром (названий на ім'я голландського 
живописця Ван Гога, який страждав на психічні розлади; під 
час одного з загострень хвороби зробив собі часткову 
ампутацію вуха); гамбринізм (Гамбрінус - легендарний 
фламандський король, любитель пива і покровитель 
пивоваріння) і т.д. 

4. Найменування за назвою збудника захворювання, що 
одержав, у свою чергу, назву від епоніму: дальтонізм, євстахіїт, 
паркінсонізм, бартонельоз, бруцельоз, сальмонельоз і т.д. 

5. Номінації на ім'я пацієнтів, у яких вперше було 
виявлено таке захворювання: Редемекера синдром, Стюарта – 
Прауера синдром, Хагемана синдром, Кауден синдром, 
Хартнапа синдром, Маста синдром, Салаамові судоми тощо. 
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При всіх складностях у застосуванні епонімів слід 
згадати про  позитивний вплив, який мають епонімічні 
терміни в науці. Безперечними перевагами епонімів є їх 
стислість і смислова наповненість. Наприклад, заміна 
епонімічного терміна синдром Туретта на опис «поєднання 
тикоподібних посмикувань м'язів обличчя, шиї та плечового 
поясу, мимовільних рухів губ і язика з частим 
покашлюванням та сплюванням» помітно ускладнить та 
уповільнить роботу фахівців. Набагато зручніше замість 
громіздкого «вроджена вада: поєднання стенозу гирла 
легеневого стовбура, дефекту міжшлуночкової перегородки, 
декстрапозиції аорти та гіпертрофії правого шлуночка» вжити 
лаконічний епонімічний термін зошита Фалло [3., с.100-103]. 

Епонімічні терміни є невід'ємною частиною медичної 
термінології різних мовних культур, що формує науковий 
дискурс. Вони сприяють глибшому розумінню діяльності 
людини та її професійної культури. Тенденція дослідженян 
людського фактора, яка існує в  сучасній лінгвістиці, 
дозволяє розглядати епонімічні терміни у світлі когнітивного 
підходу [1]. 
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ВПЛИВ МАСОВОГО НЕРЕГУЛЬОВАНОГО 

ЗАРЯДЖАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА 
ПАРАМЕТРИ МЕРЕЖІ ТА ЯКІСТЬ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 
Європейська асоціація електроенергетичної галузі 

Eurelectric випустила дослідження про розвиток ринку 
електромобілів та супутньої інфраструктури [1]. Згідно цього 
дослідження прогнозується, що кількість електромобілів у 
Європі до 2035 р. збільшиться з 3 до 130 мільйонів, наслідком 
чого стане суттєве зростання попиту на електроенергію. 
Пікове навантаження на мережі зросте, тому перехід до 
електричної мобільності супроводжуватиметься частими 
стрибками напруги, втратою потужності та зростанням цін на 
енергоносії. 

Для обслуговування майбутніх електромобілів 
знадобиться стрімка розбудова інфраструктури, а саме:          
34 млн електрозарядних станцій (ЕЗС) до 2030-го і 65 млн 
ЕЗС до 2035 року, причому більшу частину з них (56 млн) 
мають встановити в житлових будинках. Згідно розрахунків 
Eurelectric на розгортання такої інфраструктури потрібно     
115 мільярдів євро [1]. 
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Також підраховано,  що зарядка електромобіля у місці 
проживання споживача обходиться на 59–78% дешевше, ніж 
через громадський термінал, причому прогнозується, що до 
2035 року 85% зарядних сесій відбуватимуться саме у 
домашніх мережах, ще 6% припадатимуть на заряджання біля 
місця роботи, 5% — на громадські місця на кшталт парковок, 
4% — на швидкісні магістралі. Природно, що таке 
збільшення кількості електромобілів спричинить зростання 
попиту на електроенергію, причому очікується, що цей 
показник збільшуватиметься на 1,8 відсотка щороку і до 
2030-го досягне 3530 ТВт-год. Аналіз варіантів використання 
зарядок показав, що пікове навантаження збільшиться           
на 21–90 %, а коефіцієнт завантаження трансформаторів –      
на 19–80% [2]. 

Зростаюча кількість електромобілів, які будуть 
взаємодіяти з електричною мережею в найближчі роки, 
безумовно, вимагає особливої уваги з боку операторів мереж 
та енергосистеми, адже поява зарядних станцій 
різноманітного виконання та різної потужності, що 
встановлюються в житлових кварталах, приватних і 
багатоквартирних будинках, може призвести до виникнення 
ряду проблем, пов'язаних з електромагнітною сумісністю та 
погіршенням якості напруги електропостачання, 
перенавантаженням електричних кабелів і розподільних 
трансформаторів, безпекою експлуатації тощо, представлених 
в Таблицях 1 і 2. Для створення єдиної технічної політики під 
час вирішення зазначених проблем у Європі розробляється 
комплекс стандартів, що регламентують різні аспекти 
експлуатації зарядних станцій і пристроїв. 
 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   244 

Таблиця 1.  
Вплив нерегульованого заряджання електромобілів 

на стабільність мережі. 
Параметр Коментар 

Стабільність 
напруги 

Заряджання електромобілів має відмінні 
характеристики навантаження порівняно зі 
звичайним навантаженням. Інтеграція 
електромобілів може негативно впливати на 
стабільність напруги мережі, що залежить від 
місця розташування, рівня проникнення, часу 
зарядки електромобілів. 

Стабільність 
частоти 
 

Причина невизначеності точки підключення 
електромобілю, рівня завантаження та періоду 
підключення та відключення створює 
підвищений рівень попиту на навантаження. 
Це може мати шкідливий вплив на стабільність 
частоти мережі. Однак, електротранспорт може 
працювати як контрольоване навантаження та з 
вищою швидкістю зміни може брати участь у 
регулюванні частоти мережі 

Стабільність 
коливання 
 

Характеристики навантаження електромобілів 
значно відрізняються від звичайних 
навантажень. Від’ємне експоненціальне 
навантаження електромобіля більше впливає 
на стабільність коливань енергосистеми 
порівняно зі звичайними навантаженнями 
системи. 
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Таблиця 2.  
Проблеми якості електроенергії внаслідок масового 
нерегульованого заряджання електромобілів. 

Параметр Коментар 
Коливання 
напруги 
 

Вплив на коливання напруги залежить 
від рівня інтеграції та швидкості 
заряджання електромобілів. Якщо 
швидкість та потужність зарядки 
збільшується, то і вплив збільшується 

Дисбаланс 
напруги 

Вплив на дисбаланс напруги 
збільшується зі збільшенням заряду 
електромобіля однофазним зарядом 

Втрати в мережах Втрати потужності зростають із великою 
кількістю неконтрольованих і 
однофазних систем зарядки 
електромобілів. Перевантаження і втрати 
в розподільчому трансформаторі 
зростають зі збільшенням кількості 
електромобілів 

Гармоніки Вплив на гармоніки через поширення 
електромобілів збільшується разом із 
рівнем проникнення та підвищення 
швидкості зарядки. Також, гармоніки 
зростають із випадковим нерегульованим 
заряджанням електромобілів. 

 
Слід зазначити, що електромобіль за суттю є не тільки 

активним споживачем електроенергії, а також і потенційним 
елементом її тимчасового зберігання з можливістю 
подальшого відбору енергії від акумуляторної батареї для 
необхідних потреб у домогосподарстві. Електромобілі стають 
водночас як додатковим навантаженням, так і ресурсом нових 
можливостей для енергосистеми [3]. 
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Натомість, оптимальне управління заряджанням 
електромобілів призводить до наступних ефектів в 
енергосистемі: зміна графіка електричного навантаження; 
надання допоміжних послуг для експлуатації електромережі; 
управління перевантаженнями в мережі; уникнення 
перевантажень розподільчих мереж; контроль напруги в 
розподільчих мережах; зниження надлишкової генерації ВДЕ; 
послуги «за лічильником» (з точки зору споживача), тощо.  

Деякі з можливостей, які надає зарядка електромобілів, 
навіть якщо їх можна виділити як окремі цілі, можуть дати 
комплексний ефект. Найактуальнішим прикладом є перенесення 
зарядки електромобілів з вечірніх годин на денні. У цьому 
випадку буде досягнуто зниження вартості електроенергії для 
кінцевих споживачів, буде зменшено перевантаження 
розподільчих мереж, криву виробництва електроенергії буде 
вигідно змінено, а перевиробництво буде обмежено. Саме 
завдяки оптимальному управлінню процесом зарядки можна 
вирішувати потенційні проблеми енергосистеми та скористатися 
всіма потенційними можливостями. 
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АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУР ПЛАВЛЕННЯ, 

В’ЯЗКОСТІ ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ 
ФТОРВМІСНИХ ШЛАКІВ 

 
Сучасна технологія виплавки сталі передбачає 

позапічну обробку напівпродукту, що випускається з 
плавильного агрегату, як правило, на установці ківш-піч 
(УКП). Шлак зазвичай відсікають при випуску (або 
видаляють після випуску) з агрегату, а в ковші наводять 
рафінувальні шлаки. При цьому дотримуються наступних 
вимог. Склад сипучих матеріалів і черговість їх подачі в ківш 
повинні забезпечувати максимально швидке формування 
шлаку, так як при серійному литті тривалість позапічної 
обробки обмежена часом подачі плавок на машину 
безперервного лиття злитків (МБЛЗ). Шлак повинен мати 
високу десульфуруючу здатність та асиміляцію по 
відношенню до неметалічних включень в сталі, не бути 
агресивним для футерівки ковша, мати відносно низьку 
температуру плавлення і теплоємність, а також мінімальну 
газопроникність. Зазвичай використовуються основні шлаки, 
що відрізняються великою газопроникністю, тому ступінь 
насичення металу газами зазвичай регулюється товщиною 
шару шлаку і роботою ковша-печі. 

На багатьох вітчизняних металургійних підприємствах, 
які використовують установки ківш-піч, для наведення 
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рафінувального шлаку використовують, у відповідності до 
нормативних вимог, тверді шлакові суміші (ТШС), які 
складаються з вапна і плавикового шпату у співвідношенні 
відповідно 70÷75:30÷25%. Процеси рафінування та доведення 
сталі у сталерозливному ковші характеризується високою 
інтенсивністю, що вимагає високої швидкості 
шлакоутворення та дифузійних процесів в системі «метал-
шлак-газ». 

Присутній в суміші CaF2, що міститься в плавиковому 
шпаті і складає близько 90% від загальної його маси, при 
температурах сталеплавильного виробництва швидко 
випаровується, а в зоні дії дуг розкладається з утворенням 
отруйного фтористого водню. Крім того, цей компонент 
агресивно впливає на футерівку ковша, особливо шлакового 
поясу, послаблюючи її стійкість. З урахуванням високої 
вартості основної футерівки використання ТШС в ковші-печі 
знижує економічну ефективність процесу. Крім того, вартість 
плавикового шпату щодо інших компонентів ТШС досить 
висока, що збільшує витрати на обробку. Таким чином, 
застосування ТШС, що зазвичай використовуються при 
обробці металу на УКП не виправдано з економічних і 
екологічних міркувань. Зазначені недоліки застосування 
ТШС, що містять плавиковий шпат є особливістю позапічної 
обробки, тому дослідження і розробка технологічних рішень 
для зменшення використання плавикового шпату або його 
заміщення у складі ТШС є актуальною задачею. З цією метою 
у роботі виконані дослідження температур плавлення 
сумішей плавикового шпату, лужних алюмосилікатів з 
вапном. Дослідження проводили на високотемпературному 
мікроскопі МНО-2, температуру в зоні нагріву контролювали 
за допомогою термопари типу S, максимальна температура 
нагріву складала 1400°С. Перед початком експериментальних 
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досліджень, матеріали подрібнювали потім спресовували у 
вигляді циліндру радіусом 3мм. і висотою 4мм. У якості 
підкладки на якій відбувався процес плавлення 
досліджуваних матеріалів та їх сумішей використовували 
корунд та периклазовуглецевий вогнетрив, який, за звичай, 
використовують при футерівці шлакового поясу ковшів. 

За результатами досліджень температур плавлення 
сумішей оксидних систем встановлено, що суміш вапна з 
плавиковим шпатом у співвідношеннях 3:1 при досягненні 
температури 1400°С не розплавляється. У випадку зразка, 
який складався з двох окремих зразків вапна та плавикового 
шпату у співвідношенні 1:1, що не перемішувалися і мали 
чітку межу розділу спостерігалося плавлення лише 
плавикового шпату в інтервалі температур 1250÷1300°С. При 
дослідженні температур плавлення суміші вапна та лужного 
алюмосилікату у співвідношенні 3:1 спостерігалося її 
плавлення в інтервалі температур 1290÷1340°С. Натомість, 
при співвідношенні вапна до лужного алюмосилікату як 4:1 
плавлення не спостерігалося при 1400°С. З результатів 
виконаних досліджень слідує, що лужний алюмосилікат 
сприятливо впливає на процес розрідження вапна, при їх 
співвідношенні 3:1 і може використовуватися у якості 
часткового або повного замінника плавикового шпату у 
складі ТШС. 

Для більш ґрунтовного дослідження системи «вапно - 
лужний алюмосилікат - плавиковий шпат» та обґрунтування 
її раціонального складу виконано аналітичні дослідження 
властивостей, зокрема в’язкості та електропровідності 
близьких за хімічним складом оксидних систем. 

Розглянуто експериментальні дані в’язкості та 
електропровідності фторвмісних оксидних систем [1], що є 
основою шлаків сталеплавильного виробництва. На основі 
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аналізу вибірки (N = 36) експериментальних даних 
встановлено зв'язок в’язкості і питомої електропровідності 
розплавів фторвмісних шлаків з їх хімічним складом, 
представленим через модельні параметри концепції 
спрямованого хімічного зв’язку [2] ρ – кількісне відношення 
катіонів до аніонів і Z(k-k) – зарядовий стан катіонної 
підрешітки і температурою їх розплавів. 

За результатами аналізу отримано прогнозні моделі 
розрахунку логарифму в’язкості (lnη) і питомої 
електропровідності (lnχ) для фторвмісних шлаків системи 
CaO-Al2O3-CaF2 в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): CaF2 
– 0÷60, CaO – 2÷61, Al2O3 – 29÷56, з урахуванням їх 
хімічного складу в діапазоні температур 1400÷1800°С. 
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НОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ «МЕТАЛ-

ШЛАК» ПРИ ПОЗАПІЧНІЙ ОБРОБЦІ СТАЛІ 
 

Особливу роль у  технологіях виробництва якісного 
металу відіграє  включення у металургійний 
багатоланцюговий цикл - етапу його позапічної обробки, як 
відповідальної ланки доведення сталі до затребуваного 
складу, головним чином конструкційної, підшипникової, 
електротехнічної, високоміцної, корозійностійкої та інших 
сталей спеціального призначення. 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   252 

Засадами повноцінного протікання реакцій між 
металевою та шлаковою фазами, а отже забезпечення 
заданого складу, структури та спрямованого формування 
необхідних властивостей сталей є наявність у металургів-
технологів апарату високоточних й стійких оперативних 
прогнозних моделей комплексу їх фізико-хімічних 
властивостей, які в реальному часі описують іонообмінні 
процеси у системі «метал-шлак». Саме оперативний 
промислово-технологічний контроль цих процесів являється 
важливою резервною ланкою для виробництва 
конкурентоздатної сталі у змінних сировинно-шихтових та 
економічних умовах країни. 

В Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАНУ 
розвивається альтернативний підхід з елементами 
унікальності [1, 2], до оцінки ступеню засвоєння та 
вирішення задач моделювання закономірностей розподілу 
основних елементів легуючих компонентів, які поєднують 
склад, структуру, властивості розплавів і особливості 
технології доведення сталей на установці «ківш-піч». 
Інформаційна складова методологічного підходу представляє 
собою бази даних [3] про властивості металургійних розплавів 
«Метал», «Шлак», «Феросплави» та «Метал-Шлак-Газ», що 
безперервно поповнюються сучасними даними і містять 
результати власних й промислових експериментальних 
досліджень властивостей металургійних розплавів і 
літературного пошуку (статті, патенти, винаходи, наукові 
розробки, монографії). На базі інформаційної потужності баз 
даних та широкомасштабному їх охопленні різних класів 
залізовуглецевих сплавів  розроблено базисний комплекс 
оперативних прогнозних моделей, щодо визначення основних 
фізико-хімічних, теплофізичних та експлуатаційних 
властивостей, а їх висока точність прогнозу досягнута за 
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рахунок врахування фізико-хімічної індивідуальності кожної 
із систем та їх мікронеоднорідності .  

У якості наукового підґрунтя для опису складних 
фізико-хімічних процесів взаємодії у багатофазному 
середовищі обрана концепція спрямованого хімічного зв’язку [4]. 
Хімічна індивідуальність системи, реакційна здатність, 
структурний стан розплавів виражаються за допомогою 
методу кодування хімічного складу дослідного розплаву в 
інтегральних параметрах міжатомної взаємодії: для металу: 
ZY – параметр зарядового стану системи, е; d –  
середньостатистична між’ядерна відстань, 10-1нм; tgα – 
константа для кожного елементу, яка характеризує градієнт 
зміни радіусу іона при зміні його заряду; ρl – спрямована 
зарядова щільність, е/нм;  для шлаку: ∆e – 
середньостатистичне число електронів, які локалізовані на 
поєднуючих орбіталях у напрямку зв’язку катіон – аніон      
(К-А), ρ – показник стехіометрії оксидної системи, що 
дорівнює відношенню числа катіонів (К) до числа аніонів (А),  
tgαK – середньостатистичний параметр, який характеризує 
індивідуальність катіонної підрешітки. Використання 
інтегральних параметрів в якості «згортки» хімічного складу 
багатокомпонентних розплавів дозволяє збільшити 
інформаційну потужність моделей, знизити їх 
параметричність, та врахувати зміну хімічного елементу 
складу навіть у малих концентраційних долях.  

Встановлені взаємозв’язки з параметрами міжатомної 
взаємодії дозволили розглянути закономірності розподілу 
елементів між металом та шлаком при позапічній обробці 
сталі по схемі «склад – структура – властивості – розподіл 
елементів», тобто Lе = f (параметри металу, шлаку, добавок 
та технології) R2 ≥ 0,9. Вказана схема відпрацьована на двох 
класах сталей різного цільового призначення, а саме 
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підшипникових (ШХ15) та конструкційних (09Г2С), що 
відповідно виплавлялись у дуговій електросталеплавильній 
печі та конвертері з подальшим доведенням на установці 
«ківш-піч» в умовах  різних вітчизняних заводів. Різність 
цільового призначення сталей та агрегатів у яких 
здійснюється виплавка металевого напівпродукту, 
варіювання хімічного складу металу, добавок і технологічних 
факторів, що супроводжують процес відображені у 
сформованих структурах моделей для досліджуваних сталей.  

Наступну структуру мають моделі для сталей марки 
09Г2С та її модифікацій для визначення кінцевого вмісту 
кремнію і марганцю:  LSi = f (dпоч Ме, tgαпоч Шл, ТплFeSi /Тсталі, 
Тпоч Ме, Іпрод) R2 = 0,95; LMn = f (Zyпоч Ме, ТплFeMn/Тсталі, Іпрод) R2 = 
0,9, де Іпрод – інтенсивність продувки, м3/хв. Моделі для 
розрахунку розподілу елементів для підшипникових сталей 
типу ШХ15 та її модифікацій мають вид: LSi = (ρlпоч Ме, ТплFeSi / 
Тсталі, τобробки) R2 = 0,85; LMn = (ρlпоч Ме, dпоч Шл, ТплFeMn/Тсталі, 
Тпоч)  R2 = 0,9, де τобробки – час обробки. 

 Оцінка ефективності процесу використання кремнію та 
марганцю проводилась шляхом визначення віддаленості 
фактичного розподілу елементів від рівноважних значень. 
Варто зазначити, що ступінь наближення фактичних значень 
кремнію при доведенні до затребуваного його рівня при 
позапічній обробці досліджуваних сталей нижча рівноважних 
показників, таким чином дві основні функції кремнію – 
формування матриці розплаву та участь у процесах 
розкислення реалізовані не повноцінно. 

Трактування розподілу елементів по запропонованому у 
роботі способу в шлакометалевому розплаві дозволило 
підкреслити важливість виявлених закономірностей та 
врахувати інформативні технологічні фактори впливу, на 
відміну від методів, де враховуються тільки балансові 
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співвідношення між початково введеним та кінцевим вмістом 
добавки. 

Науково-обґрунтована методична послідовність кроків 
для оцінки ефективності засвоєння добавок  формує основу 
для вироблення рекомендацій щодо вибору ефективних 
добавок та корегування технологічних факторів, які 
забезпечать одержання сталі, що відповідатиме затребуваним 
металоспоживачами показникам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ДОБАВОК  НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
КІНЦЕВОГО ДОМЕННОГО ШЛАКУ 

 
Сучасні умови виробництва чавуну, що змінилися 

останнім часом, пов'язані з використанням збільшеної 
витрати пиловугільного палива, а також зниженням якісних 
характеристик коксу, що відбилося на шлаковому режимі 
доменної плавки. Оперативна оцінка шлакового режиму на 
основі контролю технологічних властивостей доменного 
шлаку є необхідною умовою виплавки чавуну необхідної 
якості. Ефективне вирішення цього завдання у виробничих 
умовах безпосередньо залежить від адекватності 
математичних моделей для прогнозування комплексу 
найважливіших властивостей кінцевого шлаку. 

В Інституті чорної металургії НАНУ на базі 
фундаментальних розробок в галузі фізико-хімічного 
моделювання розплавів створена і пройшла промислове 
випробування експертна комп'ютерна система контролю і 
управління шлаковим режимом доменної плавки «Шлак» на 
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основі прогнозної оцінки комплексу фізико-хімічних 
властивостей кінцевих доменних шлаків [1]. 

Прогнозування комплексу властивостей шлаків для 
умов заводів України здійснюється за допомогою рівнянь у 
вигдяді: )T,,e(fьВластивіст ρ∆= , де ∆e та ρ - інтегральні 
параметри складу та структури шлакового розплаву,               
Т- температура шлаку [1]. Зокрема, в системі розраховуються 
в'язкість (η, Па.с) і поверхневий натяг (σ, мН/м), ентальпія 
(ΔH, кДж/кг) з урахуванням температури, сіркопоглинаюча 
здатність (Cs), температури початку і кінця кристалізації 
(ліквідус  Tl та солідус, Tc, ºС), температура гетерогенізації 
(Тɛ, ºС), ступінь відхилення системи «метал-шлак» від 
рівноваги (ɛ, %) [2]. 

Так, для визначення в'язкості шлаку при будь-якій 
температурі та плавкості в залежності від інтегральних 
показників ∆e та ρ використовуються рівняння: 

Т
100058,28461)

1000
Тe(64,01204

1000
Тe78,4436 22

О ⋅+ρ⋅+⋅∆⋅+ρ⋅−⋅∆⋅+=η
, (1) 

2
Л 36523503435,18738Т ρ⋅+ρ⋅−=    

2
С 390865241818800Т ρ⋅+ρ⋅−=     

Розраховані за цими рівняннями властивості шлаків 
відображають його характеристики без урахування 
макрогетерогенних включень, обумовлених використанням в 
доменній плавці коксів з низькими властивостями міцності і 
пиловугільного палива. Ці включення підвищують в'язкість і 
плавкість доменних шлаків, в результаті чого порушується 
рівність ходу печі, утруднюється перехід сірки з металу в 
шлак, погіршується дренажна здатність продуктів плавки в 
горні доменної печі. Ці явища сприяють захаращенню горну, 
збільшення кількості прогарів повітряних фурм, і, відповідно, 
зниження продуктивності доменної печі і збільшення витрати 
коксу.   
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В результаті аналітичних досліджень даних про вплив 
вуглецевмісних  макродобавок: коксового пилу, графіту, 
вугільного пилу, сажі на властивості кінцевих доменних 
шлаків (в'язкість, Тліквідус, Тсолідус) розроблено критерій - 
градієнт, що показує відносну зміну величини властивості в 
процентах на кожен відсоток добавки [1] (наприклад, табл.1 – 
для розрахунку ∆η): 

),ρ,(Тл,Тс,η ef ∆=∆∆∆    (4) 
де ∆е и ρ – параметри структури шлаків. 

 
Таблиця 1  

Моделі для прогнозування впливу вуглецевмісних 
добавок на ∆η в'язкості кінцевих доменних шлаків 

 
Добавка 

Коеффіцієнти рівняння 
∆η = А0 + А1⋅∆е + А2⋅ρ 

А0 А1 А2 

Кокс Маріупольського КХЗ -454,57 -1,13 710,57 
Кокс Авдіївського КХЗ -654,72 25,18 1097,74 
Кокс Алчевського КХЗ 1131,73 107,36 -1125,88 
Пиловугільне паливо -1296,3 108,32 2371,74 

Зола коксу -611,42 -39,61 683,02 
 
Після розрахунку величини градієнту за хімічним 

складом шлаків за рівнянням (4) і визначення властивостей 
гомогенних шлаків по рівнянням (1) - (3) розраховуються 
властивості шлаків з вуглецевмісними добавками з метою 
оцінки рідинорухливості реальних шлаків в горні доменної 
печі при підвищенні ступеню їх гетерогенності: 








 ⋅∆∆∆
+⋅=

100
ДТл,Тс,η

1Тл,Тс,ηТл,Тс,η доб
ооодобдобдоб

, (5) 

де ∆η, ∆Тс, ∆Тл - відповідно, градієнти в'язкості, 
температури солідус і ліквідус з добавками, %/%; ηо, Тсо, Тло – 
в'язкість, температури солідус і ліквідус гомогенного шлаку 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                  (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
                                                             259 

без добавок; ηдоб, Тсдоб, Тлдоб – ті ж властивості з добавками; 
Ддоб - кількість добавок в % до маси шлаку.  

На основі представленої методики визначення 
градієнта-критерію зміни властивостей шлаку виконано 
розрахунок в'язкості та плавкості кінцевих шлаків для 
сучасних умов низки доменних печей України, що працюють 
з використанням в аглодоменній шихті вторинних ресурсів та 
вдуванням пиловугільного палива (таблиці 2, 3). 

 

Таблиця 2  
Показники роботи доменних печей України в різних умовах 

ДП 

Показники чавуну та шлаку Паливо 

Зміст в 
чавуні, % 
Si          S 

Основність шлаку Хімічний 
еквівалент 
складу ∆e 

Паказник 
стехіомет-

рії ρ 

Витрата 
коксу, 

т/т 
М10, 
% 

Витрата 
ПВП, 

т/т CaO/ 
SiO2 

(CaO+MgO)/ 
SiO2 

Al2O3/ 
MgO 

А 0,75 0,030 1,09 1,19 1,38 -2,488 0,705 0,44 7,60 0,152 
В 0,63 0,022 1,21 1,35 1,26 -2,354 0,716 0,51 7,00  
С 0,71 0,020 1,09 1,33 0,86 -2,603 0,720 0,358 7,45 0,138 

 
Таблиця 3  

Розраховані показники в’язкості та температур 
плавлення кінцевих шлаків в гомогенному стані (ηo, ТЛо, 
ТСо) та з урахуванням гетерогенних включень (ηдоб, ТЛдоб, 

ТСдоб) та інших властивостей для різних умов роботи 
доменних печей України 

ДП 

В’язкість,  
Па.с 

Температура 
ліквідус, ОС 

Температура 
солідус, ОС σ1500  

мН/
м 

∆H 
кДж/

кг 
Cs ɛ, 

% ηo ηдоб ТЛо ТЛдоб ТСо ТСдоб 

А 0,289 0,451 1401 1462 1273 1300 400 1917 12,9 73,0 

В 0,248 0,379 1417 1436 1307 1326 421 1829 18,8 63,1 

С 0,264 0,432 1425 1449 1320 1356 388 1968 21,4 66,6 

Виконані дослідження для доменних печей з різним 
шлаковим режимом показали, що облік гетерогенних 
включень підвищує в'язкість шлаків у 1,5-2 рази, температури 
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плавлення на 30-50ОС. Таким чином, для більш точної оцінки 
в'язкості та плавкості реальних доменних шлаків доцільно 
використовувати двоетапний підхід, що включає розрахунок 
властивості гомогенного шлаку та з урахуванням його 
гетерогенності на основі градієнта-критерію, що враховує 
відносне збільшення властивості у відсотках на кожний 
відсоток добавки. Розроблений підхід та комплекс 
прогнозних моделей для оперативної оцінки технологічних 
властивостей шлаку значно підвищує ефективність вибору 
раціонального шлакового режиму в сучасних умовах 
доменної плавки.  
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НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ: ВИЗНАЧЕННЯ І НАПРЯМИ АНАЛІЗУ 

 
Особливістю сучасного ринку праці є безперервна 

трансформація форм зайнятості і лібералізація соціально-
трудових відносин. Сьогодні все більша частка працівників по 
всьому світу добровільно чи вимушено переходять на роботу з 
гнучким графіком, скороченим часом чи на дистанційну 
зайнятість. Значного поширення набуває зайнятість через 
цифрові платформи. Суспільствознавці такі види і форми 
зайнятості відносять до атипової чи нестандартної. В той же час 
в законодавстві країн і на міжнародному рівні залишається 
нечітко визначеним саме поняття такої зайнятості і відсутні 
дієві норми її регулювання. 

Нестандартна зайнятість вже більше не сприймається як 
виняток, її форми постійно видозмінюються і стають новими 
стандартами. Експертам вдається виокремити і описати 
нестандартні види роботи (короткострокові проекти і 
контракти, часткова зайнятість, робота за скороченим і 
гнучким графіком тощо) та з’ясувати переваги і загрози, які 
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вона містить для працівників і суспільства в цілому [1]. 
Основними перевагами нестандартної зайнятості для 
працівників є можливість поєднання роботи в різних місцях, 
збільшення вільного часу, розширення можливостей для 
саморозвитку, творчого пошуку і трудової мобільності. Крім 
того, така зайнятість може слугувати альтернативою 
відсутності роботи. Для бізнесу перевод робітників на умови 
нестандартної зайнятості обумовлений намаганням знизити 
витрати на робочу силу, оскільки короткотермінові трудові 
контракти ґрунтуються на скороченому переліку соціальних 
гарантій з боку роботодавців; не є винятком й зайнятість без 
укладання трудового контракту, що взагалі позбавляє 
працівників будь-якого соціального захисту, а роботодавців – 
відповідальності. З цього виходить, що нестандартна 
зайнятість є вразливою для найманого працівника, що 
залишається сам на сам у несприятливій ситуації на ринку 
праці. Нестандартна зайнятість, з одного боку, відкриває 
працівникам більш широкі можливості для професійної 
мобільності, а з іншого – робить їх незахищеними через 
відсутність соціальних гарантій, не забезпечених контрактом. 

При наявності великого за обсягом масиву досліджень 
форм, видів і умов нестандартної зайнятості в окремих 
країнах і в світі в цілому, не існує загальновизнаного її 
тлумачення, що вже само по собі становить важливу наукову 
проблему. Під «нестандартною зайнятістю» зазвичай 
суспільствознавці розуміють зайнятість, яка регулюється на 
умовах, що не гарантують працівникові в повному обсязі 
трудових гарантій відповідно до існуючих в законодавстві 
трудових стандартів. Для подальших досліджень 
нестандартної зайнятості актуальною є узагальнююча 
класифікація її видів, і ми спробували здійснити посильний 
внесок в вирішення такого завдання. 
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З метою подальшого аналізу умов нестандартної 
зайнятості, пропонуємо виділи такі її різновиди:  

1. Нестандартна зайнятість в сфері, що традиційно 
регулюється за спрощеними нормами трудового права (дрібні 
підприємці, фермери без найму робочої сили, робітники 
побутової сфери, що здійснюють нескладний ремонт, 
представники творчих професій та особи, що надають 
консультаційні послуги, наприклад, приватні репетитори і т. 
інш). Така зайнятість в формальному чи неформальному виді 
є невід’ємною частиною в будь-якому сучасному суспільстві 
та існувала раніше. Вона регулюється окремими нормами 
законодавства (патенти, дозволи чи інші стандарти) чи 
здійснюється неформально. 

2. Нестандартна зайнятість в галузях, в яких 
роботодавці традиційно строго виконують норми трудового 
законодавства (промислові підприємства, заводи). В період 
розвитку масового індустріального виробництва внаслідок 
організованої боротьби працівників за свої права з’явилося 
саме поняття «стандартна зайнятість», якщо розуміти під ним 
дотримання таких стандартів як мінімальна заробітна плата, 
нормований робочий день, безпека праці тощо, гарантованих 
найманим працівникам державою і роботодавцем. В цьому 
контексті нестандартною буде зайнятість, в якій 
порушуються чи не гарантуються закріплені законодавчо 
трудові стандарти. В умовах постіндустріальної економіки 
відбувається дестандартизація праці. Цей процес 
проявляється скороченням соціальних гарантій 
довгострокової зайнятості, зменшенням розміру оплати праці 
і погіршенням умов оплати понаднормованого 
відпрацьованого часу. Зі стрімким зростанням ступеню 
автоматизації виробництва і переведенням значної частини 
промислового виробництва в країни з дешевою робочою 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   264 

силою, в економічно розвинутих країнах скорочується 
чисельність робочої сили, зайнятої в промисловому 
виробництві. Трудові стандарти в країнах, в які переводиться 
виробництво, є порівняно низькими чи взагалі відсутні, що ї 
робить їх привабливими для вивозу капіталу. З огляду на 
міжнародні норми (за критеріями Міжнародної організації 
праці), робітників підприємств, на яких не виконуються 
основні трудові стандарти, слід вважати нестандартно 
зайнятими, і така зайнятість стає нестійкою і вразливою. 

3. Нестандартна зайнятість в нових галузях суспільного 
виробництва. З розвитком і впровадженням у всі сфери сучасного 
життя інформаційно-комунікаційних технологій стрімко 
змінюється й зайнятість, яка все більше набуває нестандартних 
форм. До існуючих раніше соціальних структур зайнятості 
додалася ще одна – цифрові платформи [2] – і саме тут 
відбувається взаємодія агентів трудових відносин. Форми 
такої нестандартної зайнятості набули різних модифікацій, 
при яких важко чи взагалі неможливо здійснювати 
нормування праці, і тому складно говорити про їхню 
відповідність до існуючих трудових стандартів. Оплата праці 
при зайнятості через цифрові платформи здійснюється як 
плата за готовий продукт чи послугу, а не як заробітна плата, 
тобто на неї не здійснюються соціальні нарахування з боку 
роботодавця і не робляться соціальні відрахування з боку 
працівника, а отже, сам працівник в разу необхідності не 
може сподіватися на соціальну допомогу. В свою чергу, 
цифрові платформи сьогодні все більше впливають на всі 
види як нестандартної, так й стандартної зайнятості. 

Нестандартна зайнятість є сьогодні однією з 
актуальніших тем наукових досліджень в сфері праці, 
результати яких мають значення для формування стратегій 
соціально-економічного розвитку. Зміни трудового законодавства 
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не встигають своєчасно реагувати на зміни на ринку праці і в 
багатьох країнах відбувається його лібералізація, тобто 
скорочення існуючих соціальних стандартів і гарантій без 
заміни іншими, що відповідають вимогам часу. Ризики втрати 
роботи і вимушеного безробіття, вчасна перекваліфікація все 
більше перекладаються на самих працівників. Спроби 
введення в різних країнах нових гарантій соціального 
забезпечення, які в умовах поширення нестандартної 
зайнятості надаватимуть працівникам необхідні засоби в 
складній ситуації, таких, як, наприклад, безумовний базовий 
дохід [3], є дуже обережними і їхні наслідки суперечні. Ці 
нові соціальні стандарти діють ефективно, тобто поліпшують 
життя людей в тому випадку, якщо не заміщують, а 
доповнюють вже існуючі соціальні гарантії. При 
реформуванні трудового законодавства в Україні необхідно 
враховувати, що поряд з впровадженням таких нових 
соціальних гарантій, необхідно збереження вже існуючих 
соціальних і трудових стандартів для поліпшення умов праці і 
соціального забезпечення працівників незалежно від форми 
зайнятості, чий людський, творчий і трудовий потенціал є 
основним рушієм відбудови України.  
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SWOT-АНАЛІЗ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА ЛУЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 
 

Одним із методів проведення діагностики розвитку 
готельно-ресторанної індустрії регіону є дослідження 
внутрішнього та зовнішнього середовища з використанням 
SWOT-аналізу.  

SWOT-аналіз як метод проведення аналітичних 
досліджень стану об’єкта широко використовується в 
практиці стратегічного планування і має ряд переваг, які 
випливають із алгоритму його проведення. Технологія 
проведення будь-якого аналізу передбачає поділ об’єкта 
дослідження на окремі складові (елементи) і їх подальше 
послідовне вивчення. SWOT-аналіз (в перекладі з 
англійської) – це вивчення сильних і слабких сторін об’єкта, 
можливостей і перешкод на шляху його розвитку, а також 
оцінка шляхів підсилення слабких і максимального 
використання сильних сторін. Крім того, цей вид аналізу 
передбачає виявлення загроз для розвитку об’єкта, які є і 
можуть виникати в перспективі, та є ідеальним в 
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стратегічному плануванні при формуванні стратегії. SWOT-
аналіз виконує ряд функцій, серед яких основними є: 
теоретична; прикладна; інформаційна [1]. 

Луцька міська територіальна громада (ТГ) географічно 
знаходиться у північно-західній частині України, на 
південному сході Волинської області. 

Луцька міська територіальна громада та її столиця – 
місто Луцьк є одним з найпривабливіших міст України для 
інвестування, життя і роботи. Місто має розвинену 
інфраструктуру та соціальну сферу, високий промисловий та 
науковий потенціал, сприятливий підприємницький клімат та 
чисту екологію. 

Місто має розвинуту мережу торгівельних об’єктів, 
закладів ресторанного господарства та об’єктів сфери послуг. 
В Луцьку нараховується понад 305 об’єктів ресторанного 
господарства. Одночасно Луцьк у своїх готелях може 
прийняти більше 1000 осіб [2]. 

Важливим показником аналізу підприємств готельно-
ресторанного господарства у Луцькій територіальній громаді 
є SWOТ-аналіз, який представлено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

SWOТ-аналіз готельно-ресторанного господарства  
Луцької територіальної громади 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- вигідне географічне 

розташування області, наявність 
транспортних коридорів, кордон 
з республіками Польща та 
Білорусь; 
- вигідне розташування 

громади, з обласним центром у 
складі; 

- недостатній рівень 
фінансово-інвестиційного 
забезпечення; 
- невідповідний рівень 

обслуговування гостей, порівняно зі 
світовими стандартами сервісу; 
- відсутність чітких 

стандартів якості обслуговування та 
стратегії розвитку; 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   268 

- невисокі, порівняно з 
іноземними конкурентами, ціни 
на послуги; 
- присутність на ринку 

Луцької ТГ національної  
готельної мережі Reikartz; 
- присутність на ринку 

Луцької ТГ Ribas Hotels Group; 
- наявність культурно-

мистецьких заходів різної 
тематики, збереження самобутніх 
історичних і культурних традицій 
та ремесел; 
- підготовка кваліфікованих 

кадрів у ВНЗ Луцької ТГ. 

- відсутність або низький рівень 
в багатьох закладах готельно-
ресторанної індустрії рекламної 
діяльності; 
- відсутність унікальних продуктів 

та реальних конкурентних переваг у 
готельній сфері; 
- нерозвиненість туристичної 

інфраструктури (відсутність необхідної 
кількості ліжкомісць, системи 
туристичного ознакування, конкуренції 
на ринку туристичних послуг 
в’їзного туризму); 
- недостатня співпраця органів 

влади та представників туристичного 
бізнесу (туристичних фірм, готелів, 
закладів харчування) для розвитку 
туризму в громаді; 
- недостатня доступність 

туристичних об'єктів, в тому числі 
закладів проживання та харчування, 
для людей з інвалідністю. 

Можливості Загрози 
- диверсифікація додаткових 

послуг; 
- розширення цільової 

аудиторії та залучення нового 
контингенту споживачів; 
- розвиток маркетингової 

діяльності для формування 
індивідуального брендингу сервісної 
діяльності закладів гостинності; 
- удосконалення сервісної 

діяльності та технологічного 
процесу надання послуг, відповідно 
до міжнародних стандартів; 
- контроль та підвищення 

рівня вимог до готельних та 
ресторанних продуктів; 
- розроблення стандарту, 

відповідно до міжнародних вимог 
рівня сервісу. 

- несприятливий інвестиційний 
клімат в державі; 
- нестабільна епідеміологічна 

ситуація через пандемію COVID-19; 
- нестабільна політична 

ситуація; 
- правовий режим воєнного 

стану на території України; 
- недосконала законодавча база 

щодо відкриття та ведення бізнесу в 
Україні; 
- погіршення стану комунальної 

інфраструктури в регіоні 
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Отже, у дослідженні було проаналізовано специфіку 
готельно-ресторанного господарства Луцької територіальної 
громади. Завдяки здійсненому SWOT-аналізу визначено, що 
існує необхідність у налагодженні стабільного сервісу, 
туристичної інфраструктури, створенні цілісного бренду 
громади через розроблення єдиного стандарту сервісу для 
підприємств готельно-ресторанної індустрії, популяризації 
Луцька та територіальної громади як туристичного центру в 
Україні та за кордоном. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

ЗАКАРПАТТЯ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС 
 

Відвідуючи ті або інші країни, ми насамперед 
знайомимося з культурною спадщиною, намагаємося пізнати 
духовні цінності, традиції, вірування, зрозуміти уклад життя 
тих етносів, які населяють їх. І відповідь на таке розуміння ми 
знаходимо в глибинах народної культури, що проявляється в 
матеріальній і нематеріальній культурній спадщині кожної 
нації. 

Концепція нематеріальної культурної спадщини (НКС) 
була запропонована в 1990-х роках як аналог світової 
спадщини ЮНЕСКО, що приділяє основну увагу 
матеріальній культурі. У 2003 р. була прийнята Конвенція із 
захисту  НКС, а Україна приєдналася до неї в 2008 р.[7]. У 
цьому документі виділено наступні елементи НКС: усні 
традиції та форми вираження, в тому числі мова як носій 
НКС; виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, 
музика, співи, танці; звичаї, обряди, свята; знання та звичаї, 
що відносяться до природи і всесвіту; знання та навички, 
пов’язані з традиційними ремеслами [7]. Для цілей цієї 
Конвенції до уваги береться лише та НКС, яка є сумісною з 
існуючими міжнародними договорами з прав людини, з 
вимогами взаємної поваги між спільнотами, групами та 
окремими особами, а також сталого розвитку [12].  

Сьогодні НКС далеко не в повній мірі використовується 
на Закарпатті для створення інноваційного туристичного 
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продукту, незважаючи на те, що вона має значний потенціал 
для розвитку пізнавального туризму. Правда, певні позитивні 
кроки в цьому напрямі вже зроблено. Так, у 2019 р. 
комунальний заклад ”Обласний організаційно-методичний 
центр культури” Закарпатської обласної ради почав 
реалізацію проекту ”Онлайн ХАБ для нематеріальної 
культурної спадщини Закарпаття” за підтримки Українського 
культурного фонду [8]. Його мета  -  це збереження й 
популяризація традиційної народної культури краю. 
Командою проекту було створено сучасний веб-ресурс з 
інтерактивною картою та зручним інтерфейсом, який 
допомагає віртуально відвідати цікаві куточки регіону, 
дізнатися про традиції місцевого населення у ковальстві, 
лозоплетінні, ткацтві тощо. В рамках проекту проводяться 
майстер-класи з метою передачі знань й навичок, пов’язаних 
з традиційними промислами [8]. 

Найбільш яскравими елементами нематеріальної 
культурної спадщини Закарпаття є вовноткацтво 
Гуцульщини, народне музикування, Колочавська ріплянка, 
гуцульська бриндзя, мереживне ткацтво, Ізянське 
лозоплетіння, Лисичівське ковальство, Петрівська субітка. На 
початку липня 2022 р. до Національного переліку елементів 
НКС України було внесено 21 новий елемент, серед яких і 
два представники Закарпаття: гуцульська бриндзя, а також 
традиція лозоплетіння в с. Іза Хустського району [6].  

Як відомо, в Україні було започатковано унікальний 
проект ”Гуцульські сирні  плаї”, який реалізується в межах 
партнерської програми ”Культура. Туризм. Регіони” 
Українського культурного фонду й Державного агенства 
розвитку туризму. Це історико-культурний та туристичний 
маршрут карпатськими стежками, в основі якого лежить 
ознайомлення рекреантів й всіх зацікавлених з давніми 
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традиціями місцевого населення в сироварінні [5]. 
Гуцульська бриндзя  -  це овечий сир, який виготовляється в 
Українських Карпатах, а сама назва походить від 
румунського слова ”branza” -  сир. Її роблять із свіжого 
овечого молока, при цьому використовуються традиційні 
інструменти  гуцульських майстрів. У 2020 р. гуцульська 
овеча бриндзя стала першим харчовим продуктом в Україні, 
що отримав географічне зазначення походження  -  Protected 
designation of origin (PDO) [5]. 

Столицею лозоплетіння не тільки в Україні а й в 
Центральній Європі вважається село Іза, що знаходиться за     
5 км від райцентру міста Хуст. Мистецтво лозоплетіння сягає 
ХІХ ст. і передається із покоління в покоління. Іза 
приваблива і з точки зору атрактивного об’єкту, бо кожного 
року тут функціонує імпровізований ринок вишуканих 
плетених виробів, можна придбати не тільки оригінальні 
сувеніри, що створені зі звичайної виноградної лози, а  й 
комплекти плетених меблів. Село відоме і єдиною в Україні 
фермою по розведенню плямистих оленів, яка користується 
неабиякою популярністю серед рекреантів [1, с. 12; 3, с. 90; 10 ].  

До переліку давніх ремесел, які побутували на 
Закарпатті і є важливою складовою НКС, відноситься 
лисичівське ковальство. Свою назву воно отримало від села 
Лисичова  Мукачівського району, де ще на початку XVIII ст. 
почала функціонувати кузня, що нині збереглася як музей-
кузня ”Гамора”. [2, c.70]. Це унікальний пам’ятник 
ковальського ремесла, оригінальність якого полягає в тому, 
що для приведення в дію ковальських молотів вагою до       
125 кг під час виготовлення залізних виробів 
сільськогосподарського призначення використовується сила 
падаючої води з річки Лисичанка. За часів входження 
Закарпаття до складу Чехословачч ини (1919 – 1939) тут 
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працювало 16 майстрів, які виготовляли крім нехитрих 
знарядь праці (лопати, мотики, деталі плугів), також і деталі 
для металічної фігурної огорожі, металічних ліжок [3, c. 123].                

У переліку елементів НКС Закарпаття фігурує і 
гастроспадщина, яка репрезентована ріплянкою -  
традиційною й найпоширенішою стравою серед жителів с. 
Колочава Хустського району. Основним інгредієнтом для неї 
є картопля, яку у селі називають ріпа. Від цього слова і 
походить назва ”ріплянка”. Ця страва представляє розварену 
на пюре картоплю з додаванням пшеничного борошна 
грубого помолу, іншою складовою може слугувати 
кукурудзяне борошно або манна крупа. З 2013 р. в другу 
неділю червня в Колочаві щороку проводиться традиційний 
фестиваль ріплянки, мета якого  -  це популяризація цього 
смаколику не тільки серед жителів села, але і серед 
рекреантів, що відвідують ці дивовижні місця для   
відпочинку [3, c. 108]. 13 липня 2018 р. елемент ”Традиція 
приготування ріплянки в с. Колочава Хустського району ” 
включена до регіонального переліку елементів НКС краю [11].  

Серед поціновувачів народної культури, давніх традицій 
Закарпаття викликає значне зацікавлення старовинний 
звичай, що пов’язаний з вогнем. Кожного року 12 липня на 
свято Петра і Павла у гірських селах Вишка, Люта, Тихий 
Ужгородського району розкладають великі ватри, які 
називаються субітки. За повір’ям, їх розпалювання 
символізує очищення людини від усіх негативів й захист села 
від злих духів. Найбільша кількість заходів проводиться у с. 
Вишка, де відбувається фестиваль ”Петрівські субітки”, у 
програмі якого, крім мистецької частини, фаєр-шоу та 
запалення субітки [9]. 

Як відомо, одним із давніх напрямів народно-
ужиткового мистецтва на Закарпатті є ткацтво. Особливо 
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давні традиції воно має в Рахівському районі, де 
виготовляються вироби з овечої шерсті широкого 
асортименту: килими, скатертини, рушники, пояси, ліжники. 
Останні широко застосовуються в повсякденному житті: їх 
стелять на лавиці, підлозі чи на ліжку, використовують як 
ковдру чи верхній одяг, особливо взимку. З метою 
збереження та популяризації традицій вовноткацтва в с. 
Кваси проводиться фестиваль-ярмарок ”Барви карпатського 
ліжника” [4]. Це дійство носить не лише розважальний, але й 
просвітницький та побутово-етнографічний характер. У його 
програмі, крім проведення ярмарку та масових гулянь, чільне 
місце займають майстер-класи по виготовленню різних 
виробів з овечої шерсті.    

Використання НКС, в тому числі і в туристичній сфері, 
є необхідною умовою для збереження культурного розмаїття 
в умовах зростаючої глобалізації, допомагає в налагодженні 
міжкультурного діалогу і виховує повагу до різних способів 
життя. Не можна не підкреслити і важливість НКС як 
потенційного туристичного ресурсу в контексті охоронної 
діяльності ЮНЕСКО.  
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TENDENCIES OF MARKETING STRATEGIC 

PRIORITIES OF COMPANY DEVELOPMENT IN 
THE DIGITAL ECONOMY 

 
Analyzing today's complex business conditions for 

enterprises, there is an objective need to choose marketing 
strategic development priorities, ensure a rational response to 
changes and increase competitiveness in the digital economy. 

The rapid development of digital technologies leads to 
fundamental transformations in the economy and society. 
Information has become the main resource, in the hands of a 
person it becomes knowledge, and socio-economic relations are 
increasingly transferred to the network space. Thus, due to the 
reduction of information costs, digital technologies significantly 
reduce the cost of economic and social transactions for the state, 
business and individuals and contribute to innovative processes in 
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all areas of the economy. At the same time, an information market 
is formed, which is characterized by a set of social, legal and 
economic relations that develop in the sphere of buying and 
selling and exchanging information products between consumers, 
producers and intermediaries. This approach strengthens the 
dominance of the information industry in the economy of a 
number of countries, production and the service sector are 
becoming more and more knowledge-intensive and innovative. 

It is advisable to consider marketing strategic development 
priorities as a system of tools for achieving the realization of 
defined target priorities, based on the analysis and coordination of 
internal and external factors of the environment. The priorities of 
marketing strategic development help to avoid the accumulation 
and contradiction of the company's goals, which are a formalized 
expression of the interests of economic activity: investors, the 
workforce, consumers of products, suppliers. 

A key role in accelerating the country's economic and social 
development is played by digital development, directing its 
economic and innovative potential, influencing various industries, 
international competitiveness and increasing the efficiency of 
industry and general activity. 

Digitization (digitalization) is the saturation of the physical 
world with digital electronic systems, devices, means and the 
establishment of electronic communication exchanges between 
them, which essentially guarantees the integral interaction of the 
virtual and the physical, that is, creates a cyber-physical space. 
The main goal of digitalization is to achieve the digital 
transformation of existing sectors and the creation of new sectors 
of the economy, as well as the transformation of spheres of life 
into new, more efficient and modern ones. Such growth is 
possible only when ideas, actions, initiatives and programs related 
to digitalization are integrated, in particular, into national, 
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regional, sectoral strategies and development programs of the 
country [1]. 

The mechanism for the formation of marketing strategies 
and the application of electronic marketing, based on the 
correspondence of the strategic intentions and goals of the 
business entity to the provision of the desired level of its 
competitiveness - will allow to conduct economically efficient 
activities and occupy strong competitive positions in the market of 
construction tools in the conditions of the digital economy. 

The performance assurance process reflects the relationships 
between input and output elements and the transformation process 
by which inputs and outputs are combined. The peculiarities of 
marketing models for the analysis of effective development are 
that inputs can be not only traditional resources, but also assets of 
an online store or any other digital platform. Assets are 
simultaneously the result of marketing activity (output), if 
evaluated in a dynamic aspect. Along with indicators of sales 
volume and marketing profit, professional marketers widely use 
indicators that evaluate the innovativeness of marketing      
actions, the degree of customer satisfaction, service quality,     
adaptability, etc. 

The field of marketing effectiveness research is extremely 
rich in different concepts and definitions, different interpretations 
of the same terms, and attempts to establish their internal 
relationships. The development of models at the aggregated level 
by the type of chains of marketing results is related to the 
formation of more complex systems that reflect the 
interrelationship of indicators by management levels, coordination 
of strategic and operational goals, measures, financial and non-
financial indicators. Operationalization of models requires the use 
of a dynamic component, which primarily characterizes 
transformation processes, that is, the transformation of marketing 
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resources and opportunities into specific results; secondly, the 
distribution of long-term and short-term marketing results and 
related costs; thirdly, the cyclicality of marketing results. 

Evaluation of the effectiveness of marketing strategies when 
using modern digital assets should consist of an analysis of the 
formation of the strategy and the results of its implementation, 
compliance with their goals and achieved costs. Since marketing 
strategies are formed in the internal environment, but are aimed at 
the external environment, therefore, all criteria for evaluating their 
effectiveness can be conventionally divided into internal and 
external. Thus, the internal criteria for evaluating the effectiveness 
of marketing strategies will be as follows: 

timeliness (characterizes the correspondence between the 
goals of the marketing strategy and the needs for its 
implementation); 

effectiveness (correspondence of the results obtained from 
the implementation of the marketing strategy and its goal); 

cost effectiveness (characterizes the correspondence of the 
results of the implementation of the marketing strategy to the 
costs of its development and implementation) [2]. 

The main criterion for the effectiveness of a marketing 
strategy is effectiveness. However, this criterion is not enough, 
since only on the basis of the result itself it is difficult to assess its 
compliance with the goal of the marketing strategy and 
expectations from the implementation of this strategy. To do this, 
you can use the criterion of the timeliness of the marketing 
strategy, which characterizes the fulfillment of the set goal and the 
level of their fulfillment. 

Since the same goal can be achieved by attracting different 
resources and incurring different costs, the criteria for evaluating 
the effectiveness of marketing strategies should include costs, 
which determine indicators of labor productivity, efficiency of the 
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use of capital and materials, as well as indicators of profitability, 
that is, spent resources and costs under time of marketing strategy 
implementation [3]. 

The implementation and development of a marketing 
strategy is of great importance for reducing the degree of 
uncertainty and risk, as well as for ensuring the concentration of 
resources on the selected priority areas of enterprise development 
and ensuring the effective functioning of the enterprise in a 
competitive environment. Developing a marketing strategy will 
allow the company to significantly expand its customer base and 
increase sales; create a mass customer engagement tool; increase 
the competitiveness of goods/services; choose an effective price 
and product policy; improve the quality of customer service; 
create a marketing activity control mechanism. 

The marketing orientation of the enterprise in modern 
conditions opens up the possibility of using fundamentally new 
technologies for its development, including modern ones, which 
to a certain extent make it possible to level the influence of factors 
related to the inefficiency of institutions in the conditions of the 
digital economy. When choosing a strategic marketing approach 
to managing the company's development, management should 
always improve and maintain the company's image through the 
use of modern marketing tools in the digital economy. Marketing 
orientation is recommended to be used as a key element of the 
company's strategic management system for its long-term growth. 
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CYBER SECURITY IN THE PROCESS OF STAFF 
TRAINING IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE 

 
The adoption of the Cybersecurity Strategy of Ukraine in 

2016 was an important step in the introduction of long-term 
planning approaches in this area. Over the years, efforts have been 
made to establish and develop the national cyber security system. 
An important stage of its institutionalization was the adoption of 
the Law of Ukraine "On the Basic Principles of Ensuring Cyber 
Security of Ukraine" [1], which is the legal basis of the national 
cyber security system creation and the performance of tasks in the 
field of cyber security by its main subjects. 

The use of automating tools of the process of training 
personnel in the field of civil protection significantly increases the 
quality of work of performers and the terms of information 
processing, however, the imperfection of the information 
protection system can lead to unauthorized intervention, leakage 
of official and confidential information, loss of documents, their 
availability and integrity of information. 

In accordance with the current legislation of Ukraine and the 
requirements of separate regulatory documents, the Law of 
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Ukraine "On the Protection of Information in Information and 
Telecommunication Systems" [2] and the Law of Ukraine "On the 
Protection of Personal Data" [3] information that is the property of 
the state is subject to mandatory information protection, or 
information with limited access, requirements for the protection of 
which are established by law, including personal data of citizens. 
Today, there is a need to improve the complex information 
protection system on the local network in the State Emergency 
Service of Ukraine system to protect open information. Today, no 
regulatory document has been developed that will determine the 
list of confidential information. 

Today, in general, the activities of some subjects of the 
national cyber security system remain insufficiently coordinated 
and are aimed at performing only current tasks. According to the 
results of expert assessments, the state of implementation of the 
Cybersecurity Strategy of Ukraine according to the specified 
indicators does not exceed 40%. The issues of operational 
exchange of information about cyber threats, an effective 
personnel training system, in particular in the system of the State 
Emergency Service, remained unresolved. 

The organization and conduct of scientific research in the 
field of cyber security are defined by all experts as insufficient. 
This state of affairs made it possible to single out a number of 
systemic problems in the field of cyber security, which either 
complicated or made it impossible to effectively train personnel in 
the field of civil defense. One of the identified problems was the 
insufficient clarity of the identified priorities and directions for 
ensuring cyber security of Ukraine as a whole, a large part of 
which did not have a clear final goal and were not specific. The 
level of planning measures for the implementation of the above-
mentioned Strategy was unsatisfactory, the planned measures 
were not always correlated with its tasks. The implementation of 
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the Strategy was complicated by the lack of a holistic vision of the 
program for the development of the capabilities of the main 
subjects of the national cyber security system, the limited resource 
support for the functioning of this system, and the lack of proper 
state support for the development of its institutional support. 

Automating tools the process of personnel training, which 
are used in personnel divisions of the State Emergency Service, in 
principle, are able to ensure the reliability and security of information. 
However, the presence of outdated computer equipment and the 
presence of unlicensed software does not allow to ensure proper 
protection of information when creating documents, and their 
integrity, creates risks of loss of information, its damage or distortion, 
and the lack of automation in the processes of creating and processing 
information leads to slowing down the passage of documents and 
requires considerable time spent on the implementation of processes 
related to the training of personnel. 

Today, as for educational institutions in the sphere of 
management of the State Emergency Service, the measures to 
implement a complex of tools in the direction of ensuring cyber 
security are in the state of implementation. 

The creation and development of effective (including 
personnel and technological) units in the direction of ensuring 
cyber security in the process of training personnel in the field of 
civil defense is insufficient, it is also necessary to form an 
appropriate legal, organizational, technological model of their 
functioning and application, which is impossible without proper 
training and financial provision of such structures, systematic 
conduct of cyber training, evaluation of the capabilities and 
efficiency of units, development and implementation of indicators 
for evaluating their activities. 

In connection with the above, it is necessary to take a 
number of measures in the field of cyber security in the process of 
training personnel of the DSNS system, namely: 
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- to carry out a radical reform of the system of training and 
advanced training of specialists in the field of cyber security in 
educational institutions of the State Emergency Service of Ukraine; 

- ensure the preservation of the existing qualified personnel 
potential of cyber security subjects in the field of civil protection; 

- stimulate research and development in the field of cyber 
security, in particular secure electronic document circulation, 
taking into account the emergence of new cyber threats and 
challenges, the creation of information systems and platforms. 

Cyber hygiene in the field of civil protection, digital skills, 
cyber awareness of specialists in the State Emergency Service of 
Ukraine system regarding modern cyber threats and their 
countermeasures should become integral elements in the process 
of training personnel in the specified field, because it is 
professional improvement, a cyber-aware society and scientific 
and technical support that are indispensable elements that make up 
the national security of Ukraine as a whole. 

It is this approach that should become the basis for the 
development of normative legal acts in the field of cyber security 
in the process of training personnel in the field of civil protection, 
as well as for the justification of the distribution of the necessary 
personnel resources of the DSNS system. 
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ПІДХОДУ 
 

Аналіз останніх воєнних конфліктів, у тому числі 
результатів російського воєнного вторгнення на територію 
України, свідчить про збільшення кількості кібератак на 
інформаційно-телекомунікаційні системи спеціального 
призначення (ІТС СП), які використовуються не лише у 
воєнній сфері а й інших сферах людської діяльності для 
автоматизації вирішення різноманітних інформаційних 
завдань. Дані системи представляють собою функціонально 
пов’язану сукупність програмно-апаратних засобів обробки і 
обміну інформацією, таких як: обчислювальна техніка, тобто 
комп'ютери; телефонні канали зв'язку та система доступу до 
каналів зв'язку (комутаційне обладнання і регламенти їх 
використання) [1, 2]. Саме від їх працездатності залежить 
можливість вирішення більшості життєво важливих завдань.  

Разом з тим, паралельно із удосконаленням засобів та 
структури ІТС СП, розвитком технологій обміну даними, 
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розвиваються і технології здійснення кібератак на 
комп’ютерні мережі з обмеженим доступом. На даний час 
можна виділити такі основні типи мережевих атак як: 
сніффер пакетів; IP-спуфінг; парольні атаки; атаки на рівні 
додатків із використанням слабкостей серверного 
програмного забезпечення (sendmail, HTTP, FTP); мережева 
розвідка та соціальна інженерія. Для вирішення задач 
виявлення та запобігання мережевим атакам використовують 
наступний науково-методичний апарат:  

моделі виявлення: хостова (host-based), мережева 
(network-based); 

методи запобігання: статистичного аналізу, нечіткої 
логіки, побудови експертних систем тестування на 
проникнення, генетичні алгоритми, штучні нейронні мережі, 
прихованої марківської моделі, аналізу переходу зі стану в 
стан, прогнозованих шаблонів та Data mining. 

Найбільш вживаними при створенні систем захисту 
інформації є використання нейронних мереж та генетичних 
алгоритмів 

Отже, для забезпечення оперативне реагування на різкі 
зміни стану та умов функціонування ІТС СП внаслідок 
проведення кібератак  

вимагає удосконалення науково-методичного апарату 
для підвищення ефективності функціонування систем захисту 
інформації в ІТС СП від мережевих атак.  

Аналіз наукової і технічної літератури показав 
відсутність на даний час єдиного підходу до комплексного 
рішення проблеми створення ефективної системи захисту 
інформації для ІТС СП [3, 4].  

Існуючі системи захисту інформації не дозволяють 
оперативно протидіяти сучасним мережевим загрозам та 
вимагають участі адміністратора для контролю та управління 
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трафіком мережи ІТС СП, що суттєво обмежує можливості 
ІТС СП. Адаптивна парадигма, що пропонується авторами 
статті, поєднує методи виявлення, ефективні за відсутності 
апріорної інформації про динамічні характеристики ІТС СП, 
причому при використанні цих методів в процесі 
функціонування адаптивної системи захисту інформації з 
обмеженим доступом збирається апостеріорна інформація 
про динаміку зміни стану даних в мережі ІТС СП [6, 7]. 

Під критерієм ефективності функціонування системи 
захисту інформації ІТС СП в умовах здійснення кібератак 
будемо вважати стійкість каналів передачі даних до впливу 
активних (модифікування повідомлень, повторне 
використання повідомлень, вставлення фальшивих 
повідомлень, маскарад під авторизований об’єкт та відмова в 
обслуговуванні) та пасивних (протиправного розкривання 
інформації без змінення стану системи) загроз. 

Враховуючи існуючі можливості системи захисту 
інформації із виявлення для забезпечення своєчасного 
реагування на кіберінциденти та кібератаки пропонується 
застосовувати удосконалену математичну модель системи 
захисту інформації у мережах ІТС СП. 

Отже, об'єктом дослідження є процес визначення класу 
мережевої атаки у ІТС СП. А метою зазначеного 
дослідження слід вважати підвищення стійкості 
функціонування ІТС СП за рахунок використання 
удосконаленої математичної моделі системи захисту від 
мережевих атак на основі еволюційного підходу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На даний 
момент машинне навчання активно застосовується в багатьох 
сферах: оптичному розпізнаванні символів, ідентифікації 
біометричних показників, виявленні індикаторів кіберзагроз 
та ін. Але в той же час при використанні машинного навчання 
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виникає ряд труднощів з ідентифікацією деструктивного 
впливу на ІТС СП [7‒10].  

В зазначеному дослідженні під навмисним 
деструктивним впливом на ІТС СП будемо розуміти: 
навмисні перешкоди – шумові та імітаційні; кібернетичні 
інциденти та атаки. 

За визначенням виявлення деструктивного впливу на 
ІТС СП включає в себе не тільки ідентифікацію по шаблонам, 
проте і детектування впливу, що раніше не зустрічався. Разом 
з тим методи машинного навчання в контексті постановки 
такого завдання спрямовані всього лише саме на пошук 
взаємозв’язків і закономірностей функціонування ІТС СП, 
знаходженні активності, що схожа на ту, що раніше 
зустрічалася в навчальній вибірці [11].  

Застосування інструментів машинного навчання в 
готовому вигляді до завдання виявлення деструктивного 
впливу на ІТС СП призводить до великої кількості не 
виявлених впливів та дезорганізації самої ІТС СП. 
Насамперед це зумовлено високою динамікою обміну даними 
та неоднорідним трафіком, що циркулює в ІТС СП. Крім 
того, важко відстежити циклічність або сезонність такого 
обміну [11‒15].  

В даному дослідженні для ідентифікації деструктивного 
впливу на ІТС СП пропонується використати адаптовану 
математичну модель штучної імунної системи побудовану на 
синтетичній теорії еволюції, яка описується: 

, , , , , , ,M A NAISEA D D S S G Rτ= Ψ                                             (1) 
де D Dτ ⊂  – набір часових імунних детекторів, MD  – набір 
імунних детекторів пам’яті, AS S⊂  – навчальна вибірка, що 
складається з аномальних екземплярів (набір відомих 
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варіантів втручання в мережу ІТС СП), NS S⊂  – тестова 
множина, що складається з нормальних екземплярів 
(множина критеріїв оцінки захищеності інформації в мережі 
ІТС СП ), MD D Dτ=   – набір імунних детекторів, 

{ }1,..., KG G G=  – стратегії генетичної оптимізації імунних 

детекторів, : 2 2 NA SSR D G D× × × →  –правило навчання 
імунних детекторів, S – набор можливих вхідних об’єктів, 

 – функція обчислення аффіності (правило 
відповідності) між імунним детектором d D∈  та тестовим 
об’єктом s S∈ , де  

Кожен імунний детектор d D∈  описується як кортеж 
наступного виду: 

, , _ , ,d representation threshold life time state=                        (2) 
де 

{ }, , , ...,representation BitString RealVector NeuralNetwork PetrNet∈ – 
внутрішнє представлення (внутрішня структура) імунного 
детектора d, який може бути заданий як двійковий рядок з 
правилом r-неперервних бітів (BitString), дійсний вектор 
(RealVector), штучна нейронна мережа (NeuralNetwork), 
мережа Петрі (PetriNet) та ін.,  – поріг активації 
імунного детектора d,  – термін дії імунного 
детектора d, { }, , ,state immature semimature mature memory∈  – 
поточний стан імунного детектора (1), який може 
представляти собою незрілий, напівзрілий, зрілий стани або 
стан, що відповідає детектору пам’яті . 

Загальний підготовчий процес побудови параметрів 
штучної імунної системи для ідентифікації деструктивного 
впливу на ІТС СП може бути описаний таким чином: 
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1. Визначення корегувального коефіцієнту на ступінь 
інформованості сили та засоби деструктивного впливу на ІТС 
СП. Ступінь інформованості може бути: повна 
невизначеність, часткова невизначеність, повна обізнаність 

2. Вибір внутрішньої структури кожного детектора 
:d D representation∈ . 

3. Формування навчального набору даних SA, що містить 
заздалегідь відібрані “чужі„ пакети даних. 

4. Формування тестового набору даних SN, що містить 
заздалегідь відібрані “свої„ пакети даних. 

5. Вибір стратегії генетичної оптимізації імунних 
детекторів. 

6. Вибір алгоритму навчання R імунних детекторів D в 
залежності від їх внутрішнього представлення [6]. 

7. Вибір правила відповідності Ψ між імунним 
детектором та вхідним об’єктом. 

Фактично, запропонована модель штучної імунної 
системи – це набір імунних детекторів, представлених у 
вигляді часових детекторів і детекторів пам’яті, в сукупності 
із заданим алгоритмом їх навчання, який приймає як вхідні 
аргументи детектор, що налаштовується d, підмножини двох 
наборів даних (набору SA, що складається з “чужих„ пакетів 
даних, та набору SN, що складається зі “своїх„ пакетів даних), 
а також стратегію генетичної оптимізації.  

Причому набір даних призначається для першого 
попереднього налаштування імунних детекторів, а роль 
набору даних SN полягає в фільтрації навчених детекторів. 
Стратегії генетичної оптимізації імунних детекторів 
включають деякий набір генетичних операторів (кросоверу, 
мутації, інверсії) та їх комбінацій для зміни параметрів 
імунного детектора після його клонування. Правило навчання 
імунних детекторів є двокроковою процедурою. На першому 
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кроці імунні детектори навчаються виключно на елементах 
набору даних SA та піддаються клональній селекції, в процесі 
якої створені копії імунних детекторів мутують згідно з 
обраною стратегією. G G′∈ . З набору детекторів, 
представленого виробленим нащадків і вихідним детектором, 
відбираються ті детектори, які є найбільш придатними по 
відношенню до елементів набору згідно з обраним правилом 
відповідності Ψ.  

Ця фаза повторюється кілька разів для формування 
напівзрілих детекторів. На другій фазі навчання ці детектори 
перевіряються на відповідність “своїм„ об’єктам: ті з них, які 
помилково активуються, знищуються, заново ініціалізуються 
та навчаються. В рамках цієї моделі кожен імунний детектор 
піддається кільком етапам диференціювання. На початку 
свого розвитку кожен детектор ініціалізується довільним 
чином відповідно до свого внутрішнього уявлення. У процесі 
функціонування штучної імунної системи часові детектори 
здійснюють запис параметрів деструктивного впливу на ІТС 
СП в базу даних, що оновлюється SA* у разі виявлення.  

Усі імунні детектори, крім детекторів пам’яті, мають 
кінцевий термін життя. Якщо протягом даного терміну життя 
вони не виявили жодного деструктивного впливу на ІТС СП, 
вони піддаються повторному навчанню на розширеному 
наборі даних, що містить елементи SA та SA*. У той же час, 
якщо імунний детектор розпізнав деструктивний вплив на 
ІТС СП, його термін життя збільшується. На відміну від них, 
детектори пам'яті мають нескінченний термін життя і не 
беруть участі в наповненні оновлюваного набору 
деструктивного впливу. 

Для виявлення кожного класу деструктивного впливу 
c C∈  виділяється кілька імунних детекторів, що 
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об’єднуються в клас детекторів ( )CDς , ( )C
c C

D Dς
∈

 
= 

 
 . Кожен 

із детекторів ( )Cd Dς∈  використовує глибоке навчання, 
запропоноване в роботі [6] на різних випадкових підвиборках 
множин SA та ( )d

N AS S− , и ( )d
A

S ∗  які, можливо, містять деякі 
дублюючі та переупорядковані об’єкти з вихідних наборів. 
Тим самим досягається різноманітність імунних детекторів 
усередині ( )CDς . 

Відповідно під q-ою групою детекторів розуміється 

набір детекторів ( )CDς  ( )

1

m
q

q

D D
=

 
= 

 
 , m ‒ число класів 

деструктивного впливу на ІТС СП), які повністю покривають 
задану множину класів атак. Якщо детектор d реагує на будь-
який елемент ( )d

Ns S′∈  тобто якщо 
( ) ( )

( )
( ), min ,

d
A

d
N

s S
s S d s d s

∈
′ ′∃ ∈ Ψ > Ψ , то детектор d піддається 

апоптозу та заміні новим довільно згенерованим детектором. Для 
кожного класу деструктивного впливу c C∈  визначається рівно 
один детектор пам’яті ( )C

md  – детектор, який задовольняє вимозі 
максимальної пристосованості до розпізнавання об’єктів 

( )( )C
md

AS C . Таким чином, набір імунних детекторів пам'яті може 
бути визначений таким чином: 

( )

( )
( )

( )( )

,

arg max .
#

d
A

C

s S C
M dd Dc C A

d s

D
S Cς

∈

∈
∈

  Ψ
   =   

      

∑



                                   (3) 
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Набір часових імунних детекторів визначається 
наступним чином: 

M

DD Dτ = .                                                    (4) 

Поріг активації імунного детектора d D∈ , навченого на 
наборах ( )d

AS  та ( )d
NS  обчислюється наступним чином: 

( )
( )

( )
( )min , min ,

.
2

d d

d d
NA

h h

s S s S
d s d s

thresthold

− +

∈ ∈
Ψ + Ψ

=

 

                          (5) 

Зазначена формула застосовується для обчислення 
порогу активації тільки тих детекторів d, які після навчання 
на множині аномальних даних ( )d

AS  не мають помилкових 
спрацьовувань на множині нормальних даних ( )d

AS , тобто 
( ) ( ),d
N ds S d s h−′ ′∀ ∈ Ψ < . Якщо така умова виконується, то 

з’являється додатковий проміжок, рівний величині 
0d d dh h h− += − > , і тим самим виникає можливість „зрушити“ 

граничне значення dh− , що забезпечує реагування детектора d 

на будь-який „чужий“ об'єкт ( )d
As S∈  на величину 

2
d dh h− +−

 в 

сторону dh+  .
2 2

d d d d
d

h h h hthreshold h
− + − +

− − −
= − =  

Виявлення деструктивного впливу на мережу ІТС СП 
s S∈  за допомогою розглянутої моделі здійснюється 
наступним чином: 

1. Визначення корегувального коефіцієнту навантаження 
трафіку в мережі ІТС СП.  

2. Обчислення для кожного імунного детектора d D∈  
значення його активації ( ),da d s threshold= Ψ − . Вважається, 
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що якщо 0da ≥ , то детектор d є активованим, інакше 
відповідний детектор не реагує на вхідний об’єкт . 

3. Мажоритарне голосування всередині кожного класу 
детекторів ( )CDς [ ]

( )

[ ]
( )

( )#

0 0
C C

c c cC

d d
d D d D

A B D A

a a
ς ς

ς

∈ ∈

= −

≥ > <∑ ∑
 

, то s 

розпізнається як „чужий“ пакет даних. Якщо АC < BC, то s 
розпізнається як „свій“ пакет даних. В разі наявності 
конфліктів, тобто  
АC = BC, s класифікується як „чужий“ пакет даних, якщо 

( ) 0C
md

a ≥ , та s класифікується як „свій“ пакет даних, якщо 

( ) 0C
md

a < , де ( )
( )

C
m M Cd D Dς∈  , ( )C

md  ‒ детектор пам’яті, 

навчений для розпізнавання „свого“ пакету даних та 
„чужого“ пакету даних з класу С. 

4. Формування множини класів імунних детекторів, що 
активувалися ( ){ }C C c

Dς ′ ′∈
 які розпізнають вхідний пакет даних 

s як „чужий“ пакет даних, де 

( )( )( ){ }0C
m

C C C C d
C C C c A B A B a c′

∗
′ ′ ′ ′′ ′= ∈ ∧ > ∨ = ∧ ≥ ⊂ . 

5. Визначення класу пакета даних s. Якщо C∗ = ∅ , то 
пакет даних s належить до класу „своїх“ пакетів даних. Якщо 

досягається в одній єдиній точці, то клас 

пакета даних arg CE ′ , інакше клас пакета даних s - це 

{ }
[ ]

( )arg
arg max 0 .

c

d
C E d D C

a
ς∗′∈ ′∈

× ≥∑  

Даний алгоритм заснований на порівнянні величини 
афінності імунних детекторів з їх індивідуально 
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налаштованими порогами активації та врахуванні однакових 
голосів, отриманих від більшої частини детекторів. У разі 
виникнення конфліктів при розрізненні між нормальним та 
аномальним класом (крок 3) вирішальний голос віддається 
детектору пам’яті. Якщо ж після цього зберігається конфлікт 
лише на рівні групи детекторів, то береться до уваги сума 
величин афінності, що саме активувалися у відповідь на даний 
стимул (вхідний пакет даних) імунних детекторів (крок 5).  

Вхідний пакет даних є „своїм“ тоді й лише тоді, коли 

( )( )  0C
m

C C C C d
С с A B A B a∀ ∈ < ∨ = ∧ < . 

Як основу для даної моделі використовувалися модель з 
життєвим циклом (М1), запропонована в [12], і модель з 
бібліотекою генів (М2) [13], запропонована в [14], модель 
AISEA (М3) [15] та розроблена модель (М4), що була 
доповнена низкою удосконалень, а саме: врахуванням 
невизначеності стану мережі ІТС СП; удосконаленим 
алгоритмом навчання імунних детекторів; механізмом 
автоматичного підбору їх порогу активації, а також 
процедурою вирішення конфліктних випадків класифікації 
одного пакета даних за допомогою імунних детекторів 
пам’яті.  

Порівняння цих чотирьох моделей наведено в таблиці 1. 
Знаком “+” відмічені характеристики, які притаманні 
відповідній моделі, знак “‒” означає відсутність підтримки 
цієї особливості моделі. 
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Таблиця 1  
Порівняння імунних моделей для виявлення 

деструктивного впливу на систему інформаційного 
захисту ІТС СП 
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М1 ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒ + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ 
М2 ‒ + + ‒ ‒ ‒ + ‒ + + + ‒ ‒ ‒ 
М3 + + + ‒ + + + + + + ‒ ‒ + ‒ 
М4 + + + + + + + + + + + + + + 

Результати порівняльного аналізу, що наведені в 
таблиці 1 дозволяють зробити висновок про перевагу 
зазначеної моделі у порівнянні з відомими. Зазначений підхід 
запропоновано використовувати в ході урегулювання 
воєнних конфліктів. Розроблена модель М4 є універсальною 
по відношенню до внутрішнього представлення імунних 
детекторів, у той час як модель М1 орієнтована на 
використання бітових рядків як імунні детектори, а модель 
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М2 ‒ на кластерну дискретизацію полів (генів) імунних 
детекторів. У моделі М1 відсутня можливість клональної 
селекції детекторів, а також не передбачені оператори 
генетичної мутації. У всіх із представлених моделей у 
контексті виявлення деструктивного впливу на ІТС СП 
використовується динамічно оновлювана популяція імунних 
детекторів, що дозволяє штучній імунній системі 
адаптуватися до радіоелектронної обстановки, що 
змінюються, в режимі її функціовання. Однак тут для моделі 
М1 вводиться додаткове обмеження: після активації детектора 
в результаті накопичення достатньої кількості збігів з 
антигенами повинен бути згенерований зовнішній по 
відношенню до системи сигнал зі сторони адміністратора 
(сигнал костимуляції). Такий сигнал дозволить активованому 
детектору отримати шанс для вступу в пул детекторів пам’яті 
та можливого подальшого безперервного аналізу 
радіоелектронної обстановки. Для моделі М2 характерний 
розподілений механізм генерації детекторів: детектори, 
вигідні з точки зору розпізнавання аномалій, можуть бути 
розмножені інші мережеві вузли підвищення загальної 
продуктивності системи; ця властивість відсутня у моделей 
М1 та М3.  

Проте в розробленій моделі М4 
додатково: враховуються тип невизначеності про наявні 
можливості радіоелектронної боротьби, засоби 
кібернетичного впливу на ІТС СП; використовується 
удосконалена сукупність процедур обробки різнотипних 
даних та забезпечення маршрутизації; використовується 
удосконалена процедура навчання;  використовується 
механізм розв’язання конфліктних випадків 
класифікації; процедурою автоматичного обчислення порога 
активації імунних детекторів, а також універсальністю 
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структури їхнього представлення; постійним оновлення 
імунних детекторів протягом різних етапів дозрівання 
(життєвого циклу) та їх перенавчання з використанням 
набору деструктивного впливу на ІТС СП, що розширюється. 

Обмеженнями зазначеного дослідження слід 
вважати: врахування часових обмежень на обмін конкретного 
типу повідомлення (формалізованого донесення); наявність 
первинної бази класифікаційних ознак мережевих 
ознак; необхідність повної та достовірної інформації щодо 
кількості абонентів мережі ІТС СП та технічних 
характеристик складових системи; обмеження щодо 
пропускної здатності та якості каналів передачі даних. 

Висновки. У цьому дослідженні проведено розробка 
математичної моделі управління радіоресурсом систем 
радіозв’язку спеціального призначення на основі 
еволюційного підходу.  

Результати дослідження стануть у нагоді при: розробці 
нових алгоритмів ідентифікації мережевих атак;  
обґрунтуванні рекомендацій щодо підвищення ефективності 
оперативного реагування системи інформаційного захисту від 
мережевих атак; аналізі ступеню захищеності мереж ІТС СП 
в ході ведення бойових дій (операцій); при створенні 
перспективних технологій підвищення ефективності системи 
захисту інформації у мережах ІТС СП; оцінці адекватності, 
достовірності, чутливості науково-методичного апарату системи 
захисту інформації у мережах ІТС СП; розробці нових та 
удосконаленні існуючих моделей системи захисту ІТС СП. 

Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на 
розробку методології інтелектуального попередження загроз 
здійснення мережевих атак для нових вітчизняних 
інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи 
спеціального призначення. 
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СЕКЦІЯ 13. 
 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 

Корнівська В.О. 
старший науковий співробітник відділу економічної теорії, 
«ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України»  

м. Київ, Україна 
 

ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОСТІР  
УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО 
ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
 
Сьогодні важливо усвідомлювати, яку роль у 

повоєнному відновленні готові зіграти національні фінансові 
інститути.  Обґрунтування логіко-історичного процесу 
еволюції фінансових інститутів, причин та мотивацій їх 
функціонування надає змоги передбачити, наскільки наявне 
середовище фінансового посередництва сприятиме реалізації 
відновлювальних процесів. 

Логіко-історична методологія дозволяє сформулювати 
загальний зміст актуальних зрушень у системі фінансового 
посередництва: при переході від індустріально-ринкової 
моделі світоустрою до інформаційно-цифрової відбувається 
дисгармонізація його економіко-інституційної 
комплементарної взаємодії із реальним сектором економіки 
внаслідок загальної трансформації мотивацій, функцій, 
економічної та соціальної місії фінансових інститутів.  

Ці процеси розвиваються через зміну класичних умов 
операційної активності фінансових посередників: дефіцит 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
              (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
   304 

ліквідності та інформації. Як показали попередні 
дослідження, історично інституціоналізовані в умовах 
дефіциту ліквідності та інформації фінансові посередники 
функціонували у комплементарному зв'язку із реальним 
сектором економіки, синергія якого досягла максимального 
ефекту за капіталістичної економіки. Водночас 
взаємозумовлені процеси транзиції капіталізму та 
формування основ нової економіки створили особливі умови 
економічної діяльності на фінансових ринках, відмінні від 
класичних стандартів операційної активності, – профіцит 
ліквідності та інформації, за яких фінансові посередники 
почали виходити за межі комплементарного зв'язку, стаючи 
інститутами в собі та створюючи умови для 
фінансіалізаційних тенденцій. При цьому відбулися 
трансформації мотивацій, функції та соціально-економічної 
місії фінансового посередництва. 

У передкризовий період (до 2007 р.) фінансові інновації 
лібералізованого фінансового світу створили умови для 
долання дефіциту фінансових ресурсів, забезпечили 
зростання прибутковості фінансової галузі та зростання 
глибини глобального та національних фінансових просторів, 
створивши профіцит ліквідності, який було штучно 
підтримано протягом боротьби із кризовими тенденціями з 
боку центральних банків світу. Профіцит ліквідності 
докорінним чином змінив економічний зміст фінансового 
посередника: з інституту перерозподілу фінансових  ресурсів 
на умовах економічної свободи він перетворився на 
платіжного агента з «диктаторськими повноваженнями».  

Як відповідь на світові структурні трансформації, 
викликані процесами становлення інформаційно-цифрової 
економіки та процесами капіталістичної транзиції  у 
фінансово-інституційному просторі триває централізація всіх 
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операційних та регуляторних процесів на тлі зменшення 
впливу фінансово-кредитних установ на розвиток реального 
сектора економіки, при активізації взаємодії із 
домогосподарствами через фінансову інклюзію. 
Відповідаючи на зростаючий попит на трансакційні та 
кредитні послуги через збільшення споживчих клієнтських 
мотивацій на тлі зниження накопичувальних мотивацій, 
банки стають платіжними агентами, звужуючи свій 
функціональний потенціал, водночас активно розвиваючи 
новітні цифрові технології у сфері роздрібного банкінгу. 
Знаковою структурною трансформацією фінансового 
простору в умовах становлення інформаційно-цифрової 
економіки є формування глобального споживчо-фінансового 
простору як системи, інтегрованої в повсякденне життя 
суб’єктів, спрямованої на всебічне задоволення споживчих, 
платіжних та кредитних потреб.  

Прискорений  технологічний прогрес та зростаюча 
конкуренція на ринку фінансових послуг, збільшуючи 
фінансіалізаційні тенденції, сприяють інфляції економічного 
змісту фінансового посередництва, створюють простори без 
посередництва та демонструють можливість впровадження 
новітніх форм грошей та забезпечення їх циркуляції.  

Це об’єктивні еволюційні процеси, логіко-історичний 
бекграунд, на який  накладається адаптивність фінансового 
посередництва, здатність протистояти викликам власноруч (з 
використанням технологій), або під егідою державних 
інститутів, схильних до схвалення та заохочення фінансового 
лобіювання.  

Аналізуючи спроможність фінансових установ 
приймати участь у довгостроковому відновлювальному 
процесі, слід приймати до уваги, що система фінансового 
посередництва розвивається головним чином не для 
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забезпечення акумуляції та перерозподілу фінансових 
ресурсів від суб’єктів з профіцитом бюджету до суб’єктів із 
дефіцитом бюджету, а для організації платіжного процесу 
суб’єктів із зростаючою споживчою активністю в умовах 
обмеження матеріального простору операційної активності та 
зростання віртуального.  

Умови актуального етапу розвитку фінансового 
посередництва створюються сучасними технологіями та 
патерналістичним впливом держави і наднаціональних 
фінансових інститутів, які підтримують фінансову домінанту 
у системі економічних зв’язків (по відношенню до реального 
сектору економіки та домогосподарств), що негативним 
чином впливає на економічну ефективність взаємодії 
фінансової установи та споживачів фінансових послуг. 

Шляхом впровадження безготівкової економіки і 
фінансової інклюзії держави та наднаціональні фінансові 
інститути створюють інваріантність у системі взаємодії 
клієнт-банк, деформуючи ринкове середовище, нівелюючи 
принципи економічної свободи, створюючи умови для 
повсякденного банківського диктату. Впровадження 
фінансового комплаєнсу створює жорсткі контролюючі 
умови для фінансових установ, які екстраполюються на 
клієнтів, включаючи їх у систему глобального контролю за 
циркуляцією ліквідності.  

Водночас фінансовий комплаєнс у частині його 
реалізації у площині взаємодії клієнт-банк амбівалентний: на 
тлі банківського диктату щодо клієнтів самі фінансові 
установи мають можливість долати нормативні обмеження їх 
діяльності шляхом більш активного використання 
представниками глобальних фінансових кіл тіньового 
банкінгу, офшорних операцій тощо. 

Маючи історично вторинний характер у соціально-
економічному бутті ринкового суб’єкта, сьогодні фінансове 
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посередництво, надаючи послуги певного характеру та у 
певній галузі, формуючи попит, поступово втручається в 
процеси соціалізації, виховуючи постринкового суб’єкта, 
толерантного до фінансово-цифрового світу, не здатного 
протистояти тотальному банківському диктату та контролю, 
адже будь-яка економічна та соціальна активність може бути 
реалізована тільки через взаємодію із фінансовою установою.  

В українській системі фінансово-інституційних 
координат тривають трансформаційні процеси, що 
відповідають глобальному руху фінансового посередництва в 
умовах переходу до інформаційно-цифрової економіки, яка 
змінює бізнес-моделі фінансово-кредитних установ та 
переформатує їх сутність: від інститутів перерозподілу 
фінансових ресурсів до платіжних агентів; у таких умовах 
зростає роль держави як інституту, що відповідає за 
інвестиційний процес. 

Фінансові посередники не пристосовані ефективно 
функціонувати у ринковому середовищі без координації 
держави через природну обмежену раціональність та 
обмежену (а часто і невизначену)  адаптаційну спроможність. 
Сьогодні стає абсолютно очевидним, що, зважаючи на 
історичну природу та сучасний трансформаційний цифровий 
зміст фінансового посередництва, опортуністично 
налаштовані недержавні фінансові інститути не можуть 
виступити джерелом відновлення без відповідної державної 
політики. 

Тому організація відновлювальних процесів в економіці 
України має відбуватися на основі створення Національного 
фінансового інституту розвитку, організаційна структура та 
принципи функціонування якого мають будуватися на тих 
соціоінституційних особливостях, що проявилися у повній 
мірі протягом війни та доказали свою ефективність – невеликі 
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мережеві системи комунікації, засновані на глибинному 
індивідуалістичному, але глибоко вбудованому у існуючу 
систему цілепокладання, історичному обличчі українця. 
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РИЗИК-АПЕТИТ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Трансформація банківського бізнесу в цифрові 
технології, посилення конкуренції між надавачами 
фінансових послуг, несприятлива економічна ситуація та 
війна на теренах України призвели до підвищення рівня 
ризиків банків України, що обумовлює потребу в 
налагодженні ефективної системи управління ризик-апетитом 
банків, ключовим контентом якої є управління ризик-
апетитом. 

Наразі зустрічаються різні тлумачення поняття «ризик-
апетит». Огляд літературних джерел дозволив встановити, що 
переважна більшість трактувань цього поняття є подібними. 
На наш погляд, найбільш розгорнуте визначення ризик-
апетиту наведено Радою з питань фінансової стабільності 
(«Principles for an effective risk appetite framework», 2013) у 
наступній інтерпретації: «це сукупний (агрегований) рівень та 
види ризиків, які фінансова установа готова взяти на себе в 
межах своїх можливостей (ризик-ємності) з метою 
досягнення своїх стратегічних цілей та бізнес-плану» [1].  

Ключові засади ризик-апетиту викладено НБУ у 
постанові №64 від 18.06.2018 року «Положення про 
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організацію системи управління ризиками у банках України 
та банківських групах». Зокрема, в положенні наведено: 
тлумачення основних термінів, пов’язаних з ризик-апетитом 
(здатності банку до прийняття ризиків, толерантності, ліміту 
та профілю ризиків), а також взаємозв’язок між ними; 
показники ризик-апетиту, види управлінських звітів в розрізі 
видів ризиків [2].   

Натомість, регулятор надав банкам можливість 
самостійно додатково встановлювати: перелік, алгоритм 
розрахунку та цільові значення кількісних показників, якісні 
характеристики по усім банківським ризикам; перелік та 
повноваження осіб, які приймають рішення в процесі 
управління ризик-апетитом; процедуру визначення, 
затвердження, моніторингу, коригування величини ризик-
апетиту з урахуванням зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовища. З огляду зазначеного можна констатувати, що 
процес управління ризик-апетитом в банках України 
базується як на загальних положеннях, визначених НБУ, так і 
на специфічних особливостях банків, враховуючи їх       
бізнес-модель, рівень кредитного рейтингу, стратегію 
розвитку, ефективність системи ризик-менеджменту та дію 
інших чинників. 

Проведені авторами дослідження ризик-апетиту 
базувалися на фінансовій звітності 20 банків, частка яких в 
активах вітчизняної банківської системи складає 91,9%. До 
групи досліджуваних банків увійшли іноземні              
установи  (АТ «Райффайзен Банк», АТ «УКРСИББАНК», АТ 
«Креді Агріколь  Банк», ПАТ «Кредобанк», АТ «Сітібанк», ін.) 
та вітчизняні (АТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ 
«Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «Банк 
Восток» та ін.).  За результатами аналізу зроблено наступні 
висновки. 
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По- перше, серед банків фокус-групи інформацію щодо 
ризик-апетиту оприлюднюють лише 40% від їх сукупності, 
що свідчить про низький рівень його транспарентності. 

По-друге, оприлюднені дані щодо ризик-апетиту є 
фрагментарними в банках, що не дозволяє сформувати 
цілісну картину стосовно величини ризик-апетиту, 
достатності капіталу на покриття потенційних втрат; 
наявності дієвих інструментів та механізмів управління 
ризик-апетитом задля підтримки цільового кредитного 
рейтингу, реалізації стратегічних цілей та забезпечення 
довготривалого стабільного їх функціонування на ринку.  

Серед банків фокус-групи найбільш повна інформація 
щодо ризик-апетиту представлена на сайті Укргазбанку. 

По-третє, окремі банки зазначають, що ризик апетит та 
толерантність до ризиків визначається на основі затвердженої 
стратегії управління ризиками, декларації схильності .до 
ризику та структури ризик-апетиту і внутрішніх документів, 
які регулюють управління окремими видами ризиків з 
урахуванням рекомендацій НБУ. Сукупний ризик-апетит 
включає вимоги щодо підтримання цільового рівня 
кредитного рейтингу за міжнародною шкалою, дотримання 
нормативів капіталу та буферів капіталу, у тому числі з 
урахуванням очікуваних змін пруденційних вимог та 
регуляторного середовища [3]. 

По-четверте, інформація стосовно показників ризик-
апетиту представлена у відкритому доступі лише 
Укргазбанком. Ризик-апетит щодо кредитного ризику 
включає систему показників контролю якості кредитного 
портфеля (частки непрацюючих активів та стягнутого майна), 
вартості кредитного ризику, обмеження ризику концентрації 
за найбільшими позичальниками, галузями тощо. Ризик-
апетит щодо ризику ліквідності включає мінімальні значення 
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коефіцієнту покриття ліквідністю (LCR) в усіх валютах та 
окремо в іноземних валютах, коефіцієнту чистого стабільного 
фінансування (NSFR), обмеження показників концентрації у 
зобов’язаннях. Ризик-апетит щодо процентного ризику 
включає показники чутливості чистого процентного доходу 
та економічної вартості капіталу до 
паралельного/непаралельного зсуву кривих доходності в 
основних валютах. Ризик-апетит щодо ринкових ризиків 
встановлений як максимальні значення позицій, чутливих до 
ринкового ризику, та показник вартості під ризиком, що 
розраховується за параметричною моделлю на основі t-
розподілу Стьюдента із 7 ступенями свободи з довірчим 
інтервалом 99% на горизонті 10 торгових днів. Ризик-апетит 
щодо операційного ризику встановлюється як максимальна 
сума прямих втрат від реалізації операційного ризику за 
підсумками року. При цьому незалежно від вартості 
інциденту та суми потенційного збитку банком встановлено 
нульову толерантність до операційних ризиків, пов’язаних з 
інцидентами внутрішнього шахрайства, службової 
недбалості, порушення безперервності функціонування 
критичних бізнес-процесів [4]. 

По-п’яте, в процедурі затвердження, контролю та 
перегляду індикаторів ризик-апетиту приймають участь, 
насамперед, Наглядова Рада та Правління. Наглядова Рада 
затверджує ризик-апетит на звітний період і впроваджує 
механізми ескалації порушень лімітів. Ризик-апетит 
переглядається і затверджується раз на рік, а у разі появи 
непередбачених обставин – частіше. Контроль за ризик-
апетитом здійснюється щоквартально, за результатами якого 
формується відповідна управлінська звітність. Контроль за 
ризик-апетитом здійснюють Правління та Наглядова Рада на 
основі управлінської звітності «Про схильність до ризику». У 
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разі підвищення ризик-апетиту уповноважені органи банку 
приймають відповідні управлінські рішення. 

З метою підвищення ефективності управління ризиками 
в банках України пропонуємо здійснити наступні заходи.  

Виявляється доречним розробити банкам спеціальне 
положення «Про управління ризик-апетитом», в якому 
детально викласти ключові питання, які пов’язані з цим процесом 
(визначити учасників та їх повноваження; показники ризик-
апетиту та методику їх розрахунку зі зазначенням цільових 
значень; типові управлінські рішення тощо). 

До того ж, НБУ має сформувати єдині вимоги щодо 
оприлюднення банками інформації стосовно ризик-апетиту у 
складі примітки до річної фінансової звітності «Управління 
фінансовими ризиками», зокрема: загальну величину ризик-
апетиту та у розрізі ключових ризиків, що підлягають стрес-
тестуванню; якісні метрики по ризикам, по якими неможливо 
здійснити кількісний вимір; ризик-апетит за сегментами 
бізнесу; систему контролю за дотриманням встановлених 
його параметрів. 

Формування комплексного підходу як зі сторони банків 
так і НБУ щодо управління ризик-апетитом та підвищення 
рівня його транспарентності сприятиме зміцненню їх 
надійності та довіри суспільства. 
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1. 3. Офіційний сайт АТ «Універсал Банк». URL: 
https://www.universalbank.com.ua  

4.   Офіційний сайт АБ «Укргазбанк». URL: 
https://www.ukrgasbank.com/ 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                  (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
                                                             315 

СЕКЦІЯ 14. 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Трушкіна Н.В. 
кандидат економічних наук, старший дослідник 

Інститут економіки промисловості НАН України 
м. Київ, Україна 

 
ЩОДО КОНЦЕПЦІЙ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМ 
 
На сучасному етапі кардинальна модернізація 

національної економіки в умовах євроінтеграції та 
глобалізації потребує суттєвих перетворень при формуванні 
логістичних систем різного рівня [1-3]. Це обумовлено 
безліччю причин, серед яких можна вказати такі: зростання 
значення логістичного сервісу та раціонального управління 
матеріальними ресурсами й запасами; скорочення витрат на 
організацію логістичної діяльності; підвищення вимог до 
логістичного обслуговування споживачів на основі 
застосування клієнтоорієнтованого підходу [4-5], цифрових 
технологій [6-7], зелених рішень при управлінні ланцюгами 
постачань, циркулярних бізнес-моделей і стратегій 
управління промисловими відходами. 

Забезпечення збалансованого сталого розвитку логістичних 
систем можливо досягти лише при використанні науково 
обґрунтованих і чітко сформованих концепцій, які мають 
базуватися на певній теоретичній основі (гіпотезах, теоріях, 
інструментарії, методах, прийомах дослідження тощо). 

Концепція (від лат. conceptio – сприйняття, розуміння, 
уявлення) розглядається як: 1) система поглядів, понять про 
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ті чи інші явища або процеси, спосіб їхнього розуміння, 
тлумачення; 2) основна ідея теорії, головний задум; 3) ідея 
або план нового, оригінального розуміння [8]. 

У Словнику іншомовних слів [9] концепція трактується 
як система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, 
тлумачення якихось явищ, основоположна ідея теорії, 
загальний її задум; в Академічному тлумачному словнику [10] – 
як система доказів певного положення, поглядів на те чи інше 
явище; в Економічній енциклопедії [11] – як форма і засіб 
наукового пізнання, що є способом розуміння, пояснення, 
тлумачення основної ідеї, теорії; науково обґрунтоване і 
логічно доведене вираження основного змісту теорії, але на 
відміну від теорії воно ще не може бути втіленим у систему 
точних наукових понять; система поглядів, помислів, що 
визначають основний напрям, стратегію і тактику реалізації 
бізнесово-підприємницьких проєктів, програм (в економіці); у 
Фармацевтичній енциклопедії [12] – як система доказів, 
методів, прийомів дослідження, аналізу, яка базується на 
певній теоретичній основі; впорядкована система поглядів 
щодо тих чи інших явищ, фактів, проблем, що потребують 
розв’язання або пояснення, обґрунтування рішень, 
результатів досліджень, отриманих під час відповідного 
спостереження, аналізу. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що вчені приділяють 
значну увагу дослідженню концепцій логістики, розуміючи 
під цим поняттям: 

- образ мислення, філософію діяльності, згідно з якою 
слід уникати часткової оптимізації зведених разом 
логістичних функцій через виявлення реальних можливостей 
для їх балансу і забезпечення поставки «точно вчасно» [13];  

- ідею, новизна котрої полягає у зміні пріоритетів між 
різними видами господарської  діяльності на користь 
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посилення значимості діяльності з управління матеріальним 
потоком [14]; 

- систему поглядів на раціоналізацію виробничо-
комерційної діяльності підприємств шляхом оптимізації 
логістичних потоків [15]; 

- парадигму (керівну ідею), платформу підтримки 
бізнесу, інструментарій оптимізації ресурсів підприємства 
при управлінні основними і супутніми потоками [16]; 

- систему поглядів і заходів кожним з учасників 
матеріалоруху і усіма ними разом з удосконалення 
управління матеріальними та інформаційними потоками у 
мікро- і макромасштабі [17]; 

- сукупність спеціальних правил і методів організації та 
управління рухом запасів, що засновані на розумінні та 
реалізації цієї ідеї; ефективний мотивований підхід до 
управління виробничо-промисловим підприємством, а саме 
управлінську логіку під час формування системи тотального 
контролінгу [18].  

При цьому І. Перевозова, А. Сакун [18] стверджують, 
що поняття «концепція логістики» не слід ототожнювати з 
більш широким поняттям «парадигма логістики», яке означає 
систему теоретичних, методологічних та аксіологічних 
настанов, прийнятих як еталонний зразок формування 
логістичної системи. На їх думку, під логістичною 
концепцією слід розуміти систему поглядів, а також спосіб 
розгляду і пояснення її як специфічної форми управлінського 
процесу, в основу якої покладено керівну ідею 
(конструктивний принцип), а саме сприяння (забезпечення) 
здійсненню виробничо-комерційної діяльності виробничо-
промислового підприємства як потокового процесу з метою 
досягнення ефективності та конкурентоспроможності для 
підприємств-учасників логістичного ланцюга поставок. 
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Більшість науковців (В. Кислий та ін. [15]; Т. Гапчак [16]; 
О. Хромов [17]; І. Перевозова, А. Сакун [18]; Г. Костюк та ін. [19]; 
Григорак М. [20]; І. Федотова [21];) до фундаментальних 
концепцій логістики відносять: 

- інформаційну (у кінці 1960-х років) – основна ідея 
полягає в тому, щоб сформулювати загальну проблему 
управління матеріальним потоком деякого бізнес-об'єкта й 
одночасно синтезувати інформаційно-комп'ютерне 
забезпечення вирішення проблеми; теоретичною основою є 
системний підхід; 

- маркетингову (з початку 1980-х років і до цього      
часу) – акцентує увагу менеджменту компанії на організації 
логістичного процесу у сфері розподілу (дистрибуції) для 
посилення позицій підприємства у конкурентній боротьбі; 

- інтегральну або інтегрованої логістики (в останні 
роки) – полягає у розгляді логістики як синтетичного 
інструменту менеджменту, інтегрованого матеріальним 
потоком для досягнення цілей бізнесу; дана концепція 
відображає принципово нове розуміння бізнесу, де окремі 
системи розглядаються як центри логістичної активності, 
прямо або побічно пов'язані в єдиний 
інтегральний процес управління логістичними й супутніми 
потоками задля підвищення рівня задоволення попиту 
відповідно до сучасних потреб, стратегічних цілей і 
оперативних завдань бізнесу. 

Основними положеннями логістичної концепції є: 
1) розгляд руху матеріальних та супутніх потоків через всі 
етапи економічного процесу як єдиного цілого (реалізація 
принципу системного підходу на новому якісному рівні);        
2) організаційно-управлінський механізм координації дій 
фахівців різних служб, які управляють матеріальними та 
супутніми потоками; 3) облік логістичних витрат протягом 
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усього логістичного ланцюга; 4) встановлення оптимального 
рівня обслуговування споживачів [19]. 

М. Григорак [20] вважає, що у теоретико-методичному 
сенсі найбільш розвинутою концепцією формування 
національної логістичної системи доцільно обрати концепцію 
синергізму, етимологія якої перебуває на перетині 
різних наук, та системної динаміки, які поєднано у системній 
економічній теорії. На підставі цього дослідницею 
запропоновано концепцію створення національної 
логістичної системи, яка базується на теоріях багаторівневої 
таксономії та системної стійкості економіки і створює 
передумови збалансованого розвитку національної 
економіки. 

Варто відмітити, що для ефективного функціонування в 
інституціональному середовищі логістичні системи мають 
бути адаптивними, швидко реагувати на зміни кон’юнктури 
глобальних ринків та євроінтеграційних процесів. Все це 
вимагає впровадження комплексу різних 
логістичних концепцій, які є системою поглядів на 
раціоналізацію господарської діяльності за рахунок 
оптимізації матеріальних, фінансових, інформаційних, 
трудових, транспортних потоків і удосконалення управління 
процесами міжнародної логістичної діяльності. До таких 
концепцій можна віднести [22-25]: MRP (планування 
потреб/ресурсів); ERP (управління ресурсами підприємства); 
OPT (оптимізована виробнича технологія); SCM (управління 
ланцюгом постачань); CRM (управління взаємовідносинами 
зі споживачами); QR «швидке реагування»); ECR (система 
організації господарських зв’язків виробників продукції і 
торговельних підприємств); LP («ощадне виробництво»); 
DDT («реагування на попит»); DRP (система планування 
дистрибуції продукції та ресурсів у розподілі); E-SKLAD 
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(автоматизована система управління складом); CALS-
технології (інтегрована логістична підтримка); управління 
логістичною мережею; Kanban; JIT (Just-in-time, «точно у 
строк»); Time-based logistics (логістика у реальному масштабі 
часу); Value added logistics (логістика доданої вартості);         
E-logistics (електронна логістика); Virtual logistics (віртуальна 
логістика). 

Зміна сучасної парадигми логістичного менеджменту та 
екологічного мислення призводить до реорганізації 
логістичних процесів і необхідності трансформації 
логістичних систем у контексті Європейського Зеленого 
курсу. На підставі узагальнення наукової літератури 
встановлено, що існує безліч підходів до розгляду екологічної 
складової логістики. Екологізацію логістичної діяльності     
(Є. Мішенін та ін. [26]; А. Мазаракі, Л. Харчун [27]) визнано 
ключовим драйвером розвитку бізнесу, оскільки більшість 
споживачів пріоритетними вважають ті компанії, які 
здійснюють вантажні перевезення «зеленим» транспортом і 
використовують технології, що зберігають природні ресурси.  

Це, у свою чергу, вимагає науково-методичного 
обґрунтування й розроблення принципово нових концепцій 
логістики, серед яких: реверсивна логістика [28]; зелена 
логістика [29-33] у контексті циркулярної та зеленої 
економіки. Крім цього, на даний час виникла гостра потреба 
перетворень логістичних систем шляхом реалізації 
механізмів сталої логістики і зеленого фінансування [34], а 
також модернізації транспортної інфраструктури [35] на засадах 
публічно-приватного партнерства, кластеризації [36-38], 
декарбонізації, діджиталізації (цифрова логістика, цифрові 
транспортні технології) для організації мультимодальних 
перевезень.  
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Виходячи з вищевикладеного можна дійти висновку, що 
у сучасних умовах формування логістичних систем має 
базуватися на таких концептуальних засадах:  

1) застосування комплексного підходу до організації 
процесів логістичної діяльності та управління логістичних 
потоків, суть якого полягає в інтеграції процесного, 
функціонального, системного та ситуаційного підходів; 

2) скорочення витрат на організацію логістичної діяльності; 
підвищення рівня логістичного сервісу, лояльності, задоволення 
та якості обслуговування споживачів;  

3) впровадження інноваційних технологій у 
транспортній сфері;  

4) використання цифрових технологій та інформаційних 
систем;  

5) впровадження організаційно-економічного механізму 
зеленої логістики за допомогою нетрадиційних джерел 
фінансування, одним з яких є випуск зелених облігацій. 

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі 
структури, узагальненні й систематизації існуючих наукових 
підходів до класифікацій логістичних систем. 
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ҐЕНЕЗИС І РОЗВИТОК СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991-2022 РР.) 
 

Після проголошення незалежності України почала 
формуватися проєвропейська модель утвердження, реалізації 
та захисту права на об’єкти інтелектуальної власності. 
Міжнародні стандарти у сфері утвердження та захисту права 
інтелектуальної власності на сьогодні втілені в Конституції та 
законах України. Зокрема, ч. 1 ст. 41 Конституції України 
закріплює: «Кож ен має право володіт и, корист уват ися й 
розпорядж ат ися своєю власніст ю, результ ат ами своєї 
інт елект уальної, т ворчої діяльност і» [1]. 

Право інтелектуальної власності, його об’єкти і 
суб’єкти, підстави виникнення, зміни, припинення й 
поновлення, майнові права та особисті немайнові права на 
об’єкти інтелектуальної власності, форми використання цих 
об’єктів, а також випадки правомірного використання, без 
згоди автора (творця) тощо, регулюються Цивільним 
кодексом України (ст. 433-448 і ін.) [2], законами України 
«Про авторське право і суміжні права» [3], «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» [4], «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі» [5], «Про охорону прав на 
промислові зразки» [6], іншими актами чинного 
законодавства. 

На початку XX ст. у механізмі захисту права людини на 
об’єкти інтелектуальної власності з’являється та 
утверджується спеціалізований вид судової експертизи – 
судова експерта об’єктів права інтелектуальної власності. 
Так, на реалізацію Указу Президента України від 27 квітня 
2001 року № 285 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні» [7], наказом Міністерства юстиції 
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України від 17 січня 2002 р. № 4/5 Перелік основних видів 
судової експертиз та експертних спеціальностей, за якими 
присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям 
НДУСЕ Мін’юсту та працівникам, що не працюють у таких 
НДУСЕ, було доповнено експертизою у сфері 
інтелектуальної власності. Цього ж року Центральна 
експертно-кваліфікаційна комісія Мін’юсту атестувала 
перших судових експертів у сфері інтелектуальної власності. 
Також було утворено Секцію судової експертизи об’єктів 
інтелектуальної власності в складі НКМР Мін’юсту. Таким 
чином, саме з 2002 року утверджується новий для нашої 
держави спеціальний вид судової експертизи – судова 
експерт иза з пит ань інт елект уальної власност і. 

Важливою віхою в історії становлення та розвитку 
судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в 
Україні стало створення в 2004 році спеціалізованої судово-
експертної установи – Науково-дослідного центру судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 
юстиції України (далі – Цент р). Нині Центр має власну 
цікаву історію становлення та розвитку [8, с. 28-48]. 

Центр був заснований у м. Києві 31 грудня 2004 року, за 
пропозицією Міністерства юстиції України Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України № 984-р «Про утворення 
Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності». Цим Розпорядженням Уряду 
України також передбачалось, що Центр буде фінансуватися за 
рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються 
Мін’юсту для проведення судової експертизи за кримінальними 
і адміністративними справами, а також із коштів, отриманих 
відповідно до законодавства від проведення експертизи за 
господарськими і цивільними справами. 

На сьогодні Центр здійснює свою діяльність відповідно 
до Статуту, затвердженого Наказом Міністерства юстиції 
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України від 10 березня 2021 р. № 917/5. Метою діяльності 
Центру є задоволення потреб органів досудового 
розслідування, судових органів, інших державних органів, а 
також юридичних та фізичних осіб у забезпеченні їх 
незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, 
орієнтованою на максимальне використання досягнень науки 
і техніки. 

Відзначимо, що в 2016 р. в Україні були ініційовані 
реформи, покликані удосконалити державне управління в 
сфері охорони інтелектуальної власності з метою приведення 
його до кращих зарубіжних практик. Так, 01 липня 2016 р. 
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 402-р 
затвердив «Концепцію реформування державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності», метою, якої 
було визначено «ст ворення опт имальної, якісної т а 
ефект ивної держ авної сист еми правової охорони 
інт елект уальної власност і, здат ної сформуват и, 
реалізуват и прозору публічну модель подолання існуючих 
викликів т а ризиків і запропонуват и дієві інст румент и сфери 
інт елект уальної власност і як ст имули для розвит ку 
споріднених економічних т а суспільних чинників» [9]. На 
виконання цієї Концепції Державну службу інтелектуальної 
власності було ліквідовано, а її функції були передані 
Мінекономрозвитку. Таким чином, було запроваджено 2-х 
ланкову систему державної охорони інтелектуальної 
власності: формування державної політики у цій сфері 
покладолося на Мінекономрозвиток, а реалізацію цієї 
політики – на Державне підприємство «Український інститут 
інтелектуальної власності» (ДП «УкрПАТЕНТ»). 

16 червня 2020 р. Верховна Рада України прийняла 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 



 
  

        Матеріали XXIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                  (07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно)                                                           

 

 
                                                             331 

щодо створення національного органу інтелектуальної 
власності», яким було встановлено, що: 

«Національний орган інт елект уальної власност і (далі - 
НОІВ) - держ авна організація, що входит ь до держ авної 
сист еми правової охорони інт елект уальної власност і, 
визначена на національному рівні Кабінет ом Мініст рів 
України як т ака, що здійснює повноваж ення у сфері 
інт елект уальної власност і, визначені цим Законом, іншими 
законами у сфері інт елект уальної власност і, акт ами 
цент рального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування т а реалізує держ авну політ ику у сфері 
інт елект уальної власност і, т а ст ат ут ом, і має право 
предст авлят и Україну в між народних т а регіональних 
організаціях» [10].   

Цим же Законом у систему державної охорони 
інтелектуальної власності було запроваджено 
адміністративний орган розгляду спорів - Апеляційну палату 
НОІВ як «колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень 
прот и рішень НОІВ щодо набут т я прав на об’єкт и 
інт елект уальної власност і, заяв про визнання прав на 
об’єкт и інт елект уальної власност і недійсними повніст ю або 
част ково, заяв про визнання т орговельної марки добре 
відомою в Україні т а розгляду інших пит ань, що належ ат ь 
до його компет енції відповідно до цього Закону, інших законів 
т а нормат ивно-правових акт ів України» [10]. 

Подібна практика вбачається загалом позитивною, з 
огляду на скорочені терміни розгляду відповідних 
заперечень, відсутність інстанційності тощо. За умови 
незалежності відповідного органу в розгляді відповідних 
заперечень і прийнятті рішень. З цією метою в ст. 2-2 Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення національного органу інтелектуальної власності» 
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були визначені гарантії діяльності Апеляційної палати і 
експертів НОІВ [10]. 

Утім, 13 жовтня 2020 р., Розпорядженням Кабінету 
Міністрів № 1267-р «Про Національний орган 
інтелектуальної власності», на виконання пп. 1 п. 7 розділу ІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо створення 
національного органу інтелектуальної власності», було 
визначено, що державне підприємство «Український інститут 
інтелектуальної власності» виконує функції НОІВ [11]. 

Таким чином, УкрПАТЕНТ став свого роду «патентним 
монополістом», маючи виключні повноваження на 
реєстрацію об’єктів права промислової власності та 
одночасно здійснювати арбітражну функцію щодо розгляду 
заперечень на результати цієї своєї діяльності. При цьому, 
відповідні новели суттєво скоротили кількість судових 
проваджень і, відповідно, судових експертиз у сфері об’єктів 
інтелектуальної власності. Очевидно, що в подальшому 
законодавець має раціонально розв’язати цю інституційну 
проблему в сфері правової охорони інтелектуальної 
власності.   

Військова агресія РФ стала негативним чинником для 
Української держави в цілому [12] та для розвитку судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності та суттєво 
загальмувала організацію та проведення цього виду судово-
експертної діяльності, за виключенням спец. 13.1.2 і 13.9. 
Разом із тим, на сьогодні судова експертиза з питань 
інтелектуальної власності, по мірі відживлення господарської 
діяльності в Україні, відроджується. Очевидно, що повоєнна 
відбудова України передбачає створення інноваційної 
економіки, що передбачає ефективну правову охорону 
об’єкти інтелектуальної власності із широким використанням 
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потенціалу судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності.    
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