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Слава Україні! Героям Слава! 
Шановні колеги! 

 
  

Вітаю із виходом матеріалів 
ХХVІ-ої Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку»,               
(07 листопада 2022 року, м. Загреб 
(Хорватія)).  

У реаліях воєнного 
сьогодення, Україна, опираючись на 
європейський досвід, крокує 
впевненим шляхом розвитку 
професiйних компетентностей у 
закладах вищої освіти.  

 Дослідження саме цього напряму стають цікавими та важливими на 
шляху до покращення фінансово-економічного, матеріально-технічного, 
навчально-виробничого становища та державно-приватного партнерства. 

Віримо, що отримані під час міжнародного заходу знання та 
навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних 
закладах вищої освіти. 

Видавнича група «Науковi перспективи», організаційний комітет 
конференції висловлюють велику професійну вдячність учасникам, 
 авторам та рецензентам, які взяли активну участь у роботі конференції, 
підготовці збірника матеріалів за небайдужість до заявленої теми, 
науковий дискурс, обмін професійними ідеями i перспективним досвідом. 

Бажаємо усім учасникам наукового заходу плідної та цікавої 
роботи задля процвітання освіти та науки України та тримаємо наш 
переможний освітянський стрій! 
 

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 
                                                  

УРЯД ГОТУЄ МАСШТАБНЕ СКОРОЧЕННЯ 
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 

 
Відповідно до Указу президента про Національну раду з 

відновлення країни створено декілька підгруп, які займаються 
розробкою плану заходів на післявоєнний період., зокрема, 
щодо оптимізації центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, щодо нової моделі державного управління, посилення 
співпраці з ЄС тощо. Тут напрацьовують рамки, описують 
проблеми, визначають цілі, завдання та етапи їх виконання до 
2032 року. Наразі існує декілька варіантів післявоєнного 
відновлення і розвитку країни - терміни виконання деяких 
завдань зазначені до кінця 2022 року. Зокрема, це стосується 
запровадження нової моделі оплати праці держслужбовців, 
проведення оптимізації їх чисельності.  

Уряд ініціює реформу скорочення державного апарату. 
Про звільнення чиновників в Україні говорили завжди, однак 
такі розмови зазвичай закінчувалися збільшенням видатків на 
утримання апарату.   
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Нова спроба скорочення державних службовців поки що 
існує у вигляді концепції. Уряд презентував її під час 
інвестиційного форуму у швейцарському місті Лугано, який 
проходитиме 4-5 липня. Документ пропонує скоротити 
кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади 
та їх працівників, об’єднати функції забезпечення роботи 
чиновників усіх органів влади та позбутися непотрібних 
державних підприємств.[1] 

Наразі доходи держбюджету (податкові надходження -
73,0 млр. грн. та митні надходження -9,5 млр. грн.)  
покривають менш ніж третину видатків. Через це щомісяця 
утворюється багатомільярдний дефіцит -168,5 млрд. грн, для 
покриття якого Україна звертається до міжнародних 
фінансових організацій та країн-партнерів. Проте допомога 
від них іде довго, неритмічно і часто із запізненнями, тож 
уряду доводиться просити про допомогу НБУ, який "друкує" 
гривні. Однак це не може тривати довго: грошова емісія 
загрожує ростом цін та знеціненням гривні. 

Через це уряд намагається зменшити діру в бюджеті 
шляхом збільшення доходів та скорочення видатків. Кабмін 
уже повернув скасовані на початку війни податки на імпорт 
(мита, ПДВ, акцизи). Утім, враховуючи падіння обсягів 
імпорту через проблеми з логістикою, ситуацію з бюджетом 
це не поліпшить. 

Запровадити додаткові податки уряд не може, бо це 
похитне віру бізнесу в Україну і завадить відновленню 
економіки. Зі скороченням видатків справи ще гірші. З 
початку війни уряд фінансує лише захищені статті, і навіть 
так іноді виникають труднощі. Отже, місця для бюджетного 
маневру майже нема. Саме тому Мінцифри розробляє 

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/22/688423/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/30/688705/
https://t.me/vashigroshi/430
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реформу, згідно з якою кількість чиновників у країні 
зменшиться вдвічі. 

Держава – найбільший роботодавець у країні. На 
держслужбі, в органах місцевого самоврядування, державних 
агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на 
держпідприємствах загалом працюють понад 5 млн. українців. 
Пропонована реформа стосуватиметься лише державних 
службовців.[1] 

За даними Національного агентства з питань державної 
служби, четвертому кварталі 2021 року ця цифра 
складала 171,4 тис. держслужбовців. Станом на 1 травня, 
і ця цифра зменшилася до 168,2 тис. 83,4% державних 
службовців не змінювали своє місцезнаходження під 
час війни, 13,6% є внутрішньо переміщеними та 3% 
перебувають за кордоном. 

В кількісному вираженні з початком війни поїхали за 
кордон 9,5 тис. жінок-держслужбовців. Наразі дехто уже 
повернувся. Звільнилося близько 6 тис. осіб. Це, в тому числі, 
і ті, хто виїхав за кордон.  Мовою цифр, 67,8% державних 
службовців продовжують працювати в штатному режимі, 
11,1% – дистанційно та 7,2% поєднують дистанційну роботу з 
роботою у штатному режимі. До лав Збройних сил України 
вступило 3 144 держслужбовці, з них 2 726 осіб – це чоловіки, 
а решта 418 осіб – жінки. Їхні робочі місця буде збережено.[2] 

Тобто загальна штатна чисельність чиновницького 
апарату становить майже  205 тис осіб. До них належать 
працівники Офісу президента, уряду, Верховної Ради, 
міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх 
територіальних органів, обласних та районних адміністрацій, 
судів та інших державних установ. Учителів, лікарів та 
пожежників скорочення поки що не зачепить. 
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До числа чиновників не входять працівники, які 
втратили це звання після ухвалення закону "Про 
держслужбу", наприклад, Держслужби зайнятості та 
Держслужби соцзабезпечення.[3] "Керівники і заступники 
ОДА теж не є держслужбовцями, хоча на них поширюються 
вимоги закону "Про запобігання корупції". Свого часу 
завдяки виведенню з категорії "державний службовець" 
працівників низки органів уряд прозвітував про зменшення 
числа чиновницького апарату. Хоча фактично кількість тих, 
хто отримує зарплату з бюджету, не змінилася.[4] 

Під час онлайн-дискусії з представниками вищого 
корпусу державної служби (керівники категорії «А» 
державних органів, їх апаратів, секретаріатів тощо), яку                  
23 червня ініціювала голова Національного агентства з 
питань державної служби (НАДС) Н. Алюшина, вона, як 
повідомляє НАДС, відмітила «солідарність вищого корпусу 
держслужби і розуміння необхідності оптимізації державного 
апарату». На заході ішлося про виклики воєнного періоду і 
трансформації, що впливають на державний сектор. У 
дискусії взяли участь більше 100 представників. Голова 
НАДС окреслила ключові новації реформи державної 
служби, які будуть впроваджені ближчим часом. Ідеться, 
зокрема, про остаточний перехід на електронний кадровий 
менеджмент (система HRMIS), оптимізацію апарату за 
результатами функціонального аудиту, реформа оплати               
праці тощо.[5] 

Уряд налаштований провести реальну реформу, яка 
включатиме не лише скорочення кількості чиновників, а й 
зміни підходів до роботи державного апарату та визначення 
розмірів оплати праці. План трансформації пропонує 
кардинально зменшити кількість органів влади та чиновників, 
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які там працюють. Зміни пропонують проводити на 
найвищому рівні, починаючи з Кабінету міністрів. Кількість 
міністерств хочуть зменшити з 20 до 12 шляхом об’єднання 
та ліквідації. 

Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство з 
реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство 
інфраструктури об’єднають і назвуть Міністерством розвитку 
громад, інфраструктури, територій і реінтеграції. 

Мінекономіки та Мінагрополітики об’єднають, до яких 
приєднають Міністерство стратегічних галузей економіки і 
назвуть Міністерством інновацій та економічного розвитку. 

Міненергетики та Мінекології об’єднають і назвуть 
Міністерством енергетики, сталого розвитку та природних 
ресурсів. 

Міносвіти, Міністерство молоді та спорту і 
Міністерство культури об’єднають у Міністерство розвитку 
людського капіталу. 

Міністерство у справах ветеранів ліквідують, а деякі 
відомства доповнять новим функціоналом. Так, Міністерство 
соціальної політики може стати Міністерством добробуту та 
розвитку продуктивних сил. МЗС у новій структурі уряду 
може перетворитися на Міністерство закордонних справ та 
євроінтеграції 

Скоротити кількість працівників міністерств хочуть 
шляхом централізації функцій підтримки їх роботи в одній 
установі – Центрі уряду. Він замінить Секретаріат Кабміну і 
відповідатиме за бухгалтерію, управління персоналом та 
фінансами, юридичне забезпечення, ІТ-сектор, безпеку та 
адміністративно-господарську діяльність у всіх міністерствах. 
Тобто в них усі згадані підрозділи зникнуть, що призведе до 
скорочення посад.   
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Внаслідок об’єднань міністерств та функцій 
забезпечення їх діяльності штат центральних апаратів 
міністерств скоротиться з 9,2 тис до 2,7 тис осіб. Кількість 
працівників їх територіальних органів – з понад 15 тис до 
менш ніж 9 тис. 

Зменшаться штати Пенсійного фонду, Податкової 
служби, Держстату. У їх центральних апаратах працюють                
13 тис. осіб, у територіальних – 80 тис. Після реформи 
кількість таких органів скоротиться з 58 до 43,  кількість 
працівників у їх центральних апаратах – до 4,3 тис осіб, у 
територіальних – до менш ніж 40 тис. 

Проводити перевірки зможе лише Єдина державна 
інспекція. Решту 14 органів (державна служба, державне 
агентство, державна інспекція, Національна комісія, 
міністерство) або ліквідують, або позбавлять контрольних 
функцій. Як наслідок, кількість службовців, які здійснюють 
перевірки, зменшиться з 55 тис до 10 тис осіб. Скороченню 
штатів сприятимуть автоматизація, цифровізація та аутсорсинг. 

Зміняться й підходи до оплати праці. Пропонується 
відійти від радянської системи рангів державної служби та 
перейти до системи грейдів. Тепер на розмір зарплати 
впливатиме не трудовий стаж, а знання, навички, ступінь 
впливу роботи на кінцевий результат, рівень відповідальності 
співробітника. 

Оклад у структурі винагороди займатиме 70%, решту 
становитимуть бонуси за результатами роботи, зокрема 
виконання KPI та поставлених завдань. Наразі ж у структурі 
зарплати чиновників частка окладу становить лише 30%, а 
решту 70% формують надбавки та премії, які часто не 
залежать від ефективності. У державну службу хочуть 
запровадити сучасні практики управління персоналом, які 
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давно використовує приватний сектор. Ефективність роботи 
чиновників почнуть вимірювати зрозумілими цілями і, 
відштовхуючись від їх виконання, планувати бюджети тих чи 
інших державних органів.[1] 

В умовах війни звільненим чиновникам буде складно 
знайти роботу. Це означає, що потенційну економію коштів 
можуть перекреслити видатки на підтримку безробітних. 
Мінцифри бачить вихід у спеціальній програмі з 
працевлаштування звільнених чиновників. Колишнім 
бюрократам протягом трьох місяців після звільнення 
надаватимуть фінансову підтримку або гранти до 10 тис. грн 
на перенавчання, платитимуть за пошук роботи 
рекрутинговим компаніям. Автори реформи вважають, що 
чимало чиновників могли б податися в заклади освіти, адже 
багато вчителів виїхали за кордон. Дехто із звільнених міг би 
працювати в приватному секторі та виконувати державні 
функції на аутсорсі 

Автори реформи підрахували, що звільнення 
чиновників дозволить щорічно економити 15 млрд. грн. Від 
цієї суми слід відняти 3 млрд. грн на програми соціальної 
підтримки та перепідготовки звільнених у перший рік її 
реалізації, тому чиста економія бюджету може становити 12 
млрд. грн на рік. Розмір економії може зменшуватися, бо 
чиновники будуть поновлюватися на своїх посадах через 
суди і стягуватимуть з держави компенсації.[1] 

Висновки. Мета запропонованої реформи - підвищити 
ефективність роботи чиновників та урізати видатки на їх 
утримання. Відповідно до презентації Мінцифри, у перші пів 
року реформи чисельність бюджетників скоротиться на                 
60 тис осіб. Це означає, що на цю ж кількість зросте армія 
безробітних. Влада розраховує, що реалізація реформи 
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дозволить скоротити половину чиновників, проте видатки на 
їхнє утримання пропорційно не зменшаться. Аби мотивувати 
держслужбовців працювати ефективніше, їм доведеться 
платити ринкові зарплати. Тим більше, що це пропонує сама 
концепція реформи. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ  УКРАЇНОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЧАСТИНИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС У 
ПЕРІОД 2014-2022 р. : ПРОБЛЕМНО-

СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Європейський вибір України, засвідчений підписанням 
політичної (21.03.2014 р.) та економічної частин (27.06.2014 р.) 
Угоди про асоціацію з ЄС [1], має не лише рудиментарно-
нормативні, але й практично-прикладні аспекти втілення на 
рівні апарату публічного управління.  

У контексті отримання Україною статусу кандидата на 
повноправне членство у ЄС 23.06.2022 р., особливої науково-
доктринальної актуальності набуває ретроспективно-
перспективне дослідження аспектів реалізації економічної 
частини Угоди про асоціацію з ЄС, що включає Розділ III –– 
«Юстиція, свобода та безпека», Розділ IV «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею», Розділ V –– «Економічне та 
галузеве співробітництво» та Розділ VI –– «Фінансове 
співробітництво та положення щодо боротьби із 
шахрайством». Варто зауважити, що термін «економічні 
аспекти» Угоди про асоціацію включає не лише «власне 
економічні», але й політико-правові критерії інтеграції 
України до єврородини, що буде означено згодом.  

Наприкінці 2019 р. Кабінетом Міністрів України було 
ініційовано створення відкритого моніторингового порталу 
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щодо статусу виконання Україною (першочергово, 
державними інституціями) окремих підрозділів (складових) 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 21.03.2014 р. 
Надалі пропоную розглянути деякі із економічних положень 
Угоди про асоціацію з ЄС, проаналізувавши інформаційно-
статистичну криву їх виконання на основі даних із 
вищеозначеного сервісу КМУ [2].  

Так, Розділ ІІІ Угоди про асоціацію з ЄС (Юстиція, 
свобода та безпека) передбачає міжнародне нормативно-
юридичне та політико-економічне співробітництво України з 
країнами-членами ЄС. Постулатами є ст. 14 Угоди 
(передбачає забезпечення правового верховенства та прав 
людини, корелюючи із нормами Основного закону –– 
Конституції України), ст. 15 (нормує порядок захисту 
персональних даних та «чутливої» інформації), ст. 17 
(наголошує на аспектах двосторонньої гуманізації трудового 
законодавства –– на державному рівні в Україні та у країнах-
підписантах Угоди), ст. 22 (ефективізація запобігання 
корупціогенним чинникам публічного / державного 
управління в Україні), та, власне, ст. 24 Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, що передбачає двостороннє правове та 
судове (як похідне від юридичного) співробітництво України 
та ЄС на міжнародному рівні. 

Опрацювання офіційного державного ресурсу –– 
Пульсу Угоди КМУ –– демонструє, що за період 01.11.2014 р. 
та дотепер Україна реалізувала інтегративний напрям Розділу 
III Угоди про асоціацію з ЄС на 89%. Відповідальними за 
даний напрям є Міністерство юстиції України та Комітет 
ВРУ з питань правової політики відповідно. 
Проблематичними аспектами нормативної інтеграції України 
з ЄС за даним контекстом є несформований державно-
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етнополітичний курс (підсистема «прав людини», реалізовано 
на 25%; вагоме політико-правове зрушення –– підписання у 
2019 р. п’ятим президентом України П. Порошенком Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» № 2704-VIII); декриміналізація зараження ВІЛ 
(виконано на 70% –– так, наразі ст. 130 Кримінального 
кодексу України передбачає за подібні дії санкцію у вигляді 
штрафу або обмеження / позбавлення волі, проте наявний 
проєкт Закону про внесення змін до ККУ щодо 
детермінологізації поняття «ВІЛ», «інфекційна хвороба» 
тощо); процес захисту персональних даних в Україні 
відповідно досвіду ЄС (Закон України «Про захист 
персональних даних» № 2297-VI оперує певним «архаїчним 
управлінням чутливою інформацією» та, встановлюючи 
загальні та особливі вимоги до обробки використання 
персональних даних у ст. 6 та ст. 7 даного Закону, 
конкретизує процес використання персональної інформації у 
ст. 10 Закону лише відносно –– внаслідок чого страждає 
інституційна спроможність омбудсмана (Уповноваженого 
ВРУ з прав людини) як реалізатора та контролера аспектів 
дотримання профільного законодавства України –– 
відповідно вимог Регламенту (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р., 
що встановлює аспекти захисту персональної інформації та 
критерії вільного обігу таких даних на території ЄС) [2].  

Водночас, Розділом IV Угоди про асоціацію з ЄС –– 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» (відмітимо, що 
дана частина Угоди є найбільш об’ємною, складаючи                   
2/3 частини Документу загалом) визначено аспект 
двостороннього співробітництва України та країн-членів ЄС 
(як економічного союзу) у питаннях здійснення імпортно-
експортних операцій між підписантами на взаємовигідних 
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умовах [3]. Однією із таких умов стало формування зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС на підставі підписання 
Угоди про зону вільної торгівлі (чинна з 01.01.2016 р.)., якою 
передбачено лібералізований та помірно-тарифікований 
доступ України на ринок товарів ЄС та навпаки –– відповідно 
стандартів та торговельних норм, встановлених 
законодавством ЄС. Окрім того, Розділ IV Угоди про 
асоціацію визначає алгоритми усунення (нівелювання) 
технічних торговельних бар’єрів між Україною та ЄС (керівні 
положення –– ; ст. 28 –– щодо класифікації товарів відповідно 
до Гармонізованої системи опису та кодування товарів               
1983 р. та товарних переліків сторін-підписантів Угоди;                 
ст. 29  –– щодо опціональності скасування або поступового 
зменшення індексів ввізних мит сторонами-підписантами 
Угоди; ст. 35 –– щодо неприпустимості обмеження 
експортно-імпортних операцій між Україною та ЄС за умови 
сумлінного виконання нормативних положень, укладених між 
Сторонами-підписантами Угоди на рівні даного Документу; 
ст. 41 –– щодо застосування критерію прозорості як 
загальноправової константи під час захисту торговельно-
індукованих прав та інтересів сторін Угоди про асоціацію та 
нівелювання гіпотетичних аспектів зловживання правами 
однією із Сторін та одночасним порушенням інтересів іншої 
Сторони Угоди).   

Офіційний моніторинговий портал Кабінету Міністрів 
України щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС –– Пульс 
Угоди –– демонструє виконання торговельних питань Угоди 
Україною із 2014 по 2022 р. на 86% –– проте, із частковою 
втратою прогресу у період 2017-2022 р. Найбільш 
проблематичним аспектом вітчизняної юридичної інтеграції у 
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ЄС варто визнати уповільнену інкорпорацію законодавства 
України до норм, правил та стандартів ЄС як елементу 
підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (ACAA) для перспективної 
пріоритезації промислово-торговельної продукції (виконано 
на 25% у 2022 р.). Гальмування економічної інтеграції 
України до ЄС також виявлено у відсутності законодавчого 
закріплення вимог до пакування та його відходів (відповідно 
до Директиви 94/62/ЄС від 20.12.1994 р.  щодо тарування та 
відходів упаковки) : так, за 2018 р. КМУ, ВРУ, а також –– 
Мінекономрозвитку (на сьогодні –– Міністерство економіки 
України) прострочили виконання даної складової Угоди про 
асоціацію із загальним річним прогресом у 0%. Окрім того, 
ще у 2017 р. КМУ, ВРУ та Мінінфраструктури частково 
прострочили (50%) виконання вимог ст. 135 Угоди про 
асоціацію з ЄС щодо критеріїв (вимог) міжнародного 
морського транспорту Сторін-підписантів (щодо 
концептуалізації вимог до морського обладнання в Україні 
відповідно законодавства ЄС) [2].  

Натомість, Розділ V Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС встановлює критеріальні особливості економіко-
галузевого співробітництва між державами-підписантами 
Угоди. Сегментом передбачається макроекономічне 
співробітництво між Україною та країнами-членами ЄС на 
засадах зміцнення економіки та уніфікації ринкових відносин 
(Глава 2 Розділу V, ст. 343 Угоди), впровадження в Україні 
обліково-аудиторських державних систем фінансово-
бюджетного контролю та прозорих економічних ринків 
(Глава 3, ст. 346-347 Угоди), змінених підходів до 
оподаткування задля покращення економіко-торговельного та 
інвестиційного кліматів Сторін Угоди (Глава 4, ст. 349 Угоди) 
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тощо. Моніторинговий портал КМУ, Пульс Угоди, розподіляє 
виконання Розділу V Угоди на два піднапрямки –– 
Фінансовий сектор (виконано на 65%, 2014-2022 р.) та власне 
оподаткування (виконано на 85%, 2014-2022 р.). Основними 
проблемами державної фінансової політики є невизначеність 
правового статусу інвестиційних компаній в Україні, 
невиконання вимог щодо часткової дерегуляції фінансових 
ринків, встановлення алгоритмів управління активами 
підприємства відповідно стандартів ЄС, недосконала 
державна політика щодо демонополізації вітчизняного 
банкінгу (2019 р., 0% прогресу, відповідальні – КМУ, ВРУ, 
НБУ, Мінфін України, Комітет ВРУ з питань фінансів, 
податкової та митної політики); проблемами податкової 
політики є потенційна деакцизація денатурованого на 
території ЄС спирту, що реалізовується на території України 
(2019 р., 0% прогресу, відповідальні –– Мінфін, 
Мінекономіки, МЗС), утруднена імплементація «непрямого 
енергетичного акцизного оподаткування» в Україні 
відповідно Директиви 2003/96/ЄС щодо оподаткування 
енергоносіїв та електроенергії (2021 р., 0% прогресу, 
відповідальні –– Мінфін, Мінекономіки, МЗС) тощо [2].  

Найбільш контраверсійним наразі є процес виконання 
Україною заключного елементу економічної частини Угоди 
про асоціацію –– Розділу VI, ст. 453-459 (Фінансове 
співробітництво та боротьба із шахрайством), де загальний 
прогрес за період 2014-2022 р. складає 24%. Потребує 
покращень співробітництво та оперативний обмін 
інформацією щодо боротьби із шахрайством (2020 р., 0% 
прогресу, відповідальні –– МВС, Мінфін, Мін’юст, НАБУ, 
СБУ), удосконалення  механізмів адміністративно-правове 
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забезпечення боротьби із шахрайством (2020 р., 0% прогресу, 
відповідальні – МВС, СБУ, Нацполіція) та приведення 
вітчизняного законодавства до антикорупційних стандартів 
ЄС (відповідальні –– МВС, НАБУ; КМУ, ВРУ) [2]. 

Відтак, маємо відмітити загальний інституційно-
нормативний прогрес владно-урядового апарату України 
щодо імплементації положень Угоди про асоціацію з ЄС у 
період 2014-2022 р. До позитивних аспектів відносимо 
встановлення зони вільної торгівлі із ЄС, спрощених 
імпортно-експортних процедур, ефективізацію товарообігу 
між Сторонами Угоди та нівелювання технічних бар’єрів. 
Одночасно, покращення потребують процеси економіко-
фінансового розвитку України відповідно до стандартів ЄС 
(банки та банківська діяльність, податкова політика) та 
аспекти боротьби із корупціогенними владно-політичними 
чинниками (боротьба із шахрайством та деолігархічна 
детінізація еліт).  
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Комунальний заклад вищої освіти 
 «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» 
м. Дніпро, Україна 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ 
ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ 
ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ   

 
Основною задачею державного управління освітою є 

забезпечення її життєдіяльності незалежно від мінливості 
умов сучасного світу: процеси глобалізації, інтеграції, 
пандемії COVID-19 стали серйозними викликами, які 
публічне управління та адміністрування України подолало 
достатньо успішно. Були сформовані належні соціально-
прогностичні, організацій, кадрові та матеріально-фінансові 
умови для динамічного розвитку освіти. Протягом двох років 
пандемії Україна створила достойну систему дистанційної 
освіти, яка стала в пригоді після початку збройної агресії. 

Заклади фахової передвищої освіти забезпечують якісну 
підготовку фахівців, збагачуючи їх теоретичну базу 
ґрунтовною практичною діяльністю, потреба такого 
випускника максимально зросла на вітчизняному ринку в 
умовах війни, що обумовлено відтоком українців до 
європейських країн. Найактуальнішим стало питання випуску 
закладів фахової передвищої освіти, що готують персонал 
безпекової служби,  а також підготовка умов для посилення 
кадрового потенціалу, який здійснює освітню діяльність 
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відповідних навчальних закладів.  Перед державним 
управлінням постала задача максимально швидко створити 
умови для належного функціонування фахової передвищої 
освіти, навіть в таких, надзвичайно складних умовах, 
застосовуючи увесь арсенал власних методів управління.  

До найпоширеніших норм вираження методів 
управління належать: закони, укази, постанови, положення, 
статути, правила, інструкції, рішення, розпорядження,           
накази [3, c. 152], що активно використовуються в управлінні 
освітою. Проаналізуємо деякі з них, що були ухвалені в 
умовах воєнного часу. 

Від 28 лютого 2022 р Кабінет Міністрів України видав 
Розпорядження «Про проведення в 2022 році дострокових 
випусків курсантів (слухачів) випускних курсів вищих 
військових навчальних закладів, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової 
передвищої військової освіти, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ та Державної 
служби з надзвичайних ситуацій», заклавши підвалини для 
формування нормативно-правового механізму публічного 
управління з метою забезпечення отримання дипломів про 
освіту випускниками зазначених навчальних закладів [6]. 
Таким чином був розроблений механізм дострокового 
отримання документів про освіту випускників безпекової 
служби України, як такої, що є максимально необхідною для 
ефективної боротьби проти агресора. Паралельно відбувся 
перегляд якості освітніх послуг, що надаються  
педагогічними працівниками, які забезпечують здобуття 
освіти військового спрямування. Наказом Міністерства 
оборони України від 31 березня 2022 р. затверджено 
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Положення,  у якому йшлося «Про атестацію» відповідних 
педагогічних працівників та були внесені необхідні 
корективи відповідно до реалій воєнного стану [4].  

Посилилась увага щодо соціального захисту здобувачів 
фахової передвищої освіти, що відображено у Законі  
Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 377, де 
були розглянуті «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати 
годувальника під час дії воєнного стану» [2]. 

Дуже актуальним вектором освітнього розвитку 
залишається якість освіти, в той же час, розуміємо, що в умовах 
воєнного стану провести всі заходи до підготовки акредитацій 
освітніх програм не є можливим, тому від 21 березня 2022 року 
була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України про 
«Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм 
фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану», яка 
спрощувала процедуру акредитації та надавала можливість 
Державній службі якості освіти тимчасово приймати рішення 
про умовну акредитацію освітньо-професійних програм 
закладів фахової передвищої освіти [1]. 

Надзвичайно тривожним для кожного закладу освіти у 
2022 році стає новий набір на навчання, що обумовлено 
двома факторами: відтік абітурієнтів за кордон та 
перебування частини потенційних абітурієнтів на тимчасово 
окупованих територіях. Тому, відповідно до Наказу 
Міністерства освіти і науки України, були затверджені 
максимально гнучкі правила прийому до закладів фахової 
пердвищої освіти, що поліпшують процедуру прийому, а саме 
головне, надають можливість, здійснювати набір здобувачів 
освіти дистанційно [5].  

Не дивлячись на початок воєнних дій на території 
України, її система освіти виявила стійкість та 
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життєздатність. Фахова передвища освіта продовжує 
функціонувати та забезпечувати потреби вітчизняного ринку 
праці. Нормативно-правові механізми публічного управління 
фаховою передвищою освітою створюють підвалини для 
збереження цього рівня освіти, організації умов його 
злагодженої роботи, забезпечення соціального захисту 
учасників, належної якості освітніх послуг відповідно до 
сьогоднішніх можливостей держави. При цьому, високий 
рівень тривоги викликає ситуація щодо вступу в українські 
заклади фахової передвищої освіти. Державою були 
розроблені механізми, що максимально спрощують умови 
вступу, що має посприяти успішному набору вступників на 
2022-2023 навчальний рік.  
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ 

 
Соціальний капітал – це мережі зв’язків, соціальні 

норми та довіра, які сприяють взаємодії для досягнення 
вигоди та спільних інтересів. Об’єднання населених пунктів 
генерує нові імпульси для інтеграційних процесів на 
локальному рівні та зміцнення соціального капіталу як 
ресурсу довіри та партнерської взаємодії – з одного боку, та 
обумовлює появу певних соціальних ризиків як результату 
зміни статус-кво – з іншого. Значно ускладнює розвиток 
громад війна, яка обумовлює відтік компаній і людей 
працездатного віку з тимчасово окупованих та частково із 
деокупованих територій, що призвело до викривлення вікової 
структури в громадах розташованих на них в бік осіб 
післяпрацездатного віку. Разом з тим громади стали більш 
залежними від соціальної підтримки та зі зменшеною 
дохідною частиною місцевих бюджетів. Одночасно з цим 
Україна зазнала значних руйнувань житла, інфраструктури та 
знищення виробництва. Ризики розвитку громад, які 
обумовлені війною потребують окремого дослідження. Ми 
маємо на меті визначити ймовірні ризики, які обумовлені 
адміністративно-територіальною реформою.  
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Об’єднання територіально близьких сільських рад 
зазвичай не спричиняє появи нових проблем, оскільки такі 
адміністративно-територіальні одиниці розвивають раніше 
сформовані соціальні зв’язки. Іншою є ситуація в змішаних 
територіальних громадах через асиметрію в соціально-
економічному та демографічному розвитках на тлі слабкості 
інститутів громадянського суспільства, які мають 
представляти і захищати інтереси населення існує ризик 
дискримінації представництва інтересів менших за розміром 
населених пунктів. Окрему групу становлять територіальні 
громади, до складу яких увійшло населення по кордонах 
колишніх адміністративних районів (їх загальна кількість 76 
громад або 5,2 %). В них існують відносно усталені 
сформовані зв’язки з центром громади, що пояснюється 
інерційними процесами перебирання колишніми районними 
центрами функцій сільських населених пунктів, які зазнали 
скорочення населення. За будь-якого варіанту об’єднання 
територіальних громад актуалізуються завдання розвитку 
ефективних горизонтальних і вертикальних зв’язків. 

Позитивно оцінюючи результати здійснюваних 
адміністративно-територіальних зрушень в аспекті зміцнення 
потенціалу соціальної взаємодії, слід зазначити, що будь-які 
зміни статус-кво у межах адміністративно-територіальних 
утворень обумовлюють появу певних ризиків системного 
характеру. По-перше, це істотні ризики дискримінації 
сільських громад, що увійшли до складу міських, утворивши 
ТГ змішаного типу, частка яких в країні становить 56,3 % або 
810 громад. Ідея такого об’єднання полягає в посиленні 
впливу міст на розвиток сільської місцевості. У цьому зв’язку 
доречно зазначити, що Державною стратегією регіонального 
розвитку на 2021–2027 роки визначено формування 
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економічної, інфраструктурної, соціально-культурної 
зв’язаності та інтегрованості на національному, 
регіональному та місцевому рівні в якості одного із важливих 
пріоритетів розвитку на перспективу [1].  

За логікою реформ та досвідом інших країн на 
початковому етапі передбачалось, що зникнення 
адміністративних бар’єрів сприятиме посиленню інтеграційних 
процесів, обумовлених впливом міського середовища, 
передовсім практик підприємницької діяльності, на тенденції 
та життєвий простір сільських територій. Проте ці 
очікування, на жаль, поки що не справдились через слабкість 
і низьку ефективність зв’язків між різними типами громад. В 
умовах, коли сільських старост призначає голова громади, а 
не обирають жителі, а напрями використання коштів 
місцевого бюджету визначають депутати шляхом 
голосування (чисельність яких залежить від розміру 
поселень, які вони представляють) існує високий ризик 
дискримінації представництва інтересів менших за людністю 
громад у складі чисельних об’єднаних спільнот. У зв’язку з 
цим виникає потреба у формуванні ефективної системи 
стримувань та противаг в середині самої ТГ з метою 
убезпечення від дискримінації окремих спільнот. 

По-друге, це можливі ризики зловживання владою в 
управлінні територіальними громадами. Утвердження 
повсюдності та розширення функцій місцевого 
самоврядування нерідко відбувається на тлі непродуктивної 
взаємодії різних гілок влади – законодавчої, виконавчої та 
судової. Демократичні, а отже соціально значущі інструменти 
розвитку територіальних громад не набули поширення у 
практиці місцевого управління як найбільш дієві на 
локальному рівні управління. За таких умов зберігається 
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висока ймовірність проявів зловживання владою, 
розбалансування інтересів суб’єктів та зростання соціальної 
напруги в громаді. 

По-третє, ризики зростання нерівності та соціального 
відторгнення сільського населення внаслідок латифундизації 
сільських територій. На жаль, в Україні зберігаються 
політичні та економічні передумови для поширення 
соціальної безвідповідальності – високополяризована 
соціальна структура зі значним майновим розшаруванням та 
нерівністю, олігархічна монополізована структура сільської 
економіки з корупційними засадами ведення крупного 
бізнесу, практикою невиконання законів як органами 
державної влади, так і громадянами країни. В умовах 
відкриття ринку землі на тлі сформованих потужних 
агрокорпоративних структур з одного боку і селян власників 
земельних паїв, більшість з яких за наявності фінансових 
обмежень не можуть використовувати власну землю для 
ведення господарської діяльності і змушені здавати її в 
оренду. Може відбутися обезземелення частини селян, що 
вплине на ще більшу консервацію сільської бідності та 
міграцію сільського населення.  

Аналіз нормативно-правових документів та низки 
досліджень з цієї проблематики [1, 2, 3, 4] дає змогу 
визначити очікувані результати децентралізації: передача 
значної частки ресурсів, повноважень та відповідальності 
органам місцевого самоврядування з метою усунення 
надмірної централізації задля зростання ефективності 
управлінських рішень та зменшення проявів бюрократизму; 
покращення матеріально-технічного і фінансового 
забезпечення територіальних громад, відновлення 
інфраструктури та зменшення ризиків техногенних 
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катастроф; обмеження фрагментації адміністративно-
територіальних одиниць, яка є причиною низького рівня 
професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування; 
досягнення самодостатності територіальних громад внаслідок 
їх укрупнення та зростання населення в нових 
адміністративно-територіальних межах.  

За таких умов важливо сконцентрувати увагу на 
впровадженні інструментів стимулювання розвитку 
соціального капіталу, які будуть спрямовані на: формування 
та зміцнення зв’язків, практику взаємодії між стейкхолдерами 
розвитку громади (місцева влада, жителі, підприємці, 
інвестори, різнорівневі інститути влади); залучення до 
спільного планування та організації діяльності, реалізації та 
контролю виконання планів та проектів розвитку громади; 
накопичення довіри між стейкхолдерами завдяки спільним 
діям, застосовуючи різні форми роботи в громаді, якими є 
ініціативні групи, клуби, навчальні осередки, товариства, 
групи взаємодопомоги; формування прозорого 
інформаційного простору роботи органів місцевого 
самоврядування. Головними напрямами розвитку соціального 
капіталу сільських ТГ в Україні є узгодженням спільних 
інтересів, створення основи для взаємодії, за рахунок якої 
формуються мережі зв’язків та накопичення довіри. Важливо 
орієнтуватися на завдання, які випливають із спільного 
бачення реальних можливостей створення нових робочих 
місць, у тому числі й у сфері підприємництва за місцем 
проживання. Необхідною є координація зусиль органів 
державного управління з громадськими організаціями, 
навчальними закладами, міжнародними організаціями, а 
також узгодження національних і міжнародних програм у 
сфері розвитку територіальних громад. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
В умовах початку антитерористичної операції в 

Донецькій та Луганській областях у 2014 році Україна 
опинилася у нових реаліях. Безпека країни безумовна мала 
нові виклики. В умовах чіткого визначення 
євроінтеграційного вектору, країна мала звільнитися від 
економічних, соціальних, політичних та суспільних перешкод 
до такої співпраці. В свою чергу, розуміння країни-агресора, 
що Україна виходить із зони політичного контролю, 
спричинило додаткові фінансові вливання у системи 
інформаційної підтримки агресії: проведення інформаційної 
політики через засоби масової інформації, збір персональної 
інформації громадян України, які мали відношення до 
військового, волонтерського та громадського руху, 
кібератаки на інформаційні сервіси, пошук розвідувальних 
даних про військові, інфраструктурні, громадські об’єкти 
тощо. У 2022 році після початку повномасштабної військової 
агресії російської федерації проти України з’явилося чітке 
розуміння, що інформаційна безпека держави стане основою 
майбутньої перемоги, а розвиток інформаційних технологій 
забезпечить інвестиційну привабливість та 
конкурентоспроможність країни на світових ринках, що дасть 
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можливість швидко та у повному обсязі відновити зруйновані 
війною об’єкти [1]. 

Аналізуючи сучасні виклики інформаційного 
забезпечення, доцільно визначити роль органів публічного 
управління у процесах побудови архітектуру інформаційної 
безпеки, зокрема, визначено наступні запити до органів 
публічної влади [2-3]: 

- формування механізмів забезпечення захисту даних, 
що мають статус військової таємниці, дані, військового 
характеру, розвідувальних даних тощо, 

- розробка ефективних систем захисту персональних 
даних громадян, в тому числі з метою їх особистої безпеки,  

- забезпечення захисту інформаційних баз та інформації 
центральних, регіональних та місцевих органів влади, 
Міністерств та відомств, інституцій публічного управління 
тощо, 

- розробка програм захисту баз даних фінансових 
установ, 

- виявлення та призупинення діяльності організацій, які 
фінансують інформаційні вливання, що загрожують безпеці 
держави, 

- формування прозорих та відкритих інформаційних 
джерел, спрямованих на задоволення запитів населення, 
бізнесу на надання адміністративних послуг, 

- формування мобільного та відкритого доступу до 
офіційної інформації органів публічної влади, завданнями 
яких є інформаційна підтримка та роз’яснення населенню 
інформації про прийняття управлінських рішень на 
національному, регіональному та місцевому рівнях, 

- організація системи взаємодії з обміну інформацією 
між міжнародними партнерами України, спрямованої на 
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забезпечення національної безпеки, прав та свобод людини і 
громадянина, розвиток громадянського суспільства, 
формування умов для залучення інвестицій, розвитку бізнесу, 
розвитку громадянського суспільства, 

- представництво України та організація її співпраці із 
міжнародними партнерами у рамках роботи у міжнародних 
громадських організаціях, сприяння поширенню інформації 
про їх діяльність та залучення населення до участі у 
програмах розвитку, грантової підтримки тощо, 

- формування процесів інформаційного супроводу 
освітніх процесів для школярів та студентів в умовах нових 
викликів, 

- пошуку механізмів розвитку якісного дистанційного 
навчання, 

- підвищення цифрової грамотності населення, 
- забезпечення ефективних комунікацій у ієрархічній 

системі публічної влади,  а також горизонтальної системи 
комунікації між різними гілками та рівнями влади, приватним 
сектором, громадськістю. 

Отже, визначивши сучасні виклики та роль органів 
публічної влади у побудові ефективної інформаційної 
системи на національному, регіональному та місцевому 
рівнях, доцільно визначити тенденції розвитку інформаційної 
політики України. 

Тенденціями розвитку інформаційного простору в 
Україні мають стати загальні євроінтеграційні процеси, 
зокрема, формування сприятливих умов для розвитку 
цифрових ринків, відкритість даних при їх максимальному 
захисті, зростання кількості адміністративних послуг на 
платформі «Дія», розвиток застосунків, спрямованих на 
реалізацію запиті населення, розвиток офіційних 
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інформаційних джерел, як в форматі офіційних сайтів, так і 
через використання соціальних мереж, формування швидкого 
доступу до інформації із мінімальними витратами часу та 
необхідністю оформлення документів чи пред’явлення 
документів для підтвердження особи, ключів, підписів тощо.  

Отже, процеси цифровізації та розвитку інформаційних 
систем будуть продовжувати розвиватися. Стійкі тенденції до 
розвитку інформаційних систем визначають нові вимоги до 
забезпечення безпеки інформації, що стає базовим 
пріоритетом публічного управління.  
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Навчання іноземних громадян у ЗВО України є одним із 

пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти та впливає на 
міжнародний імідж держави. Окрім згаданого іміджевого 
значення, розвиток міжнародного співробітництва у сфері 
надання освітніх послуг іноземним громадянам, має важливе 
економічне значення як для країни загалом, так і для ЗВО, які 
надають такі послуги. Кожен іноземний студент щороку 
витрачає в Україні близько 400 тис. грн, а загалом іноземні 
студенти – понад 30 млрд грн на рік, що відомо з [1].  

Контингент іноземних студентів, які приїжджають в 
Україну для здобуття вищої освіти, за даними одного з 
дослідницьких звітів [2], зростає і за останні п’ять років їх 
число збільшилося на понад 25 %. Щороку в Україну на 
навчання приїжджають близько 20 тис. іноземних студентів. 
Їх навчання в ЗВО України здійснюється за декількома 
напрямами: основне навчання (здобуття ОС бакалавр, 
магістр), мовна підготовка, післядипломна освіта, навчання 
для здобуття наукового ступеня (аспірантура, докторантура), 
програми академічної мобільності. За даними Українського 
центру міжнародної освіти [3] в Україні станом на 2020 рік 
навчалося 76548 іноземних громадян із 155 країн світу. 
Більшість студентів-іноземців– 90,02%, здобували освітній 
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ступінь бакалавра чи магістра, а найменше таких здобувачів 
прибули в Україну за програмами мобільності - 0,01%, на всі 
інші напрями навчання припадає 9,97% студентів. З даних 
виходить, що більшість студентів прибувають в Україну для 
отримання диплома бакалавра чи магістра, але іншим 
напрямам навчання переваги не віддають, що потребує 
додаткового аналізу та висновків.  

 Надання освітніх послуг іноземним громадянам є 
складним процесом, що потребує комплексного підходу до 
проведення набору та навчання іноземців. Як ЗВО, так 
вступники-іноземці зіштовхуються з рядом проблем на 
етапах вступу та навчання в Україні. Це обумовлено 
наступними проблемними аспектами вступної кампанії та 
навчання іноземців:  

1) відсутністю достатньої обізнаності абітурієнтів 
про механізми вступу до ЗВО України та їх особистих 
прав при цьому;  

2) недосконалістю законодавчої бази, що регулює 
даний процеси;  

3) незлагодженістю роботи та недосконалістю 
організаційно-правових механізмів взаємодії ЗВО 
України з міністерствами, відомствами, установами, 
державними організаціями, які беруть участь у процесі 
набору іноземних студентів, зокрема, Міністерство 
освіти і науки України, ДП «Український державний 
центр міжнародної освіти» МОН України, ДП 
«Інформаційно-іміджевий центр» МОН України, 
Служба безпеки України, Міністерство закордонних 
справ України, Державна міграційна служба України, 
Державна прикордонна служба України, Національна 
поліція та інші задіяні впроцесі організації. 
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4) зловживанням посадовими особами своїм 
становищем при прийнятті відповідних рішень; 

5) зловживанням організаціями-посередниками на 
етапах допомоги при вступі та навчанні іноземців до 
ЗВО України; 

6) відсутністю стандартизованих рекомендацій 
щодо організації роботи ЗВО по набору іноземних 
студентів. 
Вступ та навчання іноземних громадян до ЗВО України 

досить складний процес, успіх якого залежить від багатьох 
факторів, які тісно пов’язані між собою і тільки комплексний 
підхід у їх вирішенні може покращити його результати.  

На сьогодні, в зв’язку з війною, яку розв’язала росія 
проти нашої держави, кількість іноземців, які виявляють 
бажання навчатися в Україні різко скоротилася. Для 
забезпечення набору іноземних студентів МОН України 
створили умови та нормативно-правове забезпечення для 
реалізації дистанційного вступу до ЗВО України, 
результативність якого можна буде оцінити тільки після 
закінчення вступної кампанії. Проте, незважаючи на війну, ми 
маємо створювати нові можливості для надання освітніх послуг 
іноземним громадянам ЗВО України, що є перспективним 
напрямком розвитку освіти України, особливо в умовах 
складної міжнародної політичної та економічної ситуації. Тому 
якнайшвидше вирішення основних проблемних аспектів набору 
та навчання даної категорії здобувачів, шляхом удосконалення 
організаційно-правових механізмів даного процесу, створення 
умов для збереження існуючого контингенту іноземних 
студентів в ЗВО України та забезпечення набору нових 
студентів-іноземців, має бути одним із пріоритетних завдань в 
освітній галузі. 
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ 
ПОЗИТИВІЗАЦІЇ ТУРИЗМ-УПРАВЛІННЯ 

 В УКРАЇНІ 
 
Науково-доктринальні позиції щодо туризм-індустрії 

нерідко визначають інновації елементом доступної відповіді 
на глобалізаційні та безпекові трансформації. Імпонує позиція 
А. Єштаєва [1, c. 59], котрий наполягає на впровадженні 
державами «інноваційних стратегій маркетингового туризм-
розвитку». До них автор відносить рекламування не лише 
«культурної спадщини» як статичної константи, але й 
просування її складових – історичної, рекреаційної, 
культурної, а. також, новітніх форм туризм-взаємодії – 
зеленого, оздоровчого туризму та ін. Державно-управлінське 
впровадження подібної політики в Україні кореспондує                
п. 7 ПКМУ № 1162 від 24.12.2019 р. «Деякі питання 
діяльності Державного агентства розвитку туризму», яким 
передбачено опцію організаційно-розпорядчої, фахово-
повноважної та контрольної функцій як субскладових 
діяльності даної інституції. Перепоною до реалізації 
означеної ініціативи може стати згадана неефективна 
кореляція між нормативною та інституційною сферами 
туризм-політики України: аспектом її урегулювання може 
стати прийняття уніфікованого документу, як-от «Договору 
про співробітництво між ДАРТ, Міністерством 
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інфраструктури України та Міністерством фінансів України у 
галузі нарощування туризм-потенціалу України на внутрішньому 
та міжнародному ринках».  

Відмічу, що об’єктивні фактори гальмування туризм-
розвитку в Україні є удвічі вагомішими, аніж у ЄС та інших 
розвинених країнах. За останні 2,5 роки вітчизняна туризм-
індустрія стикнулася із згубними наслідками COVID-19 
(виключно економічний аспект) та військової агресії РФ 
(економічний, безпековий, культурний, інфраструктурний та 
цивілізаційний аспекти гальмування туризм-індустрії для 
України), в той час як ЄС, США та інші союзники України 
спрямовували державну політику виключно проти подолання 
наслідків COVID-19. Дорожня карта щодо нівелювання 
означених негативних туризм-наслідків окреслена у 
дослідженні Ф. Буріні [2, c. 84], де важелями посткризового 
туризм-відновлення визначені синхронність державної 
політики та законодавчого регулювання, а, також, збереження 
ландшафтно-пам’яткової автентичності окремих регіонів. 
Останній аспект викликає реалізаційні сумніви, адже в 
умовах збройної агресії РФ та тимчасової окупації 
суверенних територій України це є можливим лише на 
окремих дестинаціях. Проте, питання фіксування військових 
злочинів РФ проти історичних, культурних пам’яток доцільно 
покласти на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України (Мінреінтеграції) задля 
сумісної реновації культурно-туристичних локацій із 
партнерами України після деокупації відповідних територій. 
Дана пропозиція підлягає комплексному впровадженню на 
чолі із ДАРТ як органом, що стандартизує концепції розвитку 
туристичної індустрії в Україні. 

Дещо узагальненим, проте системоутворюючим 
чинником позитивізації туризм-управління в Україні варто 
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вважати «концептуалізацію вітчизняного туризм-простору». 
Даний термін був інтегрований у вітчизняну доктрину 
Ю.Середою [3], котра визначила його як «рекодифікаційну 
діяльність органів влади, недержавних інституцій та 
громадянського суспільства щодо підтримання 
соціококультурно-феноменологічного статусу туризму в 
Україні». На основі даної теорії пропонується сформувати 
авторську модель ефективізації туризм-індустрії України в 
умовах сучасних геоглобальних, епідеміологічних та 
безпекових викликів: ДАРТ та Міністерство інфраструктури 
України як органи туризм-профілю із відповідною 
компетенцією, визначеною законом (ПКМУ № 1162 від 
24.12.2019 р. щодо ДАРТ та ПКМУ № 460 щодо 30.06.2015 р. 
щодо Мініфраструктури України відповідно); діяльність 
Національної туристичної організації України (НТОУ) як 
органу приватної туризм-юрисдикції щодо консолідації 
туризм-розвиткової сфери та аспектів підвищення туризм-
послугових компетентностей; формування соціального 
діалогу між державою та громадянами в галузі туризм-
політики, заснованої на положення закону України «Про 
соціальний діалог в Україні». 

Варто відмітити, що державне управління туризм-
сферою України походить та залежить не лише від 
законодавчих норм, але й від сфери, специфіки та контексту 
застосування останніх. Загальна тенденція державного 
регулювання туризм-розвитку є диспозитивною (п. 3 ПКМУ 
№ 1162 від 24.12.2019 р. «Деякі питання діяльності 
Державного агентства розвитку туризму» передбачає т. зв. 
«відпускне» управління сферою профільним органом: 
реалізація державної політики без контролю та нагляду. 
Вищезазначений підхід формує, зокрема, колізійне 
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трактування ст. 25 Закону України «Про туризм», яким 
визначається перелік прав туриста та формально-способові 
механізми їх захисту. За таких умов, на мою думку, страждає 
ефективність кризового туристичного управління – у 
відносинах владно-вертикального впливу (директивне 
управління «згори донизу» та відносинах із приватним 
елементом –– цивільних –– щодо захисту туристом власних 
прав без звернення до державних органів). Відповідно до ст. 8 
Цивільного кодексу України, за певних умов, до цивільних 
відносин може бути використано аналогію закону. 
Нормативний дозвіл захисту туризм-прав споживачем 
туризм-послуг на території України полегшив би процедуру 
запобігання порушенням законних інтересів туристів як 
споживачів.  

Потрібно відмітити, що за своїм змістом подібний підхід 
кореспондує теорії «м’якого права» – soft law [4, c. 33; 5]– 
концепції ЄС, що передбачає диспозитивне регулювання 
юридичних правовідносин шляхом застосування актів 
«непрямої дії» та субправових інструментів. Відповідно 
курсу України на Євроінтеграцію, застосування даного 
принципу у туризм-сфері дозволить максимізувати 
внутрішньотуристичні, а також – туристично-в’їзні бюджетні 
надходження та відповідну частку туризму у формуванні 
національного ВВП. Зазначений підхід може застосовуватися 
не лише під час повоєнної відбудови України, але й зараз – 
стимулювання внутрішнього туризму в умовах воєнного 
стану передбачає спрощені податково-регулятивні та 
державно-наглядові процедури для провадження туризм-
діяльності. 

На мою думку, вагомою складовою державного 
управління розвитком туристичної галузі України може стати 
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державно-управлінське унормування положень закону 
України «Про культуру» № 2778-VI від 14.12.2010 р. (ред. від 
07.10.2022 р.) відповідно положенням вітчизняної культурної 
стратегії. Ми вважаємо, що термін «культурна спадщина» 
повинен розглядатися як субскладова туризм-приваблення 
потенційних клієнтів (себто – «споживачів туризм-послуг»). 
Подібна політика продемонструвала б кореляцію 
рекреаційно-оздоровчого та історико-херітажного формулярів 
вітчизняної туризм-стратегії.  
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НАПРЯМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
На відміну від розвинених країн Заходу, де формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 
діяльності органів державної влади йшло шляхом 
поступового еволюційного визрівання, вбудовування 
інформаційно-аналітичних елементів в інформаційну 
інфраструктуру суспільства, завдяки чому багато 
організаційних, професійно-кадрових, технологічних, 
соціальних рішень проходили безконфліктно, мали тимчасові 
ресурси для оптимізації, в Україні аналогічні процеси 
протікали в іншому темпі та умовах.  

Становлення української інформаційно-аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності органів державної 
влади як особливої галузі знань проходило в найкоротші 
терміни, в обстановці максимальної інтенсифікації всіх 
процесів та загострення багатьох проблем [3, с.122].  

Кожна нова галузь у стадії зародження ініціює такі 
структурні перетворення в соціумі, як інституціоналізація, 
професіоналізація, технологізація та соціалізація. Процес 
інституціоналізації, тобто організаційного оформлення 
інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 
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діяльності органів державної влади – формування системи 
спеціалізованих установ, служб, підрозділів у складі різних 
організацій, фірм і відомств, був ініційований усім ходом 
вітчизняних політичних, економічних, соціальних реформ на 
початку 90-х років. х років минулого століття [1, с. 37].  

Визначається можливим виділення наступних рівнів 
інформаційно-аналітичних служб. Перший рівень становлять 
організації президентської, урядової та парламентської 
структур. Другий рівень утворюють інформаційно-аналітичні 
організації фінансової та комерційної сфери. Третій рівень 
складають центри аналітики та експертизи у вищих наукових 
та навчальних закладах. Четвертий рівень формують 
представники недержавного сектора.  

Процес становлення інформаційно-аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності органів державної 
влади супроводжується та підкріплюється професіоналізацією. 
Під професіоналізацією ми розуміємо формування 
професійної спільноти та системи професійних комунікацій 
кадрів фахівців-аналітиків, визначення основних каналів 
міграції фахівців із суміжних галузей у сферу інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінської діяльності органів 
державної влади, вироблення основних кваліфікаційних вимог до 
професії аналітика, пошук рішень у галузі освіти [2, с. 135].  

Тенденція інформаційно-аналітичного забезпечення 
управлінської діяльності органів державної влади – 
об'єктивно закономірний процес, що характеризує нову 
галузь у стадії її становлення. Безсумнівно, результатом 90-х 
років минулого століття стало досить широке суспільне 
визнання соціального статусу інформаційно-аналітичної 
діяльності, що характеризується цілою низкою ознак, таких 
як [3, с.123]: «поінформованість суспільства про існування 
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аналітики; визнання феномена інформаційно-аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності органів державної 
влади як інструменту управління складними процесами; 
засоби розкриття суті подій, що відбуваються, і 
прогнозування їх подальшого розвитку; формування 
уявлення про професійного аналітика як експерта, який 
володіє ексклюзивним знанням, думку якого необхідно 
враховувати та ін.».  

За ці роки в нашій державі сформувався шар реальних і 
потенційних клієнтів, професійних споживачів інформаційно-
аналітичних продуктів і послуг, поступово формується 
уявлення про інформаційно-аналітичну діяльність як 
необхідний компонент культури управління, підприємницької 
діяльності, інструмент сучасного управління, складової 
частини корпоративної культури тощо [2, с. 136].  

Підвищення складності управлінських завдань 
переважають у всіх сферах життя, з одного боку, і сучасні 
досягнення в галузі електронної техніки та інформаційних 
технологій, що створюють колосальні можливості щодо 
інтенсифікації інтелектуальної діяльності людей, з іншого 
боку, з'явилися об'єктивними передумовами для виділення 
інформаційної аналітики в самостійну проблемну галузь 
знань.  

В результаті становлення інформаційно-аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності органів державної 
влади як галузі знань виник стійкий інтерес до цієї діяльності, 
що виконує по відношенню до широких мас пояснювальну, 
прогностичну та консалтингову функції. У свою чергу, цей 
процес вплинув на розвиток соціуму.  

Слід наголосити на особливому феномені 
інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 
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діяльності органів державної влади. У різних ЗМІ 
(телебачення, традиційна та електронна періодика) 
сформувалися інформаційно-аналітичні рубрики, передачі, 
жанри, розраховані на інтереси широкого загалу. Адресна 
експертиза актуальних подій та тенденцій вітчизняної та 
світової політики, економіки, соціальних та економічних та 
інших проблем потіснила суто інформаційні жанри засобів 
масової інформації, зайняла певне місце у діапазоні 
інформаційних потреб пересічних громадян.  

Фундаментальні причини, що породили даний феномен, 
очевидні: ускладнення інформаційного контексту 
повсякденного буття, що соціально жорстко проявилася і 
оголилася залежність суспільства від глобальних, 
національних, регіональних процесів, інформаційна 
включеність пересічного громадянина у світові події 
(інформований).  

Особлива місія полягає у її методологічній                     
функції [2, с. 137]: «аналітичні матеріали не лише пояснюють 
закономірності реальності, а й демонструють зразки аналізу 
подій та фактів, методи інтерпретації, формують 
інформаційну культуру, що відповідає інформаційному 
режиму громадянського суспільства».  

Разом з тим було б неправильним стверджувати, що 
інформаційно-аналітична діяльність означає лише соціально 
позитивні процеси. Інструментальний характер аналітики, що 
забезпечує прийняття управлінських рішень, розробку 
сценаріїв дій у складних соціальних обставинах, перетворює 
її на ефективну соціально-інформаційну технологію, яка 
може негативно впливати на процеси в соціумі. Негативний 
вплив інформаційно-аналітичного забезпечення 
управлінської діяльності органів державної влади на 
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суспільство може виражатися в маніпулюванні людьми, 
Можливості інформаційно-аналітичної діяльності активно 
використовуються найрізноманітнішими громадськими 
силами, структурами, залежно від цілей, інтересів, ідеології.  

Тому громадянське суспільство навіть за такий 
короткий історичний період (з 90-х років минулого століття) 
набуло досить різноманітного досвіду, щоб усвідомити той 
факт, що інформаційно-аналітична діяльність може бути 
потужною і навіть соціально небезпечною зброєю. 

Відзначимо, що широка громадськість мала можливість 
спостерігати застосування аналітики, аналітичного супроводу 
в політичній, економічній та конкурентній боротьбі, в 
процедурах лобіювання чиїхось інтересів при прийнятті 
рішень у найвищих сферах вітчизняної політики, в масових 
рекламних кампаніях, у кампаніях з маніпуляції громадською 
думкою, коли стикалися думки різних аналітиків, у 
великомасштабних та локальних інформаційних конфліктах, 
багатоходових дезінформаційних акціях тощо.  

Усі ці факти негативного прояву інформаційно-
аналітичного забезпечення управлінської діяльності органів 
державної влади особливо гостро сприймаються широкими 
масами. Об'єктивна слабкість громадянського суспільства та 
його інститутів, практична відсутність незалежних каналів 
висвітлення думки громадянського суспільства, слабкість та 
конформізм громадської думки тощо. сприяють негативному 
впливу інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 
діяльності органів державної влади на суспільство в цілому. 
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ЗАКОН НЕОБХІДНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В 
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ КІБЕРПРОСТОРОМ 

 
Кіберпростір є основним об’єктом публічного управління в 

сфері кібербезпеки. Аналіз його характеристик дозволяє 
стверджувати, що він є надскладним системним об’єктом 
публічного управління, який входить до кібернетичної 
соціотехнічної системи і характеризується динамічністю, 
стохастичністю, нелінійністю, багатовимірністю, множинністю і 
різнорідністю територіально розподілених елементів, 
децентралізацією, транскордонністю.  

Зрозуміло, що система управління таким об’єктом не 
може бути простою, її побудова є дуже складним завданням і 
потребує обов’язкового врахування законів публічного 
управління, характеристик об’єкту управління та наявної 
практики управління подібними об’єктами.  

В теорії і практиці публічного управління вже давно 
одним з основних законів управління визнаний «закон 
необхідного різноманіття», який В.Ешбі описав у своєї книзі 
«Введення до кібернетики» у 1956 році і вважав, що                
«закон необхідної різноманітності дає нам міру  
регулювання» [4, с.294, с.297]. Згідно цього закону, в 
інтерпретації стосовно сфери публічного управління, 
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різноманіття управляючої системи повинно бути не менш ніж 
різноманіття системи, якою управляють [3, с.281]. Автор 
закону під різноманітністю розумів множину розрізнених 
елементів і вважав різноманіття кількісною мірою складності 
систем. В якості елементів системи можуть розглядатися 
люди, технічні пристрої, стани системи, управляючи               
впливи та ін.  

 При ускладненні об’єкта управління найбільш 
очевидним рішенням щодо виконання закону необхідної 
різноманітності є збільшення чисельності органів управління. 
Проте, побудувати систему управління з такою ж кількістю 
елементів, що є у складі кіберпростору, тобто з такою ж 
різноманітністю, фізично неможливо. 

Так, в глобальному кіберпросторі одночасно можуть 
функціонувати мільярди елементів (різного роду окремі 
технічні прилади та соціотехничні системи різної складності). 
Що стосується національного сегменту кіберпростору, то в 
Україні за даними, що наведені в [2], на травень-червень          
2022 року на неокупованій території України користувачів 
Інтернету у віці від 14 до 70 років було близько 19 млн 
українців.  До них потрібно додати технічні пристрої різного 
призначення, що підключені до Інтернету та функціонують в 
автоматичному режимі.  

Підключення будь-якого елементу до Інтернету 
(кіберпростору) або вихід з нього змінює стан кіберпростору. 
Крім того, підключений до Інтернету фізичний пристрій 
може функціонувати в нормальному режимі або з 
обмеженнями внаслідок, наприклад, кібератак, додатково 
можна враховувати швидкість і обсяг мережевого трафіку та 
інші параметри і таким чином кількість можливих станів стає 
величезною.  
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Розглядаючи подібні складні і надскладні системи, 
В.Ешбі запровадив поняття «обмеження різноманітності», яке 
також називають законом або принципом обмеження 
різноманітності Ешбі. Автор визначив це поняття як 
відношення між двома множинами, що виникає, коли наявне 
за однієї умови різноманіття є меншим, ніж різноманіття, що 
наявне за іншої умови [4, с.181].  

Таким чином, для того, щоб привести різноманіття 
суб’єкта управління і складного (надскладного) об’єкта 
управління в необхідне співвідношення для досягнення 
керованості об’єкта управління, є три шляхи - підвищення 
різноманіття суб’єкта управління до рівня об’єкта управління, 
обмеження різноманітності об’єкта управління до рівня 
різноманітності суб’єкта управління, комбінація підвищення 
різноманіття суб’єкта управління з одночасним обмеженням 
різноманітності об’єкта управління до деякого оптимального 
рівня.  

В сфері публічного управління доцільно говорити про 
різноманітність станів об’єкта управління і різноманітність 
управляючих впливів. В такому розумінні на кожен 
можливий стан об’єкта управління (окрім бажаного) суб’єкт 
управління повинен бути здатним здійснити відповідні 
управляючи впливи в необхідної кількості для переведення 
його в потрібний стан.  

Важливим моментом в практичному застосуванні 
закону необхідного різноманіття є поняття «відмінність». 
В.Ешбі вважав його найбільш фундаментальним поняттям 
кібернетики, яке означає, що дві речі відчутно різні, або одна 
річ змінилася з часом. Поняття включає всі зміни, які можуть 
статися з часом  [4, с.23]. Проблема полягає в можливості і 
здатності розрізняти всі стани об’єкта управління (у 
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загальному випадку всі елементи системи) для правильного 
визначення необхідного різноманіття. 

Крім того, на визначення необхідного різноманіття 
об’єкта управління впливають швидкість реакції системи 
управління на зміни у стані об’єкта управління (формування 
управляючих впливів в одиницю часу) і пропускна здатність 
каналів зв’язку, що повинна відповідати кількості 
необхідного управління.  

Більшість рекомендацій щодо практичної реалізації 
закону необхідної різноманітності в сфері публічного 
управління зводиться до збільшення різноманітності системи 
управління за рахунок її удосконалення: оптимізації 
розподілу цілей, функцій, організаційної структури, 
впровадження інновацій в управлінські процеси, що в 
кінцевому рахунку повинно призводити до збільшення 
різноманітності управляючих впливів. 

Стосовно системи державного управління сферою 
кібербезпеки України  можна стверджувати, що на сьогодні 
не в повної мірі задіяні такі додаткові ресурси для 
підвищення різноманіття як органи місцевого 
самоврядування, міжнародне співробітництво України, 
державно-приватне співробітництво. Оптимальне 
використання цих інструментів може дозволити без 
збільшення кількості державних органів і держслужбовців та 
працівників значно підняти рівень різноманіття системи 
управління кіберпростіром, зокрема в сфері забезпечення 
його кібербезпеки. Проте необхідно враховувати, що 
збільшення складності системи призводить до зниження її 
стійкості. Тому при певному ускладненні системи управління 
в процесі досягнення необхідного різноманіття потрібні 
додаткові ресурси для забезпечення достатнього рівня 
стійкості.  
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В плані обмеження різноманітності кіберпростору 
можна привести рекомендацію Г.Атаманчука [1,с.132] знайти 
в об’єктах управління управляючи та контрольні параметри, а 
також «критичні» точки, впливаючи на які можна зберігати 
або перетворювати їхній стан.  

Іншим способом обмеження різноманітності 
кіберпростору є корегування принципів доступу, відкритості і 
захищеності кіберпростору на користь принципу 
захищеності, тобто передбачити можливість обмеження 
доступу і відкритості якщо є реальні загрози кибербезпеці 
кіберпростору. Обмеження кількості користувачів Інтернету 
та інших глобальних мереж обов’язково приведе до 
зменшення різноманітності кіберпростору, але така 
радикальна міра можлива у надзвичайних ситуаціях і в 
умовах введення воєнного стану у країні. Групування 
елементів кіберпростору за однотипними керуючими 
впливами на них також повинно призвести до зменшення 
різноманітності кіберпростору. 

Таким чином, закон необхідного різноманіття і наслідок 
з цього закону (принцип обмеження різноманітності) є 
теоретико-методологічною основою для побудови систем 
публічного управління надскладними системами, прикладом 
яких є кіберпростір. Але практична реалізація їх вимог 
потребує вирішення цілого ряду складних проблем (завдань) і 
проведення ґрунтовних досліджень.  
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ТЕНЕДНЦІЇ РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ У СВІТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ТА СУСПЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

Формування та переміщення міграційних потоків, 
тенденції та передумови міграції мають складну систему 
причинно-наслідкових зв’язків, аналіз яких має на меті 
допомогти в розробці дійсно дієвих механізмів публічного 
управління міграцією. Переміщення населення є процесом 
історичним. Ще й досі на територіях деяких держав або 
навіть між кількома державами проживають кочові народи, 
які не мають постійного місця проживання, переміщуючись 
територіями у пошуках більш комфортних умом.  

Історично склалося так, що кочові народи 
переміщувалися територіями у пошуках їжі, питної води, 
місць для полювання, випасу худоби, ведення сільського 
господарства, збиральництва тощо. Тобто, основою метою 
переміщення населення було виживання та формування 
більш комфортних умов проживання. Ті племена, які 
проживали у більш комфортних умовах могли забезпечити 
своє існування, інші вимирали або переміщувалися далі. Із 
розвитком цивілізації процеси переміщення населення стали 
базуватися на пошуках цінних ресурсів, які могли збагатити 
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їх власників: період золотої лихоманки, хрестові походи у 
африканські та азійські країни, колоніальні війни [1].  

Суспільні запити і виклики епохи промислової 
революції передбачали переміщення населення із сільської 
місцевості до міст у якості робочої сили. Поступова 
автоматизація сільськогосподарського виробництва призвела 
до падіння попиту на ручну працю та робочу силі у сільській 
місцевості, яка переорієнтувалася на потреби виробничих 
підприємств. Міграційні потоки в цей період, як правило 
мали внутрішній характер, та сприяли розвитку процесів 
урбанізації [2]. 

У період розвитку постіндустріального суспільства 
причинами міграційних потоків ставали вже не тільки запити 
на пошук роботи, але і пошук більш комфортних умов 
проживання та вищих стандартів життя.  

Для найбідніших країн світу переміщення населення є 
наслідком необхідності забезпечення базових фізіологічних 
потреб та потреб у безпеці, адже проблемами бідних країн є 
безробіття, голод, бідність, низький рівень охорони здоров’я 
та розповсюдження інфекційних захворювань, епідемії, 
відсутність можливостей для заробітку, отримання якісної 
совіти, соціальних послуг. Отже, проблемами міграції 
населення із бідних країн є запити гуманітарного характеру та 
соціального напряму. Також, варто зазначити, що у бідних 
країнах відсутні ефективні системи захисту прав та свобод 
людей, зокрема, базових прав на життя, безпеку, приватну 
власність, люди в цих країнах часто мігрують під впливом 
факторі війни, громадянських конфліктів, тероризму, 
бандитизму та корупції [3].  

Хоча, варто зазначити, що в умовах розвитку 
інформаційного суспільства спостерігаються і інші моделі 
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міграції. Зокрема, люди з високим рівнем оплати праці та 
високою кваліфікацією можуть переїжджати до бідніших 
країн для забезпечення для себе там вищого рівня життя. 
Оскільки вартість проживання у бідних країнах є нижчою, то 
людина із високими доходами забезпечує собі більше 
потенційних можливостей. Як правило, мова йде про країни 
зі сприятливими природно-кліматичними умовами. Так, 
відносно нова тенденція міграційних потоків стала можливою 
з урахуванням розвитку інформаційних технологій, що 
дозволяють у ряді галузей працювати дистанційно із будь-
якої точки світу. Особливо актуальною тенденція 
переміщення висококваліфікованих працівників, які можуть 
працювати дистанційно, стала спостерігатися в період 
пандемії коронавірусу, що визначило суттєві умови для 
дистанційної роботи та фрілансу.  

В умовах повномасштабної військової агресії російської 
федерації понад 9 мільйонів осіб стали вимушеними 
переселенцями. Така міграційна криза в Європі виникла 
вперше з часів Другої світової війни. Окрім гуманітарних та 
соціальних проблем, викликаних переміщенням населення, 
доцільно говорити про трансформації економічної системи. 
Переміщення працездатного населення завжди свідчить про 
зростання потенційних можливостей економічного розвитку 
до центрів тяжіння. Такими центрами стали країни Європи. 
На сьогодні, країни Європи мають значний інтелектуальний 
та людський потенціал для нарощування розвитку економіки 
за умови стабілізації вартості енергоносіїв. Проте, вже зараз 
зрозуміло, що післявоєнна архітектура ринку праці буде 
залежати, в першу чергу, від позицій України у створенні 
можливостей для економічного розвитку, відновлення 
економіки, сприятливого інвестиційного клімату, що стане 
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основою для рееміграції населення та формування нового 
економічного потенціалу.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Гончаренко A. В. Реформування законодавства 

Великої Британії та міграційна політика Європейського 
Союзу наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Ціннісно-
орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції : 
матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної 
конференції, м. Суми, 18 червня 2022 р. Суми : Сумський 
державний університет, 2022. С. 45-49 

2. Гречка, О. (2022). Міграційна криза в Європі як 
загроза безпеці ЄС: факти, виклики та можливості рішення. 
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління 
персоналом. Політичні науки та публічне управління, (2(62), 
48-53. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-2(62)-7 

3. Aydiner, C. and Rider, E. (2022), "Migration policies and 
practices at job market participation: perspectives of highly 
educated Turks in the US, Canada and Europe", International 
Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 42 No. 5/6, pp. 399-415. 
https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2021-0044 

 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    73 

СЕКЦІЯ 2. 
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м. Бобровиця, Україна 
 

ВІДРЯДЖЕННЯ 2022 ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ 

 
Визначення службового відрядження містить Інструкція 

про службові відрядження в межах України та за кордон, 
затверджена наказом Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59 (далі — 
Інструкція № 59). І хоча її норми обов’язкові для 
підприємств, установ й організацій, котрі повністю або 
частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, все ж 
саме на неї посилаються контролюючі органи, а 
госпрозрахункові підприємства беруть за орієнтир при 
формуванні власних Положень про службові відрядження. 
Під «службовим відрядженням» розуміють поїздку 
працівника за розпорядженням керівника підприємства на 
певний строк до іншого населеного пункту для виконання 
службового доручення поза місцем його постійної роботи (за 
наявності документів, що підтверджують зв'язок службового 
відрядження з основною діяльністю підприємства). 

https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
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 Відрядження – це видача керівником розпорядчого 
документа (наказу, розпорядження) із чіткою службовою 
метою – поїхати працівнику до іншого населеного пункту, а 
ніж де розташоване робоче місце працівника. Згідно із 
наказом про відрядження визначають суму добових, дати 
відправлення та вибуття у відрядження для кадрового обліку 
та оплати часу відрядження тощо. Для бюджетних установ            
п. 6 р. І Інструкції № 59 передбачає, що відрядженого 
працівника обов’язково ознайомлюють з кошторисом витрат 
(або з довідкою-розрахунком на виданий/перерахований 
аванс, складеною за довільною формою) та з вимогами 
нормативно-правових актів за якими звітують про 
використання коштів, виданих на відрядження. Працівники 
можуть розраховувати на одержання інших компенсацій у 
зв’язку зі службовими відрядженнями (ст. 121 КЗпП). 
Відрядженим працівникам обов’язково виплачують: добові за 
час перебування у відрядженні;  вартість проїзду до місця 
призначення і назад;  витрати по найму жилого приміщення в 
порядку і розмірах, встановлюваних законодавством. Ці суми 
складають аванс. Видають аванс одним із способів: 1) з каси 
підприємство готівкою за ВКО; 2) безготівково, шляхом 
перерахування на особистий картковий рахунок працівника 
або ж на корпоративну платіжну картку. 

Під «добовими витратами» розуміють витрати на 
відрядження, які не підтверджені документально, на 
харчування та фінансування інших власних потреб 
відрядженого працівника (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, п. 15 р. 
І Інструкції № 59). Неоподаткований розмір 
добових вказаний у пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ  і становить: –
 для відряджень по Україні – не більш як 0,1 розміру 
мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня 

https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/KD0001?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
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податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен 
календарний день такого відрядження (у 2022 році – 650 грн); –
 для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен 
календарний день відрядження за офіційним обмінним 
курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за 
кожен такий день. Суму, яка перевищує вище вказані 
розміри,  оподаткувується ПДФО за ставкою 18% і 
військовим збором за ставкою 1,5%. 

В бюджетних установах у 2022 році добові по 
відрядженням у межах України збільшилися з 60 грн/доба до 
300 грн/доба. Також зросла гранична сума витрат на найм 
житлового приміщення за добу – з 600 грн/доба до                       
900 грн/доба, 300 грн – нові добові в Україні з 01 січня                 
2022 року. Крім того, зросли й добові по закордонних 
відрядженнях у всі країни у цілому на 60%. Наприклад, 
добові в сусідні країни зараз складають (у еквіваленті долара 
США): до Польщі– 61$/доба (було 38$/доба); до Чехії –                
54 $/доба (було 34$/доба); до Угорщини – 54$/доба (було 
34$/доба). Відповідно до п. 5 р. ІІ  Інструкції № 59 вимагає, 
що витрати на харчування, вартість якого включена до 
рахунків на проживання або до проїзних документів, оплачує 
відряджений працівник за рахунок добових витрат згідно з 
додатком 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98, 
зокрема 80% - при одноразовому, 55% – дворазовому, 35%  – 
триразовому харчуванні. 

 Підприємство повинно компенсувати працівникові 
витрати на проїзд у відрядженні. Кожному відрядженому 
працівнику варто знати основні положення наказу Мінфіну 
від 28.09.2015 р. № 841, яким затверджені форма Звіту про 
використання коштів, виданих на відрядження чи під звіт 
(далі – авансовий звіт) та порядок його заповнення. 

https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/KP110098?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/RE27693?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01


 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   76 

 Відряджений працівник повинен подати до бухгалтерії 
авансовий звіт до закінчення 5-го банківського дня, який 
настає за днем, у якому він завершив відрядження (пп. «а»               
пп. 170.9.2 ПКУ, п. 3 Порядку № 841). Якщо відряджена 
особа отримала на відрядження готівку із застосуванням 
платіжних карток, тоді вона подає авансовий звіт і повертає 
суму надміру витрачених коштів до закінчення 3-го 
банківського дня після завершення відрядження (пп. «б» пп. 
170.9.3 ПКУ). Коли відряджена особа скористалася 
платіжними картками для безготівкового розрахунку, а строк 
подання авансового звіту не перевищує 10 банківських днів, 
то за наявності поважних причин роботодавець може його 
продовжити до 20 банківських днів (до з'ясування питання в 
разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними 
документами). А за наявності надміру витрачених коштів їх 
суму повертають в касу або зараховують на банківський 
рахунок роботодавця до або під час подання авансового звіту. 

 
Список використаних джерел: 

 
1.  Кодекс законів про працю України – редакція 

 від 19.08.2022, підстава - 2434-IX 
2.  Податковий кодекс України редакція від 1.01.2011 року 
3. Інструкції про службові відрядження в межах України 

та закордон наказ Мінфіну від 13.03.1998 № 59.  
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 

2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження 
державних службовців, а також інших осіб, що 
направляються у відрядження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково утримуються 
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». 

https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/RE27693?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://ips.ligazakon.net/document/t10_2755?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2434-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98/ed20070729
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Осіпчук Д.С. 
аспірантка кафедри інформаційних систем  

в управлінні та обліку, 
Державний університет «Житомирська політехніка» 

м. Житомир, Україна 
 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ЯК ВІДПОВІДЬ НА 
КОРОНАКРИЗУ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ 
 

Наслідки пандемії захопили усі сфери життя суспільства 
та продовжують чинити негативний вплив і досі. За даними 
Світового банку рівень ВВП у 2020р. становив                           
84,91 трильйона доларів, що показало різке зниження 
показника на 3,3% у порівнянні з попереднім періодом. Таке 
зниження стало найбільшим за останнє десятиліття 
починаючи від періоду рецесії 2008 року. Безробіття 
зростало, а підприємства банкрутували. Криза, що склалася 
потребувала швидкого реагування на нову загрозу.  Проте, 
вже у 2021р. відбулося зростання рівня світового ВВП на 
5,8%, що свідчить про ефективність запроваджених заходів та 
політик, прийнятих урядами країн. Одним із таких 
інструментів впливу на ситуацію стала державна допомога. 
Гранти на підтримку ліквідності чи покриття витрат, пільгові 
кредити та податкові пільги – усе це було направлено на 
підтримку бізнесу усіх розмірів та в найбільш вразливих 
секторах економіки. Європейським Союзом було прийнято 
рішення про введення тимчасових рамок надання державної 
допомоги, що зробило її доступнішою для сотень 
підприємств у всіх країнах-членах.  
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Державна допомога суб’єктам господарювання в ЄС є 
особливим об’єктом, який піддається жорсткому контролю з 
боку Європейської Комісії (далі –ЄК), оскільки за своєю 
суттю може чинити негативний вплив на конкуренцію, через 
надання переваг одному суб’єкту господарювання чи галузі 
перед іншими. 

З виникненням таких форс-мажорних обставин, як 
світова пандемія, урядам необхідно було переглянути звичні 
правила життя, в тому числі і економічного. У відповідь на 
загрози спричинені COVID-19 ЄК було прийнято рішення 
про запровадження тимчасових рамок надання державної 
допомоги – за горизонтальним правилом. Згідно з ним, 
допомога може бути надана на вирішення проблем у                 
будь-якій галузі чи країні. Надання допомоги за 
горизонтальним правилом допомагало значно скоротити час 
на схвалення на допомогу Комісією. 

Таку допомогу могли отримати суб’єкти 
господарювання усіх видів та розмірів в найбільш 
постраждалих секторах (пасажирський транспорт, туризм, 
готельно-ресторанний бізнес, охорона здоров’я тощо) або в 
стратегічних. Допомога надавалася у різних формах: гранти, 
гарантії, пільгові кредити, знижені відсоткові ставки за 
позиками, податкові пільги, інструменти капіталу та ін. 
Розглянемо структуру та динаміку державної допомоги у ЄС 
далі.  
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Таблиця 1.  
Аналіз динаміки та структури державної допомоги у 

ЄС з розподілом по країнам-членам у період пандемії 
COVID-19 

 

Країни-члени 
ЄС 

Сума, млн. євро 
Відхилення 

Абсолютне, 
млн. євро 

Відносне, 
% 

Пунктів 
структури, % 

2020  2021 2020 2021 

Австрія 81112,01 30182,17 -50929,84 -62,79 3,30 1,33 

Бельгія 138872,92 28894,86 -109978,06 -79,19 5,64 1,27 

Болгарія 28582,60 25772,30 -2810,30 -9,83 1,16 1,14 

Греція 102086,43 88720,10 -13366,33 -13,09 4,15 3,91 

Данія 50587,50 44389,50 -6198,00 -12,25 2,06 1,96 

Естонія 4145,76 207,53 -3938,23 -94,99 0,17 0,01 

Ірландія 43910,00 677736,06 633826,06 1443,47 1,78 29,85 

Іспанія 104628,00 38083,68 -66544,32 -63,60 4,25 1,68 

Італія 185219,69 82559,05 -102660,64 -55,43 7,52 3,64 

Кіпр 26080,16 27179,85 1099,70 4,22 1,06 1,20 

Латвія 1739,07 2862,47 1123,40 64,60 0,07 0,13 

Литва 26756,31 26723,82 -32,49 -0,12 1,09 1,18 

Люксембург 28940,99 26078,97 -2862,03 -9,89 1,18 1,15 

Мальта 25818,20 26218,53 400,33 1,55 1,05 1,15 

Нідерланди 66235,50 45413,90 -20821,60 -31,44 2,69 2,00 

Німеччина 461208,25 90997,62 -370210,63 -80,27 18,74 4,01 

Польща 125300,41 81514,57 -43785,84 -34,94 5,09 3,59 

Португалія 42286,60 28801,17 -13485,43 -31,89 1,72 1,27 

Румунія 2338,49 5748,38 3409,89 145,82 0,10 0,25 

Словаччина 33866,91 31098,80 -2768,11 -8,17 1,38 1,37 
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Словенія 33178,92 30654,76 -2524,15 -7,61 1,35 1,35 

Угорщина 14396,84 7287,25 -7109,59 -49,38 0,58 0,32 

Фінляндія 69696,00 27196,50 -42499,50 -60,98 2,83 1,20 

Франція 470927,36 702511,19 231583,83 49,18 19,13 30,95 

Хорватія 29932,84 26443,70 -3489,14 -11,66 1,22 1,16 

Чехія 12563,58 18507,06 5943,48 47,31 0,51 0,82 

Швеція 46336,96 48272,32 1935,36 4,18 1,88 2,13 

Великобританія* 204771,66 60,93 -204710,73 -99,97 8,32 0,00 

Разом:  2461519,96 2270117,04 -191402,92 -7,78 100 100 
Джерело: сформовано автором на основі випусків Official Journal of the European 

Union за 2020-2021рр. [1] 

*Дані 2021 наведені до моменту брекзиту 1 лютого 2020 року 

 

Найбільшу питому вагу у структурі країн-отримувачів 
допомоги займає Франція – 30,95% (або 702511,19 млн. євро 
в загальній сумі допомоги), а найменшу – Естонія – 0,01% 
(207,53 млн. євро в загальній сумі допомоги). Отже, в ЄС 
загалом наявна позитивна тенденція до зниження 
фінансування, яке направлене на мінімізацію наслідків та 
відновлення економіки, яка постраждала від карантинних 
обмежень, проте зниження (на 7,78%) є незначним і все ще 
вказує на наявні довгострокові порушення в економіці. В 
певних країнах спостерігається позитивна динаміка до 
відновлення економіки, але є, також, країни, що все ще 
потребують значних сум підтримки. Прогнозовано, що така 
тенденція буде збережена і у 2022 р. 
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Таблиця 2.  
Аналіз динаміки та структури визначених груп 

підтримки в загальній сумі державної фінансової 
допомоги в ЄС під час пандемії COVID-19 

Показник 
Сума, млн. євро 

Відхилення 

Абсолютне, 
млн. євро 

Відносне, 
% 

Пунктів 
структури, % 

2020 2021 2020 2021 

Прямі гранти 426925,82 210207,04 -216718,77 -50,76 17,34 9,26 

Гарантії 1415520,00 1302355,25 -113164,75 -7,99 57,51 57,37 

Гранти, гарантії 
та позики 260119,73 683354,26 423234,53 162,71 10,57 30,10 

Інше 358954,41 74200,49 -284753,93 -79,33 14,58 3,27 

Разом: 2461519,96 2270117,04 -191402,92 -7,78 100 100 
Джерело: сформовано автором на основі випусків Official Journal of the European 

Union за 2020-2021рр. [1] 

 
Аналіз даних табл. 2 показує, що у 2021р. фінансування 

економік-країн членів у вигляді прямих грантів становить 
210 207,04 млн. євро, що менше на 216 718,77 млн. євро (або на 
50,76%). У загальній структурі державної допомоги прямі гранти 
займають 9,26%. Гарантіями було надано 1 302 355,25 млн. євро, 
що менше у порівнянні з показником минулого року на 
113 164,75 млн. євро (або 7,99%). В загальній структурі 
допомоги в ЄС гарантії займають найбільшу питому вагу – 
57,37%. Сукупна група «Гранти, гарантії та позики» у 2021р. 
в загальній структурі державної підтримки займають 30,10% 
та становлять 683 354,26 млн. євро, що більше на            
423 234,53 млн. млн. євро (або +162,71%), ніж у 2020р. Інші 
засоби у загальній структурі державної підтримки займають 
найменшу питому вагу – 3,27% та становлять 74 200,49 млн. 
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євро, що менше на 79,33% у порівнянні з минулим роком. Як 
видно, лідируючу позицію серед засобів підтримки займають 
гарантії, як у 2020р., так і у 2021р. Серед інших груп 
підтримки були присутні трансформації.  

У 2019р., під час дії звичайних рамок надання 
державної допомоги,  в загальному було розглянуто 314 
справ, а вже у 2020р. та 2021р. (під час дії тимчасових рамок) 
– 994 та 986 справ відповідно (рис.1.). Таке підвищення 
показника (на 216,56% та 214,01%) вказує на значне 
зростання необхідності у фінансовій підтримці ліквідності 
багатьох суб’єктів господарювання та секторів економіки, 
особливо найбільш вразливих до карантинних обмежень 
(туризм, готельно-ресторанний бізнес, транспорт, культура, 
спорт, організація заходів і т. ін.). 

 
Джерело: сформовано на основі даних пошуку [2] 

 
Як видно з рис.1 сталий обсяг розглянутих справ 

спостерігається у 2019р., однак вже у 2020р. спостерігається 
різкий стрибок поданих заяв на державну допомогу серед усіх 
країн Європейського Союзу. 2021-й. рік характеризується 
певною стабільністю, але рівень розглянутих справ 
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залишається відносно однаковим у порівнянні з 2020р., що 
свідчить про наявність економічних порушень, спричинених 
карантинними обмеженнями та пандемією. 

Отже, в ЄС загалом наявна позитивна тенденція до 
зниження фінансування, яке направлене на мінімізацію 
наслідків та відновлення економіки, яка постраждала від 
карантинних обмежень, проте зниження (на 7,78%) є 
незначним і все ще вказує на наявні довгострокові порушення 
в економіці. В певних країнах спостерігається позитивна 
динаміка до відновлення економіки, але є, також, країни, що 
все ще потребують значних сум підтримки. Прогнозовано, що 
така тенденція буде збережена і у 2022р.  

Застосування державної допомоги, як інструменту 
реалізації політики державної підтримки у практиці  ЄС, 
показує досить позитивні результати. Як видно, з аналізу 
фінансування, у більшості країн-членів спостерігається 
позитивна динаміка до стабілізації економічних процесів в 
уражених секторах економіки. 
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FEATURES OF AGRICULTURAL LAND USE  

IN MODERN CONDITIONS 
 

Today, ecologically destructive processes are developing in 
agricultural land use in Ukraine: increasing plowing of 
agricultural land; increasing the area of energy crops in the 
structure of sown areas; structural disparity between crop 
production and livestock production, which make it impossible to 
increase the specific weight of fodder crops and perennial grasses 
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in the structure of sown areas [1, p. 11; 2, p. 68]. In dynamic 
market conditions, when it is difficult to adhere to strict 
frameworks regarding the structure of cultivated areas in 
enterprises, scientists propose the concept of soil protection 
restrictions in the use of agricultural land, which should be based 
on the establishment of minimum requirements for the periodicity 
of the return of certain agricultural crops to land plots, and not on 
strict regulation production activity [3, p. 24]. 

A significant number of scientists believe that the main 
direction of improving land use should be the restoration of large 
commodity forms of agricultural production. Consolidation of 
agricultural production, in turn, is not possible without land 
consolidation. Together with the improvement of agrarian land use, 
the role of the state in managing land management activities should 
be increased. First of all, this concerns the issues of land use planning 
through their zoning according to appropriate use [4, p. 154]. 

Violations of the principles of placement of sown areas do 
not provide the necessary conditions for the growth and 
development of agricultural crops, contribute to soil degradation, 
which may result in the loss of agricultural products, which 
negatively affects both the condition of agricultural producers and 
the ecological condition of soils. Therefore, land management 
measures are necessary to increase the efficiency of agricultural 
land use. To improve the land management system on agricultural 
lands, the following measures must be taken: coordination of land 
management projects at the regional level with regional and 
national land use programs; updating the planning and 
cartographic basis with a large-scale soil survey; to optimize the 
structure of sown areas in agricultural formations; provide state 
support to agricultural cooperatives, especially in relation to small 
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producers; pay subsidies to agricultural producers who increase 
the level of zonal specialization. 

The issue of restoring communities during the period of 
martial law in Ukraine is very important today. Reconstruction 
and development must take into account issues of sustainable 
development, ecology, digitalization, economic growth, 
development of the legislative field and participation of interested 
parties. The recovery of the economy requires significant private 
sector investments, and it is the comprehensive spatial plan that 
can serve as the basis for ensuring investment confidence, will 
contribute to proper governance at the community level, as well as 
the democratic and European future of Ukraine. 

The comprehensive spatial development plan of the territory 
of the territorial community is a new type of modern urban 
planning and at the same time land documentation, which 
appeared after the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of 
Law of Ukraine No. 711-IX "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine Regarding Land Use Planning". The 
comprehensive spatial development plan of the territory of the 
territorial community is both urban planning documentation at the 
local level and land management documentation that determines 
the planning organization and functional purpose of the territory. 
In our opinion, comprehensive spatial development plans will be 
an important factor for improving land use. 

One of the important aspects of land use in Ukraine is the 
presence of significant areas of reclaimed land, which must also 
be taken into account when using land. In Ukraine, a regional 
irrigation and land reclamation complex was formed, which 
includes hydrotechnical and water management structures and a 
fund of reclaimed land, the main task of which is to ensure high 
productive and economic efficiency of land use [5, p. 209]. The 
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management of reclaimed lands of territorial communities must be 
regulated at the legislative level: the transfer of land reclamation 
systems of local importance to communities; to develop land 
reclamation schemes on the territory of territorial communities, on 
which there should be reclamation channels, engineering 
structures, the boundaries of operational lanes. The legislation 
provides for the lease of land plots for agricultural purposes, 
which are land plots of reclaimed land and on which 
hydrotechnical land reclamation is carried out, for commercial 
agricultural production, farming, and personal peasant farming, 
the term of the land lease, although it is determined by the 
agreement of the parties, but not may be less than 10 years. From 
all of the above, it can be concluded that the use of reclaimed land 
in Ukraine is sufficiently provided by law, but it is not 
implemented at a sufficient level. 

Unsatisfactory state of hydrotechnical and treatment 
facilities, imperfection of economic mechanisms in the field of 
water objects use have a negative impact on the conservation and 
restoration of resources. Solving the problem of the environmental 
crisis and economic issues in the field of water resources use is 
currently possible through investment - a criterion that 
characterizes the increase of capital in various branches and 
spheres of the economy, infrastructure, environmental protection, 
on the one hand, on the other hand - as a means of providing 
social services, which ultimately contribute to the socio-economic 
development of society [6, p. 147; 7, p. 15]. 

Considering the fact that there is a permanent investment 
deficit in rural areas, ensuring the necessary concentration of 
financial resources for the implementation of water construction 
projects requires the creation of appropriate institutional forms of 
association of water resource users, local self-government bodies, 
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financial institutions and specialized organizations based on 
public-private or public-private partnership. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КОМПАНІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОКАЗНИКІВ 
УСПІШНОСТІ КОМПАНІЇ  

 
Аналіз інвестиційної привабливості компаній є вкрай 

актуальним, як у минулому так і зараз. Інвестиційна 
привабливість підприємства - це певне заключення експерта, 
що включає в себе сукупність економічних, фінансових, 
виробничих та організаційних аспектів оцінки підприємства.  

Експерт оцінює інвестиційну привабливість та наводить 
свій висновок у звіті, адже ринкова економіка не має чітких 
повторень ситуацій, аби машинний інтелект мав змогу 
провести аналіз та видати чітку рекомендацію щодо 
інвестиційної привабливості будь-якої компанії.  

Навіть найкращі експерти у інвестиційний 
привабливості можуть помилятися, наприклад, Уоррен 
Баффет визнав, що покупка «Berkshire Hathaway» була 
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найдорожчою і найпровальнішою у житті. Баффет  
неоднаразово казав, що необхідно шукати компанії, які 
вартують більше ніж є їх заявлена ціна, і чим більше буде 
діапазон розриву, тим більше зможе заробити інвестор.  

Головною метою роботи є практичне застосування 
економічних показників для оцінки надійності компанії, що у 
свою чергу стає первинним критерієм для відбору компаній.  
Для першочергового відбору компаній  ми  розглянемо 5 
моделей оцінювання ймовірності настання банкрутства і 
визначемо з найкращою моделлю, показники ліквідності 
підприємства: поточної ліквідності, швидкої ліквідності, 
абсолютної ліквідності1.   

За результатами аналізу показників, підприємствам 
видається базова оцінки інвестиційної привабливості, завдяки 
чому і відбудеться первинний відбір компаній. Цей етап 
необхідний, для швидкого відбору привабливих компаній з 
сотні інших компаній. Показники ймовірності настання 
банкрутства підприємства дають змогу оцінити ризик,  а 
саме, що компанії не зможуть справлятися зі своїми 
зобов’язаннями. Показники ліквідності дають змогу оцінити 
можливості переживати складні етапи в життєвому циклі 
компанії. Таким чином  аналізується ризикова частина 
компанії разом із дохідною  частиною.  

Показники ймовірності настання банкрутства:  
1. Модель Альтмана:  Z2019 = 5,53; Z2020= 4,70; Нормативне 

значення показника більше 3.  Δ м. Альтмана = -14,98%.  
2. Модель Спрінгейта Z2019 = 7,12; Z2020= 5,09. Нормативне 

значення показника більше 0,2 . Δ м. Спрінгейта = -28,55%. 
 

1 Всі показники будуть розраховані за 2019-2020 роки та 
нормалізовані по блокам. Нормалізація проводиться за допомогою 
оптимізаційного апарату. Коефіцієнти для нормалізації вибрані автором. 
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3. Модель Таффлера: Z2019 = 2,35; Z2020= 1,59. Нормативне 
значення показника більше 0,4. Δ м. Таффлера = -32,48%. 

4. Модель Терещенка: Z2019 = 6,64; Z2020= 5,75; Нормативне 
значення показника більше 2.  Δ м. Терещенка = -13,41%. 

5. Модель Бівера. Z2019 = 0,55; Z2020= 0,42; Нормативне 
значення показника більше 0,4. Δ м. Бівера = -24,01%. 

Не зважаючи на негативну динаміку всіх показників, 
жоден з них не наблизився до критичного значення. За 
розрахованими даними 2019 та 2020 роками компанія 
знаходиться у безпечній зоні. Нормалізований показник 
ймовірності настання банкрутства = -22,68%. 

Але варто зазначити, що одночасне застосування 5 
моделей є мало ефективним. Найкращою з моделей є модель 
Альтмана, адже, по-перше, існує декілька модифікацій її, яка 
враховує низку факторів підприємств, по-друге, дозволяє 
більш чітко оцінити ймовірність банкрутства через аналіз 
капіталу та прибутку.  

Показники ліквідності підприємства: 
1. Поточна ліквідність - індикатор здатності компанії 

відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою 
оборотних активів. Z2019 = 8,29, Z2020 = 8,25. Нормативне 
значення =3 ΔПЛ. = 1,56% 

2. Швидка ліквідність - фінансовий коефіцієнт, що 
дорівнює відношенню високоліквідних поточних активів до 
короткострокових зобов'язань. Z2019 = 6,27, Z2020 = 6,64. 
Нормативне значення =0,8. ΔШЛ=28,2% 

3. Абсолютна ліквідність фінансовий коефіцієнт, що 
дорівнює відношенню відношенню грошових коштів і 
короткострокових фінансових вкладень до короткострокових 
зобов'язань. Z2019 = 0,89, Z2020 = 1,58. Нормативне значення = 
0,2-0,3. ΔАЛ=76,86%  
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Розрахований нормований показник підприємства 
становить 35,54%. Варто зазначити, що за 2019 та 2020 рік 
показники поточної та швидкої ліквідності демонструють 
неефективне управління оборотними активами. Показник 
абсолютної ліквідності у 2019 році знаходиться у 
оптимальному діапазоні, але через приріст у два рази, 
покидає нормальний діапазон значення і досягає рівня 
неефективного управління коштами.  Важливо зазначити, що 
необхідно використовувати відразу 3 показники, адже вони 
лише разом дають чітку картину можливостей виходити зі 
складних ситуацій компанії.  

У результаті в первинному аналізі ми маємо 
застосовувати лише модель Альтмана та 3 показники 
ліквідності. Проаналізувавнши отримані результати, можна 
стверджувати, що незважаючи на складний 2020 рік, що 
спричинений пандемією Covid-19, компанія зберігає 
стабільний рівень. Помітні погіршення у показниках 
ймовірності банкрутства, але жоден з них не вийшов за 
граничний рівень показника. Отже можна стверджувати, що 
банкрутство компанії у найближчі 3-5 років не відбудеться. 
Проте є зростання показників ліквідності, що перевищують 
граничний рівень показника. Підвищені показники 
ліквідності пояснюються тим, що у підприємства був 
складний рік і вище керівництво компанії вирішив додати 
стійкості компанії та рахунок збільшеної ліквідності.  

Для наступного аналізу компаній необхідно зібрати дані 
що стосуються динамік цін компаній, та її показник 
ризикованості, наявності дивідендів та середній обсяг торгів.  
Зібрані дані дозволяють проводити кластерний аналіз і 
виділити підприємства у групи за спільними ознаками. 
Отримана інформація дозволяє кластерізувати на окремі 
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частини для подальшого аналізу. Кластерний аналіз дозволяє 
відсіяти з вибірки підприємства з найменш привабливим 
інвестиційним потенціалом, та залишити підприємства для 
подальшого аналізу. Кожен кластер містить в собі основні 
характеристики компаній, які є подібними між собою, що 
дозволяє вибирати декілька компаній для інвестування.  

Під час аналізу кластерів експерт робить остаточне 
заключення у своєму звіті. Не має сенсу інвестувати у схожі 
компанії, тому у колі інвесторів важливе місце займає процес 
диверсифікації. Саме для того, аби інвестор мав більшу 
віддачу від своїх інвестицій, експерт надає вибірку компаній з 
різних кластерів, різних галузей та компаній що знаходяться 
на різних стадіях розвитку.  
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
НАУКОВОЇ УСТАНОВИ  

 
У загальному сенсі, вирішальним завданням 

інноваційної діяльності будь-якої наукової установи  є 
задоволення існуючих або нових суспільних потреб шляхом 
створення нових знань та втілення їх у нові продукти та/або 
послуги.  Інноваційна спроможність формується під впливом 
двох основних чинників: наявності відповідного рівня 
інноваційного потенціалу та інноваційної активності 
установи.  В економічній літературі існує цілий спектр 
підходів до трактування такого поняття, як інноваційна 
сприйнятливість (спроможність).   Є думка, що інноваційна 
спроможність – це здатність науково-технічної, освітньої та 
інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності в 
країні забезпечити сталий процес створення, поширення та 
виробничого використання потоку нових знань і технологій у 
межах відповідної системи державного регулювання та 
диверсифікації фінансових ресурсів.  Інші дослідники 
розглядають інноваційну спроможність,  як готовність 
сприймати й адаптувати нові технології.  Також інноваційна 
спроможність тлумачиться, як ступінь готовності 
підприємства розробляти та реалізувати інноваційні проекти [1].  
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Вважається, що інноваційна спроможність формується 
під впливом двох основних чинників: наявності відповідного 
рівня інноваційного потенціалу та інноваційної активності 
суб’єкта.  В основі ефективного розвитку будь-якого процесу 
лежить наявність достатньої кількості необхідних ресурсів, 
забезпечення сприятливих умов, а також активність самих 
суб'єктів даного процесу, які використовують дані ресурси. 
Перший фактор характеризує інноваційну спроможність з 
точки зору наявності відповідних ресурсів і умов перебігу 
інноваційних процесів, другий – характеризує ступінь 
інтенсивності протікання відповідних процесів в економіці, в 
тому числі використання наявних ресурсів і умов [2]. 

Методи оцінювання рівня інноваційної спроможності, 
інноваційного потенціалу наукової установи базуються на 
таких підходах: якісному, кількісному та комплексному. 
Серед основних критеріїв використовується рейтингова або 
експертна оцінка, нормативні значення показників, середні 
значення коефіцієнтів тощо.  

Аналіз спроможності до інноваційного розвитку 
визначається шляхом порівняння інноваційного потенціалу 
установи з оптимальним набором характеристик установи, 
сприйнятливої до інновацій.  Основним завданням на цьому 
етапі є визначення чинників, які перешкоджають 
інноваційному розвитку, їх нейтралізація та спрямування сил 
на розвиток інноваційного потенціалу. 

Важливими характеристиками установи, сприйнятливої 
до інновацій, є: наявність умов для проведення самостійних 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 
можливість упровадження у виробництво розробленого 
продукту (послуги); організаційне, кадрове і фінансове 
забезпечення інноваційної діяльності; наявність можливостей 
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для просування нового продукту (послуги) на ринок і 
подальше закріплення на ньому; доступ до науково-технічної 
інформації та можливості її використання в інноваційному 
процесі. 

Інноваційна спроможність до впровадження інновацій 
обумовлюється рівнем інноваційного потенціалу установи, 
тобто її здатністю реалізовувати інновації в рамках обраної 
загальної стратегії розвитку установи, спроможністю до 
інноваційного розвитку та можливістю її реалізувати [3].  

Аналіз спроможності та готовності установи до 
реалізації інноваційної політики реалізується у такі етапи: 

- аналіз спроможності установи до інноваційного 
розвитку; 

-  аналіз стратегічного інноваіного вибору установи; 
- оцінювання можливостей такого інноваційного 

розвитку установи; 
- характеристика готовності установи до інновацій.  
Система показників для оцінювання інноваційної 

спроможності наукової установи включає: оцінку стану 
організації наукової та науково-дослідної діяльності; 
вивчення стану організації лабораторного 
(експериментального) виробництва; аналіз можливостей та 
потенціалу організації виробництва (надання послуг); оцінка 
стану організації праці (ефективність структури менеджменту 
установи, внутрішньої готовності до інновацій та мобільності 
персоналу, кваліфікація працівників, плинність персоналу); 
визначення стану організації процесів управління; аналіз 
ефективності економічних результатів від втілення інновацій; 
розгляд можливостей фінансування інноваційного розвитку 
(витрати на матеріальне заохочення, на підвищення 
кваліфікації кадрів,  на дослідження і розроблення, питома 
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вага працівників, які виконують науково-технічну роботу, 
оновлення техніки, тощо).  

Виходячи з зазначеного, виглядає  доцільним 
застосовувати наступну послідовність аналізу спроможності 
наукової установи до інноваційного розвитку: 

1. Грунтовний аналіз наявного ресурсного потенціалу 
підприємства, що включає як нематеріальні ресурси (знання, 
інформація, ідеї, об’єкти інтелектуальної власності, ноу-хау, 
тощо), так і матеріальні ресурси (наукові кадри, науково-
технічна, лабораторна, виробнича база, логістичні 
можливості, тощо). 

2. Оцінювання фінансового потенціалу чи можливості 
його нарощування за допомогою інвестованого (залученого) 
капіталу. 

3. Моніторинг управлінського, інноваційного, маркетингового  
потенціалів та їх синергія. 

4. Гнучкість установи та можливість освоєння інновацій 
в мінливому ринковому середовищі. 

Готовність установи до інноваційного розвитку можна 
поділити на економічну, виробничу, психологічну та правову. 

Економічна готовність полягає в ресурсній 
забезпеченості інноваційного розвитку установи: наявності 
власних засобів і доступу до позикових і залучених джерел 
інвестиційних ресурсів, наявності кваліфікованих наукових та 
виробничих кадрів, мотивації співробітників до ініціацій, 
сировинної та матеріальної забезпеченості інноваційного 
процесу. 

Виробнича готовність полягає в технічній і 
технологічній готовності установи до інноваційного 
розвитку, наявності виробничих потужностей, можливостей 
для надання інноваційних послуг, можливості виробництва 
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інноваціногї продукції (надання послуги) за конкурентними 
цінами. 

Психологічна готовність відбиває сформований 
морально-психологічний клімат у колективі, його 
сприйнятливість до прогресивних змін, рівень мотивації в 
колективі та наявність стимулів до творчої діяльності. 

Правова готовність установи до освоєння нових 
інноваціних продуктів (послуг) виявляється в правовій 
захищеності наукового працівника, розробника, виробника і 
споживача нової техніки. Вона передбачає розробку правових 
актів, що регламентують відносини установи і окремих осіб у 
процесі створення, виготовлення, упровадження інновацій, а 
також розробку інструкцій, положень, методичних матеріалів.  
Важливим аспектом є потреба внесення до прийнятої в 
установі «Системи управління якістю. Настанова з якості»,  
процедури  «Управління інноваційною діяльністю», якою 
зокрема передбачити: підрозділи, в діяльності яких можуть 
виникати об’єкти інноваційної діяльності; відповідальних 
осіб в підрозділах, які здійснюють контроль за процесами 
управління ОІД; планування створення ОІД; аналіз виконання 
планів; рух документації; показники ефективності діяльності.   
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МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 
 

Соціально-економічний розвиток територіальних громад є 
формою місцевого економічного розвитку, він полягає у 
зростанні якості життя, доходів, зайнятості населення громади. 
Реалізація програм розвитку вимагає значного вкладення 
інвестицій, оскільки, здебільшого ці програми передбачають 
заходи з будівництва та оновлення комунальної інфраструктури, 
придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних 
активів. Основним фінансовим інструментом органів місцевого 
самоврядування та територіальних громад в цілому є місцевий 
бюджет, який згідно розподілу видатків, розділяє їх на видатки 
споживанні і видатки розвитку(рис 1). 

 
Рис. 1. Зразок розподілу видатків місцевого бюджету  
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Видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансове 
забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної 
діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних 
вкладень виробничого і невиробничого призначення; 
фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; 
інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням[1]. 
Відповідно до бюджетної класифікації такими видатками є: 

˗ капітальні видатки;  
˗ закупівля матеріалів, інвентарю, капітального 

ремонту; 
˗ дослідження і розробки, заходів по реалізації 

програм розвитку; 
˗ економічної діяльності.  

Таким чином капітальні видатки місцевих бюджетів 
можна вважати бюджетними інвестиціями в місцевий 
соціально-економічний розвиток територіальних громад. 
Управління  бюджетними  інвестиціями  територіальних  
громад, визначення складових, оцінка джерел бюджетного 
інвестування, механізм фінансування видатків повинно 
здійснюватися у відповідності зі стратегією й тактикою 
бюджетної політики, щоб сформовані  обсяги бюджетних 
інвестицій були достатніми, мали економічну та соціальну 
ефективність, сприяли розвитку місцевих територіальних 
громад[2].  

Однак, якщо розглядати капітальні видатки зведеного 
бюджету України, то за результатами останніх досліджень 
видатків розвитку державного і місцевих бюджетів, 
встановлено, що їх частка за  рахунок державного бюджету 
України збільшується кожного року, дана тенденція є 
негативною, оскільки на думку автора, свідчить про 
недостатнє фінансування бюджетів місцевого рівня та високу 
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залежність від економічного становища країни. Частка 
капітальних видатків за рахунок місцевих бюджетів у складі 
загального обсягу капітальних видатків зменшилась за 
досліджуваний період на 15% [3]. Таку тенденцію можна 
пояснити тим, що в процесі децентралізації на баланси 
територіальних громад, в управління органів місцевого 
самоврядування передається значна кількість бюджетних 
установ, таких як заклади освіти, охорони здоров’я, культури 
та спорту, що призводить до збільшення видатків споживання 
на їх утримання і відповідно до скорочення ресурсів для видатків 
розвитку. Це підтверджується даними Міністерства розвитку 
громад та території України, так у власності територіальних 
громад повно перебувати більше 25 тисяч бюджетних установ[4]. 
Утримання цих установ, зростання зарплат бюджетних 
працівників та цін на енергоресурси, можуть призвести до 
подальшого скорочення капітальних інвестицій. 

Відповідно для збільшення капітальних інвестицій в 
місцевий економічний розвиток територіальних за рахунок 
місцевого бюджету, органам місцевого самоврядування 
можна запропонувати ряд рекомендацій: 

˗ збільшувати власні податкові  надходження до 
місцевих бюджетів шляхом розвитку підприємництва, 
промисловості, аграрної сфери та інших сфер з високим рівнем 
виробництва та створення доданої вартості, сприяти офіційному 
працевлаштуванню та боротьбі з ухиленням податків; 

˗ ефективно витрачати бюджетні кошти на утримання 
бюджетних установ та організацій, за можливості 
оптимізовувати їхні видатки; 

˗ контролювати витрачання коштів як по статтях 
споживання так і по статтях розвитку, розбудовувати 
ефективну систему внутрішнього та громадського контролю; 
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˗ залучати громадськість до роботи над проектами 
місцевого бюджету, бюджету розвитку, програм соціально-
економічного розвитку; 

˗  першочергово інвестувати в інфраструктурні проекти 
та програми які сприятимуть підприємницькій діяльності на 
території територіальної громади, оскільки це сприятиме 
додатковим надходженням в бюджет, які в подальшому 
стануть новим джерелом ресурсів для здійснення нових 
інвестицій; 

˗ залучати додаткове фінансування від міжнародних та 
українських інвесторів, грантових проектів, Державного 
фонду регіонального розвитку, інших державних програм. 

Реалізація запропонованих заходів дозволить збільшити 
надходження до місцевих бюджетів і дасть органам місцевого 
самоврядування більше фінансових ресурсів для здійснення 
капітальних інвестицій у соціально-економічний розвиток 
громад. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 

ДИВЕРСИФІКОВАНОГО РОЗВИТКУ ПРАТ 
«ПІВНІЧНИЙ ГЗК» В УМОВАХ ВИКЛИКІВ 

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 
 
Зміни у зовнішньому середовищі завжди мають значний 

вплив у діяльність будь-якого підприємства. І сьогодні 
українські виробники стикаються із ускладненнями 
безпрецедентного характеру в умовах відкритої військової 
агресії російської федерації. Оскільки існуючі прогнози 
говорять про ймовірно затяжний характер війни, це 
надзвичайно актуалізує питання застосування промисловими 
підприємствами стратегій диверсифікованого розвитку. Це 
має дозволити суб’єктам господарювання сьогодні 
трансформувати їх діяльність таким чином, щоб зберегти 
наявний виробничій потенціал і кваліфікований персонал. І у 
подальшому, коли життя повернеться у мирне русло, 
повернутись до своєї основної діяльності. 

Метою даного наукового дослідження є пошук шляхів 
удосконалення стратегії диверсифікованого розвитку ПрАТ 
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«Північний ГЗК» в умовах сучасних викликів військового 
стану. 

Стратегія диверсифікованого розвитку передбачає, що 
підприємство шукає нові шляхи підтримки й розвитку своєї 
господарської діяльності. Найбільш вдало це пояснює так 
звана матриця Ігоря Ансоффа.  

Відповідно до матриці, підприємство має обирати між 
чотирма варіантами розвитку. Це стратегія проникнення на 
ринок, коли підприємство розширює свою діяльність за 
рахунок виходу на вже опанований ринок із своїм 
традиційним, існуючим товаром (продуктом). Стратегія 
розвитку ринку, коли підприємство із своїм вже існуючим 
товаром намагається опанувати новий для себе ринок. Стратегія 
розвитку товару, при такому варіанті, підприємство розробляє 
новий товар для опанованого ринку, збільшуючи, таким чином, 
свої можливості на цьому вже існуючому ринку.  

Четвертим варіантом є вихід з новим товаром на новий 
ринок, що називається стратегією диверсифікації і є, на 
погляд І Ансоффа, найбільше ризикованою із усіх можливих 
стратегій [1]. З точки зору науковця, вибір такого варіанту 
стратегічного розвитку є доцільним виключно в умовах, коли 
вихід на новий ринок несе в собі високі потенційні вигоди, а 
можливості старого ринку є повністю вичерпаними. 

Зважаючи на те, що такі міркування Ансофф робив ще у 
60-70 роки ХХ століття, було б доцільним дати оцінку 
стратегії диверсифікації з точки зору сучасних реалій. 

Варто зауважити, що до початку активної фази 
військових дій на усій території України, ПрАТ «Північний 
ГЗК» демонструвало високі показники економічної та 
фінансової результативності по основних видах діяльності 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Основні результуючі показники діяльності ПрАТ 

«Північний ГЗК» за стандартами міжнародної фінансової 
звітності, $ млн [2] 

Показники Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sales  1668,2 1056,4 611,4 590,1 875,3 960 1101 893 
EBITDA  945,1 575,7 221,3 285,5 466.9 456 619 432 
EBITDA 
margin  56,7% 54,5% 36,2% 48,4% 53,3% 47,5% 56,2% 48,4% 

Net income  555,2 129,9 -55,6 141,1 292,9 302 309 161 
Net income 
margin 33,3% 12,3% -9,1% 23,9% 33,5% 31,5% 28,1% 18,0% 

CAPEX  120,3 88,3 49,9 40,7 62,5 113 156 139 
 
Із початком активної фази бойових дій 24 лютого           

2022 року, українські підприємства опинилися у складній 
ситуації, яка характеризується небезпекою втрати 
виробничих потужностей та доступу до джерел енергії 
внаслідок ракетних атак російської федерації, небезпекою 
опинитися в окупації, небезпекою розриву усіх логістичних 
зав’язків постачання необхідних для виробництва сировини 
та матеріалів, а також відправки покупцям виробленої 
продукції. 

Для України в цілому це виливається загрозою втрати 
економічного потенціалу, втрати надходжень до бюджету, 
втрати людського капіталу. 

Окрім проблем із фізичною безпекою та постачанням 
енергетичних та сировино-матеріальних ресурсів, підприємства 
гірничо-видобувного комплексу України стикаються із 
падінням попиту на свою продукцію не лише на 
внутрішньому, а й на зовнішніх ринках. Так, на світовому 
ринку металопродукції спостерігається стагнація у зв’язку із 
війною в Україні та введенням санкцій що знаходить прояв у 
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загальному скороченні виробництва у зв’язку зі зниженням 
попиту промисловості та будівельної галузі на чорні метали й 
вироби з них. Крім того, європейські виробники почали 
надавати перевагу більш дешевій залізорудній сировині з 
країн Азії [2]. 

Таким чином, ПрАТ «Північний ГЗК» має на сьогодні 
проблеми із реалізацією продукції на Європейських ринках, 
зокрема у своїх традиційних покупців – Польщі та Румунії. 
Реалізація продукції у Китай також під питанням, адже порти 
Чорного моря заблоковано для транспортних перевезень. 

Крім того, на азійських ринках також спостерігається 
падіння цін на залізорудну сировину, яке у жовтні 2022 року 
склало 8%. Причини падіння пов’язують із негативними 
перспективами попиту на сталь на світовому ринку та 
значними обсягами запасів продукції у виробників [3]. Окрім 
війни в Україні, на ринок продовжують тиснути карантинні 
обмеження, пов’язані із COVID-19. 

В той же час, після закінчення війни неодмінно 
відбудеться стабілізація цін на енергоносії та підвищення 
вартості металопродукції в Європі, отже, ситуація зміниться у 
кращу сторону, і ці зміни торкнуться, в тому числі, і ПрАТ 
«Північний ГЗК». Тому сучасною стратегічною метою 
комбінату є збереження виробничих потужностей та 
кваліфікованого персоналу.  

Для досягнення цієї мети персонал комбінату має бути 
задіяний у виробництві продукції, яка користується попитом 
саме сьогодні і її виробництво може бути налагоджено із 
мінімальними інвестиціями.  

Зважаючи на масштабні руйнування, заподіяні в Україні 
війною, сьогодні на внутрішньому ринку надзвичайно 
актуальним є питання забезпечення економіки дешевими і 
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надійними будівельними матеріалами. Тому на базі Північного 
ГЗК цілком логічно було б розгорнути виробництво будівельних 
матеріалів. Досвід також криворізького підприємства – 
Південного ГЗК свідчить, що на базі гірничозбагачувального 
виробництва можна створити ефективне виробництво тротуарної 
плитки, газо чи піноблоків, інших видів товарів для будівництва, 
задіюючи для цього відходи основного виробництва, які 
зберігаються в шламосховищах. 

Іншою складовою стратегії диверсифікованого розвитку 
має стати трансформація залізорудної сировини, що 
випускається комбінатом і її пристосування до вимог 
європейського ринку. Адже, у зв’язку із посиленням 
санкційного тиску на росію, українськи виробники можуть і 
повинні зайняти ринкові ніші, які російські виробники раніше 
посідали на європейському ринку.  

Таким чином, застосування стратегії диверсифікованого 
розвитку в умовах воєнного часу дозволить ПрАТ «Північний 
ГЗК» вирішити проблеми збереження виробничого і 
кадрового потенціалу підприємства.  
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КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЦТВОМ MES 
 

Актуальність теми. За останні десятиріччя винаходи 
людей збільшились у багато разів та більшість з них 
залишились на ринку і допомагають нам у житті. Існують 
сфери, в яких виробництво однієї деталі потребує багато 
ресурсів, а масштаби виробництва необхідно збільшувати. 
Тоді, на допомогу приходять системи управління, що 
допомагають підвищити ефективність виробництва. Однією з 
таких систем є Manufacturing Execution Systems, що вже 
встигла добре показати себе у багатьох сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системи 
управління виробництвом та логістичні системи 
досліджувало багато вчених: Ніна Колчак,  М.П. Денисенко, 
Л.Г. Шморгун та інші. Проте, систему MES детально 
дослідили Чекурін В. Ф., Притула М. Г., Химко О. М. [1] 

Мета дослідження. Визначити сутність системи 
управління виробництвом MES та сфери її застосування. 

https://vstup.osvita.ua/r3/
https://vstup.osvita.ua/r3/
https://vstup.osvita.ua/r3/
https://vstup.osvita.ua/r3/
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Виклад основного матеріалу. MES (Manufacturing 
Execution System, система управління виробництвом) — це 
комп’ютеризована система, яка синхронізує, координує, 
аналізує та оптимізує випуск продукції на виробництві[2]. 
Іноді термін MES використовують тільки для управління 
виробництвом на рівні цеху. 

Призначенням розглядуваної системи є підвищення 
ефективності виробництва шляхом надання інформаційної та 
інтелектуальної підтримки суб’єктам виробничого процесу, 
відстеження та документування їхньої активності, 
встановлення зв’язків апарату управління корпоративного 
рівня з безпосереднім виробництвом тощо [1]. Для кращого 
розуміння, варто розглянути функції MES: 

- контроль та розподіл ресурсів підприємства; 
- діагностика інженерних систем, управління ними; 
- управління персоналом та документами; 
- управління виробничими процесами та технічним 

обслуговуванням; 
- відстеження продукції; 
- аналіз продуктивності. 

 
Рис.1. Схема дії MES-системи  
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На Рисунку 1 зображено приклад управління 
виробництвом за допомогою системи MES. SCADA означає 
програмне забезпечення, завдяки якому вдається керувати 
системою, а цифрами 1,2,3,4… позначено обладнання, яке 
використовують на виробництві. Тобто виділяється два 
головних рівня: рівень керування виробництвом та рівень 
технологічних процесів. 

Окрім того, що дана система надає багато інформації та 
дозволяє планувати та коригувати плани підприємства, вона 
відстежує в реальному часі рівень завантаженості 
обладнання, переміщення матеріалів та деталей, а також 
контролює їх якість. 

До основних завдань Manufacturing Execution Systems 
відносять: 

1) поопераційне планування; 
2) контроль параметрів якості; 
3) встановлення зв’язків із виробництвом; 
4) збір інформації; 
5) забезпечення інформацією; 
6) реагування на вимоги. 
Також, при використанні системи управління MES 

можна знизити тривалість циклу виробництва, скоротити час 
ведення даних, знизити кількість паперової звітності між 
змінами, зменшити час освоєння нової продукції та обсяг 
браку[3]. Оскільки дана система не підходить для усіх 
підприємств, обсяг виробництв, які її використовують 
невеликий. Зокрема, це: автоматизована система управління 
автоскладального виробництва та номерного обліку; 
комплексна автоматизація цеху з виробництва коліс для ж/д 
транспорту; система управління матеріалопотоками у 
виробництві полікристалічного кремнію. Це такі 
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підприємства як ТОВ "Автоскладальне підприємство 
"Кобальт", ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", Подільський 
хіміко-металургійний завод. 

Важливою перевагою MES є здатність інтегруватись з 
іншими подібними системами, що дозволить ще більше 
покращувати результати роботи. У наступних покращеннях 
системи правильно було б  забезпечити видимість всього 
ланцюжка поставок, поліпшити прогнози виробництва та 
зробити їх ще більш точними, а також удосконалювати 
програмне забезпечення MES.  

Отже, MES-система – це автоматизована 
комп’ютеризована система, застосовувана у виробництві для 
відстеження та фіксації процесу перетворення сировини на 
готову продукцію. Ці інструменти надають змогу прийняти 
рішення про оптимізацію умов виробництва для підвищення 
ефективності виробництва та зменшення ймовірності 
людських помилок. Система завжди працює в реальному часі, 
надає актуальну інформацію та дозволяє контролювати 
одразу декілька частин виробничого процесу. 

Висновки. Manufacturing Execution System є важливою 
системою для виробництва продукції, яка використовується 
нами у повсякденному житті (автомобілі, залізничний 
транспорт та інше). Завдяки їй виробництво проходить 
швидше, точніше, якісніше та збільшується у порівнянні з 
виробництвом власними силами. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Чекурін В. Ф. Методологія MES і комп’ютеризація 

управління ГТС. Вісник Національного університету 
"Львівська політехніка". 2014. № 806. С. 275–283.  



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   114 

2. Технології і концепції Industry 4.0. Manufacturing 
Execution System, MES. Електронний ресурс. URL: 
https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/manufacturing- 
execution-system-mes (дата звернення: 22.10.2022) 

3. Ніна Колчак. MES-системи (manufacturing execution 
system, система управління виробничими процесами): функції, 
завдання, переваги і недоліки. URL: https://druzy.com.ua/mes-
sistemi-manufacturing-execution-system-sistema-ypravlinnia-
virobnichimi-procesami-fynkci%D1%97-zavdannia-perevagi-i-
nedoliki/ (дата звернення: 22.10.2022) 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    115 

СЕКЦІЯ 4. 
 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 
 
 

Дяків М.В. 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри образотворчого і  
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації,  

Навчально-науковий Інститут мистецтв  
Прикарпатського національного університету  

імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

 
ХУДОЖНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄМУ – ТОН 

 
Проблематика передачі об’єму завжди турбувала 

художників усіх епох, які сприймають і розуміють його по-
різному. Вивченням тривимірних форм займались ще у 
Стародавньому Єгипті, де були зроблені спроби контурним 
рисунком виявити об’єм, що супроводжувався кольоровим 
поділом площин. На цьому етапі було усвідомлено 
нероз’ємний зв'язок кольору та тривимірних форм, 
виражальним чинником у якому було чітке трактування 
абрисів останніх без визначення плановості та перспективних 
скорочень.  

У мистецтві Раннього Відродження формі надали 
об’єму завдяки тональному поділу на світло, тінь, півтінь у 
монохромних (одноколірних) малюнках, в яких зображення 
відтворювали завдяки градаціям одного кольору. Для 
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передачі об’єму є важливим застосування тону або 
світлотності тіні, півтіні, світла, які дотичні, проте між ними 
є різниця. Тон – якість, що визначає той чи інший колір з його 
індивідуальними особливостями і передає видиму різницю з 
іншим кольором. Умовою виявлення тону є світлотність 
(різниця між темними та світлими кольорами), яка в різних 
кольорах з однаковою чи різною світлосилою утворює 
відмінні або ідентичні по тону поєднання. Наприклад, щоб 
зафіксувати тон світла (блакитний) і тіні (червоно-коричневі) 
достатньо порівняти їхні кольори, які відмінні за 
світлотністю. В цьому випадку тон тіні та світла є різними, 
але у фарбах одинакових по світлоті – тони одинакові. 

Отже, світлотність визначає тон, який в свою чергу є 
своєрідним вимірювачем світлових градацій кольорів.                    
Н. Н. Ростовцев вважає тон в малюнку “пропорційним 
співвідношенням” при якому світло в малюнку може бути 
набагато темнішим ніж в дійсності, але в сукупності з тінню 
виділяється своєю світлотністю. Інтенсивність тону залежить 
від джерела освітлення, яке посилює або полегшує звучання 
темних, світлих плям на формі. Аналізуючи реальні форми за 
тоном художник в малюнку виявляє їхні особливості 
дотримуючись законів тональних співвідношень. Ефект 
контрастного яскравого освітлення досягається контрастом 
між світлом та тінню в малюнку, при розсіяному освітленні 
різкий перехід від світла до тіні замінюють градаціями 
півтонів. В живописі тон набуває кольорового звучання та 
визначається як кольоровий тон. Різниця між двома 
поняттями (тону, колірного тону) полягає у тому, що в тоні 
“…світлотність залежить від кількості віддзеркаленої 
колірною плямою світлової енергії…”, а у колірному тоні 
“…світлотність визначається хвильовим складом 
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віддзеркаленого світлового потоку” [1]. Кольоровий тон є 
результатом візуалізації кольорів з притаманними для них 
змінами, що спричинені дією світла та факторів 
навколишнього середовища і фіксуються на полотні завдяки 
тональним колірним співвідношенням. Художники 
Відродження особливо відчували світлотну та колірну 
тональність об’ємних форм. Зокрема, Рафаель у своїх творах 
демонструє “…вміння ілюзорно відтворювати різноманітні 
світлові ефекти. Майже сліпуче світло випромінює постать 
ангела, що виводить Петра з в’язниці; відблиски цього світла 
бачимо на металевих латах стражників; зовсім іншим світлом 
осяває хмари місяць” [2]. Живопис художників XV ст. 
створений на принципах тональної характеристики 
зображення, в якому площини світла, тіні, півтіні 
відрізняються між собою по світлоті, але здебільшого мають 
один колір. Тональні зображення у свою чергу мають 
гармонійну кольорову і тональну палітру, в основі якої, як 
стверджує в трактаті “Про живопис” Ченніно Ченніні 
“…вказаний засіб чіткого дозування пігменту є мірою для 
створення переходу від одного півтону до наступного” [3]. 
Тональна палітра живописних творів Відродження є 
помірковано-складною схемою гармонійних взаємозв’язків 
охристого світла з багаточисельними градаціями до темної 
але водночас м’якої тіні. Майже непомітний перехід з однієї 
площини до іншої є схемою “поступової” тональної зміни, в 
якій світло та тінь переплетені низкою тональних градацій. 
Наступний період означений живописними змінами 
тональних палітер Тиціана, Караваджо, Рембрандта, які 
досягають виражальних якостей світла і тіні, завдяки 
зменшенню тональних градацій та застосуванню 
доповнюючих, контрастних груп кольорів, що веде до зміни 
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не за тоном а за кольором. Але на всіх етапах розвитку 
мистецтва актуальним залишається пошук гармонії світла й 
тіні, що є невід’ємною характеристикою кольору, а отже й 
кольорової палітри. 

Правильне користування тоном зумовлене об’ємними 
характеристиками тривимірних об’єктів. В навколишньому 
середовищі немає жодного об’єкта живої чи неживої природи 
без освітленої та тіньової площин, тон яких визначається 
низкою чинників, що впливають на об’єкти (світлом, 
кольором, атмосферою, навколишніми об’єктами). Різниця 
світла та тіні є виражальними характеристиками тону 
(кольорового тону) і дозволяє сприймати об’єм не 
торкаючись форм, а тільки спостерігаючи за ним. 

Якості об’ємної форми важливі для ідентифікації 
хроматичних та ахроматичних кольорів. Без виявлення 
світлотності та тону художник не усвідомив би колористичні 
принципи створення об’єму, перспективи, плановості, а 
художня творчість залишалась би на рівні формального 
відтворення завдяки одноколірним контурам, та площинам. 
Теоретично-наукова основа кольорознавства розширює 
методологію створення колірних гармоній. Пізнання якостей 
є тим чинником, що продукує предмет або явище в 
кольоровому зображенні на основі реальної дійсності. 
Кольорознавство дозволяє володіти художнику усіма 
живописними знаннями про колір та грамотно розвивати 
індивідуальні художні ідеї. 
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ТЕОРІЇ КОЛЬОРОВОЇ ГАРМОНІЇ 
 

В XIX ст. були зроблені спроби створити теоретичну 
основу для розуміння основних гармонійних кольорових 
поєднань, хоча цією проблемою займалося чимало 
художників, зодчих відродження, зокрема флорентійський 
письменник, архітектор і теоретик Леон Баттиста Альберті 
(1404 – 1472 рр.), який у книзі I розглядав доцільність 
розміщення поряд доповнюючих кольорів, а у книзі II давав 
практичні рекомендації майбутнім живописцям. В теорії 
гармонійних кольорових поєднань завдяки “спектру” 
Ньютона сформувалась кольорова прогресія, яка очевидна у 
розташуванні кольорів та утворення від них похідних 
відтінків. Математичні обчислення довжини кольорових 
променів сприяли систематизації кольорів у певні схеми, де 
пари кольорів гармонійно поєднуються.  

Німецький учений, письменник Іоганн Вольфганг фон 
Гете зосередив свою увагу на інші стороні кольорової 
гармонії – джерела настрою і почуттів, які викликає 
кольорове явище. Це сприяло вивченню не тільки фізичних 
властивостей кольорів, а й поглибленого розуміння емоційно-
естетичного впливу кольорів. Наступні дослідження 
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кольорових гармоній базувались на укладанні різноманітних 
кольорових поєднань у таблиці, діаграми, унаочнення, які 
були естетичними зразками позитивних кольорових 
співвідношень [1]. Так, Мішель Ежен Шеврель розробив 
теорію, яка перекликається з теорією розробленою Леонардо 
да Вінчі про “доповнюючі кольори” і за нею двомірне 
кольорове коло виявляє співвідношення доповнюючих 
контрастів. Якість контрасту кольору є визначальною у 
кольоровій гармонії Шевреля і нею користувались 
імпресіоністи, створюючи полотна з “живих”, “яскравих” 
спектральних кольорів. Зокрема, контраст зеленого – 
червоного, синього – жовтого, оранжевого – фіолетового 
кольорів та їх відтінків є гармонією співзвучності кольорів з 
протилежним значенням (світлотою), кольоровим тоном і 
насиченістю. Зміни внесені Альбертом Генрі Манселом в 
спектр стосуються опису кольорів за їхніми основними 
якостями (світлотою, кольоровим тоном, насиченістю) та 
надання кольорам номеру від 0 до 10.  

Визначення гармонійного поєднання згідно кольорового 
спектру Мансела відбувається шляхом врахування кількості 
рівних кроків при підході до максимальної насиченості 
кольору. За чистоту відтінків обрано максимальне 
наближення до білого або чорного кольорів, що виявляє 
найчистіші та найбрудніші кольори, які у парах створюють 
приємне колірне враження [2]. Мансел як і попередні 
науковці створив власні палітри спектральних кольорів, що 
відмінні за характеристиками насиченості, світлотності, 
колірного тону, проте в них закладена “кольорова сумісність” 
двох і більше кольорів. Наслідком такого процесу основних 
та доповнюючих кольорів є взаємозв’язок з побудовою 
моделі, яка передає сукупну гармонію певних кольорів.  
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Теоретичними та практичними розробками теорій 
кольору займались майстри німецької школи мистецтв і 
архітектури, серед яких Йоханнес Ітен (1888 – 1967), Йозеф 
Альберс (1888 – 1976). У своїй практиці вони головним 
чином вивчали дію одного кольору та використовували для 
цього різні унаочнення, зокрема Альберс користувався 
кольоровими трикутниками, Василь Кандинський (1866 – 1944) 
розширив значення колірної теорії надавши їй філософського 
тлумачення – колір ототожнював з музикою (динаміка 
музичних акордів відповідає певним кольорам). У кольорових 
композиціях Кандинського основним є не форма, а колір 
зображення, якому художник надає першочергове значення і 
через який впливає на психологію сприйняття глядача. В 
своїх творах він користується поєднаннями холодних та 
теплих, “брудних” та “чистих”, яскравих та “глухих” 
кольорів, а контрастна емоційно-інтенсивна кольорова 
динаміка відтворює звукові послання на площинах картин. 
Кольори Кандинського це емоції “народжені” уявою 
художника в абстрактних зображеннях глибокого змістовно-
символічного значення.  

На усіх етапах розвитку кольорознавства система 
вивчення колірної гармонії єдина – створення раціональних 
схем, в яких гармонія кольорових сполук визначається їхнім 
розташуванням. Науковці, художники досягли бажаного 
результату у діаграмах та кольорових колах, проте створена 
ними методика постійно вдосконалюється. Кольорова 
гармонія реалістичного живопису мала свої індивідуальні 
характеристики: широкий спектр кольорових відтінків, 
складні нюансні переходи між кольоровими площинами (до 
середини XIX ст.), введення контрасту світла, тіні, півтіні, 
рефлексів (XX ст.). У кольорових композиціях модернізму 
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приділялась увага не стільки кольору як виразнику об’єму, а 
як такому, що “провокує” дією енергетичної сили і викликає 
абстрактне мишлення. Як в першому так і в другому варіанті 
кольорова гармонія визначає використання того чи іншого 
кольору і об’єднує кольорову гаму та композицію, а також 
створює взаємодію кольорів з відмінними та спорідненими 
якостями та властивостями колориту.  
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викладач хорового диригування, 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 
 

ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ НАВИЧОК 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У КЗВО «ЛУЦЬКИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ВОР 
 

Становлення особистості відбувається під час навчання, 
адже теоретичні та практичні знання і навики необхідні для 
того, щоб бути професіоналом своєї справи, в майбутньому – 
вчителем музичного мистецтва. Адже професійним 
музикантом може бути лише та людина, яка знає вікові 
особливості голосоутворення у дітей, має досвід роботи з 
хоровим колективом, уміє виховувати вокальні навички, 
може аранжувати або транспонувати музичний твір у зручну 
тональність, вільно володіє музичним інструментом, та має 
базові знання з диригування. 

Суть поняття «вокальна культура» вміщає в себе ряд 
критеріїв: 

- правильна співацька установка; 
- висока позиція співу; 
- спрямування голосу у головний резонатор; 
- використання нижньореберного-діафрагматичного 

типу дихання; 
- округлення звуку; 
- артикуляція голосних і виразна вимова 

приголосних; 
- чистота інтонування. 
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Але існують фактори, що несприятливо впливають на 
якісний вокальний звук. Це вади голосу, такі як: носове 
звучання, заїкання, млява артикуляція, форсований звук, 
фізична втома або мутація. 

Досліджуючи проблематику статті, ми заглибилися в 
теоретичні напрацювання науковців та практичний досвід 
викладачів коледжу в форматі співпраці студент-викладач щодо 
формування вокальних навиків. Питанням вокальної культури 
займалася К. Маслій [5], сучасні напрацювання у дослідженні цієї 
теми має І. Зеленецька [1], базовими в плані теоретичних 
ґрунтовних напрацювань з питань хорознавства вважаємо 
навчальний посібник «Хорознавство» О. Коломоєць [2], 
диригентської майстерності навчає М. Колесса [3], методику 
музичного виховання описує Я. Кушка [4]. 

Навичкам правильного звукоутворення та здобуттю 
цілого комплексу практичних умінь сприяє навчання у 
Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради. Адже на факультеті 
дошкільної освіти та музичного мистецтва  викладають 
навчальні дисципліни «Постановка голосу» (заслужений 
артист України, доцент Віктор Мрочко, кандидат 
педагогічних наук, доцент Анна Зарицька, заслужена 
артистка України Зоя Комарук), «Хорове диригування» 
(кандидат мистецтвознавства Ірина Регуліч, заслужений 
працівник освіти України Василь Шкоба), «Хоровий клас» 
(кандидат мистецтвознавства, доцент Олександр Марач), які 
дають практичні знання та низку фахових компетентностей, 
готують здобувача освіти до самостійної викладацької 
діяльності.  

Кафедра здійснює такі напрями роботи як застосування 
інноваційних технологій; створення нотної та навчально-
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методичної літератури, наукова діяльність та наукова робота 
зі студентською молоддю, взаємодіє з роботодавцями та 
сприяє влаштуванню випускників.  

Для формування загальних компетентностей здобувача 
освіти та спеціальних фахових компетентностей викладачі 
кафедри диригентсько-хорових дисциплін та постановки 
голосу працюють над проблематикою наукових тем з метою 
покращення якості освіти майбутніх викладачів музичного 
мистецтва. Зокрема це стосується таких аспектів як: 
«Стратегія формування фахової компетентності в процесі 
диригентсько-хорової підготовки», «Застосування засобів 
музичної виразності як складової частини виконавської 
майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва», 
«Методичні аспекти формування вокальних навичок в 
процесі фахової підготовки», «Інноваційні методи розвитку 
вокальних компетентностей бакалаврів музичного 
мистецтва», «Пошук ефективних методів для досягнення 
ансамблевої злагодженості на заняттях з практичної роботи з 
хором», «Формування творчого підходу та особистої 
ініціативи студента в навчально-виховному процесі». 

Під час занять з постановки голосу стейкхолдер 
навчається правильно формувати звук, заокруглювати його, 
користуватися високою співацькою позицією, 
нижньореберно-діафрагматичним диханням, резонаторами. 
Під час виконання вокалізів – розвивається артикуляція, 
мовлення та правильна вимова голосних, і як наслідок – працює 
піднебіння і глотка, розширюється діапазон співака. [5] 

На заняттях з хорового диригування вивчається 
теоретичний матеріал та вдосконалюються практичні 
навички, а саме: історія розвитку диригентського мистецтва; 
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постава диригента; ауфтакт, його призначення та види; 
функції лівої та правої рук; показ crescendo та diminuendo, 
рухомої динаміки; значення фермати та правила її виконання; 
диригування творів у простих та складних розмірах, 
оволодіння системою жестів та мімікою. Ставимо завдання 
розкрити творчий потенціал студента, та розкриття його 
творчої особистості для керування хоровим колективом. Як 
стверджує Микола Колесса: «у диригента повинні гармонійно 
поєднуватись такі якості характеру, як ініціативність, 
наполегливість, дисциплінованість, організаторський хист, і в 
той же час – делікатність, стриманість, і почуття такту. [3] 

Заняття «Хоровий клас» починається із розспівування, 
адже вокально-хорові вправи формують і закріплюють 
співочі навички, а різноманітні методи вокально-хорової 
роботи налаштовують співочий апарат на спів і сприяють 
розвитку музичного слуху. Адже музичний слух – це 
особливий вид діяльності нервової системи людини. 
Розвинутий музичний слух – це здатність сприймати, 
внутрішньо чути та вільно відтворювати висоту музичних 
звуків, а головне, чисто їх виконувати [1, с. 5]. 

На хорових заняттях виробляються навички унісонного 
співу та чистоти інтонації. Адже для досягнення унісонного 
ансамблю потрібно працювати над однотембровістю голосів 
у партії, силою звуку, правильно й однаково утвореними 
голосними, чіткою вимовою приголосних, єдиною вокальною 
манерою звука. [2, с. 83]. 

Музичне виховання є найважливішим процесом у 
побудові музичної культури суспільства, а також суттєвим 
елементом естетичного і загально-культурного зростання 
людства. [4, с.10]  
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ 

ФАКТІВ В  УМОВАХ ВОЄННОГО ЧИ 
НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 

  
24 лютого 2022 року почалася нова фаза збройної 

агресії Російської Федерації, яка триває вже понад вісім років. 
Указом Президента України №64 від 24.02.2022, 
затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у 
зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 
України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і 
оборони України, відповідно до пункту 

20 частини першої статті 106 Конституції України, 
Закону України "Про правовий режим воєнного стану" із 05 
години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні був 
введений воєнний стан.[1] 

Внаслідок просування російської армії частина 
території України опинилася або певний час перебувала під 
тимчасовим контролем військових країни-агресора. А деякі 
міста, наприклад, Маріуполь, знаходились в облозі майже від 
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початку нової фази збройної агресії. Весь цей час російська 
армія вчиняє систематичні та масові злочини проти 
цивільного населення, в тому числі, не вибіркові обстріли за 
допомогою артилерії та авіа нальотів на об’єкти приватного 
житлового сектору цивільної інфраструктури (лікарні, 
бібліотеки, укриття тощо). 

Переважна більшість випадків загибелі або поранення 
цивільних осіб, зафіксованих моніторинговою місією ООН 
в Україні з 24 лютого, сталася через обстріли населених 
пунктів з важкої артилерії, зокрема, реактивних систем 
залпового вогню, а також через ракети та застосування 
авіації. Про це йдеться у доповіді моніторингової місії за 
лютий-травень поточного року. [2] 

Кількість жертв серед цивільних за період 
моніторингу склала 8,3 тисячі, серед яких 3,9 тисячі 
загиблих й 4,4 тисячі поранених. Однак фактична кількість 
жертв, як наголошують автори звіту, набагато вища. 

“Від 24 лютого до 15 травня загинуло щонайменше          
95 дівчаток, 98 хлопчиків, 985 жінок і 1 519 чоловіків, а 
також 1 227 осіб, стать яких ще не вдалося встановити. 
Поранень дістали щонайменше 104 дівчинки, 126 
хлопчиків, 604 жінки, 907 чоловіків і 2 703 особи, стать 
яких ще не вдалося встановити”, – перелічують у місії 
випадки, які їм вдалось повноцінно перевірити.  

У моніторинговій місії мають обґрунтовані підстави 
вважати, що російські військові та пов’язані з ними 
бойовики, а також меншою мірою Збройні сили України, 
використовують зброю, оснащену касетними 
боєприпасами.  

“Кількість жертв серед цивільних осіб і рівень 
пошкоджень цивільної інфраструктури в кожному 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-06-29/2022-06-UkraineArmedAttack-UA.pdf
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задокументованому випадку свідчить про численні епізоди 
недотримання постійного захисту цивільного населення й 
об’єктів цивільної інфраструктури під час проведення 
військових операцій та вживання усіх можливих запобіжних 
заходів під час нападів”, – йдеться у доповіді.[2] 

Зафіксовані чисельні випадки розстрілів цивільного 
населення на тимчасово контрольованих російськими 
військами територіях, що за наявних обставин не могли бути 
належним чином задокументовані. 

За інформацією, яка надходить, на тимчасово зайнятих 
російськими військовими територіях України відбуваються 
масові вбивства та поховання цивільних осіб. Також є 
інформація про спроби знищення російськими військовими 
тіл вбитих ними цивільних з метою укриття злочинів. 

26.02.2022 Міністерством юстиції України видано наказ 
№ 606/5 «Про внесення змін до Правил державної реєстрації 
актів цивільного стану в Україні», яким передбачено 
екстериторіальність для вчинення реєстрації таких актів. 

З огляду на зазначене для реєстрації смерті особи 
необхідно звернутися до будь-якого органу ДРАЦС на 
території України із відповідною заявою та документами, що 
підтверджують смерть особи. 

09.03.2022 Міністерством внутрішніх справ України, 
Міністерством охорони здоров’я України та Офісом 
Генерального прокурора було прийнято спільний наказ № 
177/450/46 «Про затвердження Порядку взаємодії між 
органами та підрозділами Національної поліції України, 
закладами охорони здоров’я та органами прокуратури 
України при встановленні факту смерті людини під час 
воєнного стану на території України». 

Із вказаного документа вбачається, що для реєстрації 
смерті особи попередньо необхідно одержати лікарське 
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свідоцтво про смерть за формою № 106/о або фельдшерську 
довідку про смерть за формою № 106-1/о.          

Для встановлення факту смерті людини та отримання в 
подальшому лікарського свідоцтва про смерть потрібно 
звернутися до закладів охорони здоров’я та/або органів 
Національної поліції України. Таке звернення необхідно 
здійснити за місцем смерті особи. 

Залежно від обставин смерті, а також активності 
бойових дій на території, де особа померла, лікарське 
свідоцтво про смерть може видаватися також працівниками 
бюро судово-медичної експертизи. 

Фактично за умови, що ознак насильницької смерті 
особи немає, необхідні документи видаватимуться 
медичними закладами. Якщо ж такі ознаки є, додатково 
будуть задіяні органи Національної поліції України та 
працівники бюро судово-медичної експертизи. 

Доречно зауважити, що у випадку, якщо особа загинула 
на території, де ведуться активні бойові дії, у результаті чого 
тіло особи може бути відсутнє (наприклад, у випадку 
попадання снаряду в помешкання особи) або не знайдено, 
лікарське свідоцтво про смерть може бути неможливо 
оформити. 

У такому разі для реєстрації смерті особи необхідно 
буде звертатися до суду із заявою про встановлення факту 
смерті особи або оголошення її померлою. 

За вказаних обставин важливо вчинити сукупність дій, 
спрямованих на подальше оформлення доказової бази для 
звернення до суду. 

Так, необхідно, за можливості, здійснити виклик органів 
Національної поліції України, які зафіксують факт звернення 
із повідомленням про смерть людини, здійснять огляд місця 
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подій. Паралельно може бути здійснено виклик екстреної 
медичної допомоги для фіксації повідомлення про смерть 
особи. 

Крім того, не буде зайвим складення акта про настання 
смерті, наприклад, родичами, сусідами або іншими особами, 
які стали свідками відповідних подій. У зоні активних 
бойових дій це може бути взагалі єдиний документ, який 
підтверджує смерть особи, оскільки у окремих ситуаціях 
виклик органів Національної поліції та екстреної медичної 
допомоги буває унеможливлений. 

У такому акті доцільно зазначити усі відомі дані про 
померлого (ПІБ, приблизний вік, адресу проживання/смерті), 
відомості про осіб, які склали акт, та інші відомості (наприклад, 
що смерть настала внаслідок обстрілу будинку тощо). 

За результатами вчинення описаних вище дій та збору 
інших доказів здійснюється звернення до суду із заявою про 
встановлення факту смерті особи. Після розгляду такої заяви 
суд приймає відповідне рішення, на підставі якого 
здійснюється реєстрація смерті особи у органах ДРАЦС. 

Серед доказів, які можуть бути подані до суду разом із 
заявою (окрім наведених вище), можна надати документи, що 
посвідчують особу загиблого; підтвердження родинного 
зв’язку між заявником і померлим; документи із органу 
ДРАЦС, що підтверджують неможливість реєстрації смерті 
померлого; документи про смерть загиблого, видані органами 
на тимчасово окупованих територіях України (свідоцтво про 
смерть, лікарське свідоцтво про смерть, довідка про причину 
смерті); документи, які свідчать про перебування загиблого в 
певний час у місці своєї смерті (витяги з журналу бойових 
дій, акти про настання смерті, реєстрація місця проживання 
тощо). Крім того, доречно надавати суду відомості із 
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офіційними повідомленнями з преси щодо обставин, за яких 
особа загинула. 

Додатково варто зауважити, що встановлення факту 
смерті на тимчасово окупованих територіях (АР Крим, 
м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької 
областей) у судовому порядку уже окремо врегульовано 
статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України.[3] 

Від початку війни в Україні народилося  
48 321 немовлят. Із них найбільше – у Львівській (4 668 
дітей), Дніпропетровській (4 054 дітей), Одеській (3 630 
дітей), Вінницькій (2 694 дітей) та Закарпатській (2 645 дітей) 
областях.[2] 

Так само на контрольованих чи заблокованих армією 
держави-агресора територіях стаються факти народження 
дітей, які внаслідок активних бойових дій чи тимчасового 
контролю населених пунктів армією Росії не можуть бути 
оформлені належним чином. 

Діюче законодавство  вимагає, щоб батьки невідкладно, 
але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, 
зареєстрували новонародженого в органах ДРАЦС, за 
результатами чого видається Свідоцтво про народження. 

За період війни на території України зареєстровано 
понад 103 тисячі новонароджених, що не в останню чергу 
стало можливим з огляду на зміни у законодавстві, які 
спростили існуючу процедуру реєстрації народження дітей. 

04.03.2022 Міністерство охорони здоров’я України 
затвердило наказ № 407 «Про забезпечення реєстрації 
новонародженої дитини в умовах воєнного стану», яким 
передбачено, що під час дії воєнного стану для реєстрації 
народження дитини знадобиться лише паперове Медичне 
свідоцтво про народження за формою № 103/о. Цей документ 
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видається пологовим будинком або іншою установою 
охорони здоров’я, де були прийняті пологи. Якщо ж дитина 
народилася поза межами пологового будинку, то необхідну 
форму про перебування новонародженого під наглядом видає 
лікувальний заклад, куди має звернутися мати. 

Якщо медичний працівник не може видати породіллі 
медичне свідоцтво про народження (за формою №103/о),  
медпрацівнику дозволено виписати довідку довільної форми 
у двох екземплярах (один із яких передається матері, а другий – 
на зберігання до медзакладу).  Виписана довідка  в період дії 
воєнного стану вважається документом, що підтверджує факт 
народження дитини та прирівнюється до заповненого 
Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о). 

Непоодинокими є випадки, коли дитина народилася 
поза закладом охорони здоров’я. Із першого дня війни таких 
ситуацій було надзвичайно багато, тому що діти 
народжувалися в укриттях, де перебували породіллі. У 
такому разі медичне свідоцтво про народження дитини 
видається після проведеного огляду жінки та дитини та за 
умови, якщо існує медична документація, яка підтверджує 
факт вагітності цієї жінки. 

Безпосередньо факт народження дитини наразі може 
здійснити будь-який орган ДРАЦС без прив’язки до місця 
народження дитини або місця реєстрації проживання батьків. 
Серед іншого, зареєструвати народження дитини може 
виконавчий орган сільської/селищної ради. 

Нерідко стаються випадки смерті батьків дитини або 
наявності інших обставин, за яких вони не можуть здійснити 
реєстрацію народження дитини (перебування в окупації, у 
зоні активних бойових дій тощо). За таких умов 
зареєструвати новонародженого можуть родичі або інші 
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особи, представник закладу охорони здоров’я, в якому 
народилася дитина або в якому вона перебуває на момент 
реєстрації. 

Якщо ж дитина народилася на тимчасово окупованій 
території України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони 
Луганської й Донецької областей), необхідно подати до будь-
якого суду (за межами такої території незалежно від місця 
проживання заявника) заяву про встановлення факту 
народження особи на тимчасово окупованій території 
України, а разом з нею – належні докази. Заява подається 
батьками дитини чи іншими заінтересованими особами. Для 
отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-
якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
копію рішення суду про встановлення відповідного факту та 
паспорт громадянина України. 

Слід звернути увагу, що для інших територій України, 
де наразі ведуться активні бойові дії або територія є фактично 
окупованою, діють загальні правила реєстрації 
новонароджених: її здійснюють у найближчих відділах 
ДРАЦС на безпечній території. 

Всі ці факти народження та смерті осіб, які відбулися в 
умовах та в межах території, на якій діє воєнний стан, 
потребують системного рішення та запровадження спрощеної 
процедури їх встановлення за аналогією із спрощеним 
порядком встановлення фактів народження та смерті, що 
відбулися на тимчасово окупованій території України.[3] 

Водночас, аналогічний порядок встановлення фактів 
народження та смерті слід поширити і на період дії 
надзвичайного стану, яким відповідно до норм законодавства 
є особливий правовий режим, який може тимчасово 
вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при 
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виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, 
що призвели чи можуть призвести до людських і 
матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю 
громадян, або при спробі захоплення державної влади чи 
зміни конституційного ладу України шляхом насильства і 
передбачає надання відповідним органам державної влади, 
військовому командуванню та органам місцевого 
самоврядування відповідно до Закону повноважень, 
необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і 
здоров’я громадян, нормального функціонування 
національної економіки, органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а 
також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження 
у здійсненні конституційних прав і свобод людини і 
громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 
зазначенням строку дії цих обмежень. 

Таким чином можливо виділити ряд причин які 
вимагали законодавчого вирішення:  

• на територіях України, де відбуваються активні 
бойові дії, масово гинуть цивільні особи. При цьому ані 
належного оформлення фактів смерті, ані доступу до тіл у 
родичів загиблих часто немає. Тому вони не можуть 
отримати відповідних документів для подальшої державної 
реєстрації факту смерті;  

• після 24 лютого 2022 року ознак тимчасово 
окупованих територій набули окремі райони Київської, 
Чернігівської, Харківської, Сумської, Луганської, 
Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської 
областей. Частина цих територій тимчасово контролюється 
російською армією, а відтак функціонування звичних 
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механізмів реєстрації актів цивільного стану, зокрема 
народження або смерті особи, там не відбувається; 

• важливо надати можливість сім’ям, які втратили 
годувальника під час воєнних дій, оформити документи про 
смерть особи в умовах, коли не може бути застосована 
звичайна процедура державної реєстрації фактів смерті; 

• якщо родичі будуть мати спрощену процедуру 
встановлення фактів народження та смерті особи на 
території дії воєнного стану, вони будуть звертатися до 
відповідних органів для проведення державної реєстрації 
актів цивільного стану. Відтак це позитивно вплине як на 
облік жертв нової фази війни Росії проти України, так і на 
документування новонароджених дітей; 

• наявність спрощеної процедури встановлення фактів 
народження та смерті осіб в умовах та на територіях дії 
воєнного стану позитивно впливатиме на кількість та зміст 
отриманих відомостей щодо порушень прав громадян та 
ймовірних злочинів внаслідок російської агресії. 

21 квітня 2022 року  у Верховні Раді було зареєстровано 
за №7310 проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо особливостей встановлення 
юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану».[4] 01.07.2022 року  проект Закону було прийнято у 
другому читанні та вцілому за № 2345-IX. 

Законом внесено зміни до статті 317 Цивільного 
процесуального кодексу та  розширено коло осіб, які можуть 
подати заяву до суду у справах про встановлення факту 
народження або смерті. 

Зокрема визначено, що заява про встановлення факту 
народження особи на території, на якій введено воєнний чи 
надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2345-IX
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України, визначеній такою відповідно до законодавства, 
може бути подана батьками або одним з них, їхніми 
представниками, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, 
особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими 
законними представниками дитини до будь-якого місцевого 
суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця 
проживання (перебування) заявника. 

Чинна редакція статті 317 визначає, що заява щодо 
встановлення факту народження особи на території, де 
введено воєнний стан, або тимчасово окупованій території 
може бути подана  батьками,  родичами, їхніми 
представниками або іншими законними представниками 
дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює 
правосуддя, незалежно від місця проживання заявника. 

А заява про встановлення факту смерті людини може 
бути подана членами сім’ї померлого, їх представниками або 
іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту 
смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні 
інтереси) до будь-якого місцевого суду України, який 
здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання 
(перебування) заявника. Згідно з чинною редакцією статті 317 
ЦПК таку заяву можуть подати лише родичі померлого або 
їхні представники. 

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення 
факту народження або смерті особи на території, на якій 
введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово 
окупованій території України, визначеній такою відповідно 
до законодавства, підлягає негайному виконанню. 
Оскарження рішення не зупиняє його виконання. 

Цим же документом внесено зміни до закону про 
судовий збір та передбачено звільнення від його сплати для 
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заявників  у справах за заявами про встановлення факту 
народження або смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом, 
надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, 
тимчасовою окупацією території України, надзвичайними 
ситуаціями природного чи техногенного характеру.[4] 

Висновки. З огляду на наведене реєстрація 
новонароджених спростилася та може бути здійснена 
екстериторіально у будь-якому органі ДРАЦС. При цьому для 
тимчасово окупованих територій України є винятки, що 
передбачають обов’язкове звернення до суду для 
встановлення факту народження дитини на такій території. 
Реєстрація факту смерті особи також спрощена в умовах 
воєнного стану. Складними залишаються ситуації, коли особа 
померла на територіях активних бойових дій або за умов, 
коли неможливо отримати лікарське свідоцтво про смерть. 
Втім, така ситуація також може бути вирішена шляхом 
звернення до суду із відповідною заявою.  
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4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей встановлення юридичних фактів 
в умовах воєнного чи надзвичайного стану: проект Закону від 
21 квітня 2022 №7310 
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CRIMES AGAINST HUMANITY  
in the light of the judgement of the European Court pf 

Human Rights in Vasiliauskas v. Lithuania case 
 (20 Oct 2015, No. 35343/05) 

 
Crimes against humanity are well known in the world 

history and particularly significant they have been in the 20th and 
21st centuries. There have been many serious crimes against 
humanity throughout history, in particular the Armenian 
Genocide, Holodomor, Nanking Massacre, Holocaust, Cambodian 
Genocide, Bosnian Genocide and the Rwanda Genocide.  While 
the term ‘’crime against humanity’’ can be associated with earlier 
events in human history such as the Atlantic Slave Trade, it is 
most often referred to modern (20th century) conflicts.  For 
instance, for the first time, the term ‘crime against humanity’ was 
used in 1890 by George Washington Williams in reference to the 
actions of Leopold II of Belgium in the Congo Free State.  
However, the United Nations used the term for the first time in 
1948 in reference to the earlier Armenian Genocide and then the 
recent Holocaust.  

First of all, it should be noted that the types of crimes 
against humanity are defined in the Rome Statue of the 
International Criminal Court in the art. 7 [1]). These are                      
1. Murder; 2. Extermination; 3. Enslavement; 4. Deportation or 
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forcible transfer of population; 5. Imprisonment or other severe 
deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of 
international law; 6. Torture and several more and a few more. 
Nevertheless, the most of the crimes against humanity that have 
been mentioned above had been committed before the adoption of 
the Rome Statute in 1998.  This fact raises the question whether 
the notion of crimes against humanity is applicable to these 
situations with regard to the rule that no one shall be held guilty of 
any criminal offence on account of any act or omission which did 
not constitute a criminal offence under national or international 
law at the time when it was committed.  This issue was directed 
by the European Court of Human Rights (hereinafter – ECtHR, 
the Court) in his decision in the case Vasiliauskas v. Lithuania 
(20 Oct 2015, No. 35343/05).  

The facts of the case are as follows: in 1953, Vasylauskas 
was an officer of the Ministry of State Security of the Lithuanian 
SSR and took part in an operation during which two Lithuanian 
partisans were killed. After the collapse of the USSR and the 
restoration of Lithuania's independence, the prosecutor's office 
accused Vasylauskas of genocide. According to law enforcement 
officers, he participated in the physical destruction of "a part of 
the Lithuanian population belonging to a separate political group - 
namely, Lithuanian partisans." The court found Vasyliauskas and 
sentenced him to six years in prison. He was released from the 
punishment due to illness. In 1992, the Seimas of Lithuania 
adopted the law "On responsibility for the genocide of the 
inhabitants of Lithuania". In 2011, the Supreme Court of the 
Republic ruled that victims of genocide have the right to claim 
compensation without any statutory limitations. 

Mr. Vasiliauskas complained that his conviction of genocide 
had been in breach of Article 7 (no punishment without law) of 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   144 

the European Convention on Human Rights. He submitted that 
Article 99 of the Lithuanian Criminal Code, which only entered 
into force on 1 May 2003, had a retroactive effect and defined the 
notion of genocide in wider terms than the international definition 
under the Article II of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide of 1948 (the "Genocide 
Convention"). Namely, the Article 99 of the Lithuanian Criminal 
Code includes political groups among the groups that could be 
considered victims of genocide. However, the Genocide 
Convention does not include political groups among those 
protected. 

The Court reiterated that Article 7 of the Convention 
prohibits the retrospective application of the criminal law to an 
accused’s disadvantage. It also more generally embodies the 
principles that only the law can define a crime and prescribe a 
penalty and that criminal law must not be extensively construed to 
an accused’s detriment. In the Court’s view, Mr Vasiliauskas’ 
conviction therefore had to be examined from that perspective. As 
concerned whether the offence of genocide had been clearly 
defined in the international law, the Court found that instruments 
of international law prohibiting genocide had been sufficiently 
accessible to Mr Vasiliauskas. Genocide had been clearly 
recognised as a crime under international law in 1953. It was 
codified in the Genocide Convention, which was approved 
unanimously by the United Nations General Assembly in 1948. 
Nevertheless, the definition of the crime of genocide in the 
Lithuanian law had not only had no basis in the wording of that 
offence as expressed in the 1948 Genocide Convention, but had 
also been gradually enlarged during the years of Lithuania’s 
independence, thus further aggravating his situation. Given that 
finding, the Court did not consider that Mr Vasiliauskas’ 
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conviction could be justified either under Article 7 § 2. So, the 
Court considered that Mr Vasiliauskas could not have foreseen in 
1953, even with the assistance of a lawyer, that the killing of the 
Lithuanian partisans could have constituted the offence of 
genocide of Lithuanian nationals or of ethnic Lithuanians. 

Moreover, the court notes that genocide, which is also called 
the "crime of crimes", does not necessarily mean the complete 
destruction of a nation or a certain group [2]. But it definitely 
considers genocide as a crime that violates the right to life. But as 
the Court states: the offense must be clearly defined by national or 
international law. This requirement is fulfilled when a person can 
determine from the wording of the relevant provision - and, if 
necessary, with the help of judicial interpretation and with 
professional legal assistance - what actions or omissions entail 
criminal liability 

The term ‘’crimes against humanity’’ are considered to be 
when a group of people is subjected to humiliation, suffering and 
death on a mass scale by another group. Crimes against humanity 
and war crimes are often confused with one another. However, 
crimes against humanity are attacks against a civilian population 
that can occur in either times of peace or times of war.  Whereas a 
war crime is when a civilian population is attacked in time of war, 
that goes beyond what is considered acceptable.   

Crimes against humanity cannot take place without the 
assistance or direct involvement of those in power state structures 
and state officials. These crimes are almost always committed 
directly or indirectly through state participation. The direct 
participation of the state is characterized by the fact that criminal 
acts are carried out by the state, in particular by its bodies, 
representatives, agents and its indirect participation.  

Genocide is the most serious international crime.  The state 
that violates the international law on prohibition of the genocide, 
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will be held liable under the international criminal law and its 
officials will be convicted for this crime under international or 
national criminal law.  Nevertheless, it should be admitted that the 
process of criminal proceeding in such cases by national courts is 
very slow and time consuming. The state must recognize the 
crime, terminate and assure of its non-repetition, restore the 
violated rights both in material and morally. So, prevention of the 
crime of genocide requires the cooperation of all countries 
worldwidely.  

During the russian invasion in Ukraine in 2022, russian 
authorities and armed forces committed multiple war crimes in the 
form of deliberate attacks against civilian targets, massacres of 
civilians, torture and rape of children and indiscriminate attacks in 
densely populated areas [3]. In future participants of these 
antrocities will be held liable for them.  The russian federation, its 
state officials and every military servant who participates in the 
war on the side of russia will bear the most serious responsibility 
for the evil they have committed. All responsible criminals will be 
undoubtedly held accountable. 
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ БАГАЖУ ПРИ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ПАСАЖИРСЬКИМ 
ТРАНСПОРТОМ 

 
За договором перевезення пасажирів та багажу одна 

сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону 
(пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу – 
також доставити багаж до пункту призначення та видати його 
особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир 
зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі 
здавання багажу – також за його провезення [1]. 

1. Єдиного визначення поняття багажу чинне 
законодавство України не містить. На різних видах 
транспорту наводиться своє визначення цього терміну. 
Зокрема, на водному та залізничному транспорті багажем 
визнається будь-який предмет чи транспортний засіб, що 
перевозяться перевізником за договором перевезення та 
підтверджується багажною квитанцією [2, 3]. Дещо інше 
поняття багажу закріплене у Повітряному кодексі України 
(надалі – ПКУ), в якому до багажу віднесено предмети, майно 
та інші особисті речі пасажира або члена екіпажу, що 
перевозяться на борту повітряного судна [4]. При цьому до 
багажу при повітряних перевезеннях законодавець відносить 
не тільки речі пасажирів, а й майно членів екіпажу, якщо воно 
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перевозиться на борту повітряного судна. Багаж пасажира, 
який транспортується у тому ж літаку, на борті якого 
перебуває пасажир, визнається «зареєстрованим багажем». На 
автомобільному транспорті визначення багажу надане лише у 
Правилах надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, прийнятих ще у 1997р., і там наведене 
визначення включає лише габарити вантажу, який визнається 
багажем. Більш точне визначення багажу на автомобільному 
транспорті визначене у Конвенції про міжнародні 
автомобільні перевезення пасажирів і багажу, за якою 
багажем визнаються речі, вантаж, що упаковані для 
відправлення [5].  

Узагальнюючи вищенаведене, можна відзначити 
основні спільні риси визначення поняття багажу на різних 
видах транспорту: 

1) багажем визнається майно, яке передається 
пасажиром (власником майна) перевізнику для 
транспортування між тими самими пунктами, між якими 
подорожує пасажир;  

2) під час транспортування багаж зазвичай 
розміщується в окремій частині транспортного засобу, тобто 
перевозиться окремо від пасажира; 

3) перевезення багажу підтверджується окремим 
перевізним документом (багажною квитанцією, квитком, 
вантажною накладною тощо). 

2. За критерієм матеріальності об’єкту можна виділити 
такий різновид багажу, як ручна поклажа, тобто речі, що 
знаходяться у володінні пасажира під час перевезення, плата 
за перевезення яких не вноситься (крім випадків, коли їх вага 
перевищує встановлену норму) та перевезення яких не 
потребує додаткового оформлення. 
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Як і у випадку з багажем, єдиного нормативного 
визначення ручної поклажі у законодавстві немає. Так, при 
повітряних перевезеннях ручною поклажею 
(незареєстрованим багажем) визнається багаж пасажира, який 
під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за 
згодою перевізника і під контролем пасажира та 
засвідчується спеціальною биркою [4]. Правила повітряних 
перевезень та обслуговування пасажирів і багажу у 
конкретизують це поняття, вказуючи, що до ручної поклажі 
приймаються речі, які мають вагу та габарити, встановлені 
правилами авіаперевізника, що дозволяє безпечно розмістити їх у 
салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням 
крісла [6]. Подібне визначення застосовується і при перевезеннях 
внутрішнім водним транспортом: ручною поклажею визнається 
незареєстрований багаж пасажира, який під час перевезення за 
згодою перевізника перебуває під контролем пасажира та може 
бути розміщений на судні у місцях, що призначені для 
розміщення ручної поклажі [7]. Кодекс торговельного 
мореплавства України замість терміну «ручна поклажа» 
застосовує поняття «каютна поклажа», при цьому не надаючи її 
визначення [8]. Правила перевезення пасажирів, багажу, 
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України 
ручною поклажею визнають особисті предмети або речі 
пасажирів, які перевозяться разом з  ними [9]. У Законі України 
«Про автомобільний транспорт» вказано, що пасажир має право 
безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах 
загального користування ручну поклажу, але визначення поняття 
ручної поклажі не надається [10].  

Як бачимо, основними критеріями віднесення багажу до 
ручної поклажі є його знаходження під час перевезення у 
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салоні, вагоні, каюті і т.п. транспортного засобу та 
перебування під час перевезення під контролем пасажира.  

Основним юридичним наслідком визнання речей 
пасажира ручною поклажею є те, що, на відміну від багажу, 
при перевезенні ручної поклажі у транспортної організації-
перевізника не виникає окремого зобов’язання по доставці 
такого майна. Відповідальність за цілісність та схоронність 
ручної поклажі покладається на пасажира. 

3. Існує певна різниця у підходах, застосовуваних на 
різних видах транспорту щодо визначення правового режиму 
ручної поклажі чи багажу, які загублені (залишені) 
пасажирами. Зокрема, при перевезенні автомобільним 
транспортом щодо таких речей застосовується правовий 
режим знахідки [11]. На залізничному транспорті 
незапитаний протягом одного місяця багаж підлягає 
реалізації. Проте подальшу долю отриманих від реалізації 
коштів, ці Правила не визначають [9]. У зв’язку з цим слушною 
видається пропозиція І. Р. Ніколаєнка про впровадження 
єдиного уніфікованого правового режиму «знахідки» щодо 
таких речей на всіх видах транспорту [12, С. 68]. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

У СФЕРІ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» містить 

чимало прогалин і в першу чергу в сфері діяльності 
спортивних клубів, організацій, промоутерів, спортсменів-
професіоналів, що в цілому ряді випадків є господарською за 
своєю сутністю.  

Відтак одним з актуальних завдань юридичної науки в 
названій сфері є розмежування спортивної діяльності як 
форми самоорганізації частини населення, що об’єднана 
спільними спортивними інтересами і такої діяльності, що тісно 
пов’язана із отриманням прибутків від організації                           
і проведення масових спортивних заходів з залученням засобів 
масової інформації, отримання коштів від реклами, тощо. 

Такий підхід вимагає вивчення спортивних відносин як 
об’єкту господарсько-правового регулювання, а діяльність 
спортивних клубів, та інших спортивних організацій як 
суб’єктів комерційного та некомерційного господарювання. 

Чітка правова визначеність в цих питаннях дозволить 
суттєво підняти ефективність реалізації суспільних відносин. 
У ст.4 закону України «Про фізичну культуру і спорт», який 
було прийнято 24 грудня 1993 р., йде мова про активне 
впровадження державної політики у сфері фізичної культури 
та спорту. В цьому контексті слід зазначити по-перше, що 
фізична культура та спорт і відповідні суспільні відносини 
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таким чином є об’єктом політики держави, що ставить їх 
суспільно-політичне значення на рівень об’єктів 
законодавчого регулювання. Відтак, абсолютно необхідно 
чітко розрізняти внутрішній склад відповідних суспільних 
відносин, адже їх правове регулювання має ґрунтуватися на 
застосуванні цілої низки загальних та спеціальних правових 
засобів, що спрямовані саме на ті чи інші елементи таких 
відносин. В цьому сенсі має бути визначена систематика та 
класифікація відносин в сфері фізичної культури і спорту за 
їх природою, змістом, спрямованістю, а на підставі цього 
розбудовано відповідно склади правовідносин виключаючи їх 
суб’єкти, об’єкти, юридичні факти тощо. 

Також має набути реального, а не декларативного 
значення власне формалізація змісту такої державної 
політики через відповідні ґрунтовно опрацьовані державні 
програми розвитку відносин з фізичної культури та спорту. 

Аналіз законодавства у названій сфері свідчить про 
наявність досить масштабного конгломерату правових норм, 
зокрема, внутрішніх правил, положень, які цілком не 
належать до жодного із механізмів правового регулювання: 
господарського, конституційного, адміністративного, 
трудового та цивільного права. Так, предметом регулювання 
деяких із них є, наприклад, правила прийому до спортивних 
клубів та федерацій, регламенти спортивних змагань, правила 
прийому до спортивних клубів та федерацій, регламенти 
спортивних змагань, правила трансферу гравців, 
антидопінгове законодавство,законодавство про спортивні 
третейські суди тощо. Особливість таких норм полягає у 
встановлені спеціальних вимог до спортивних клубів, 
професійних спортсменів та ін. 

Наразі у спортивне середовище запроваджується модель 
ринкових відносин, допускаючи тим самим 
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професіоналізацію спорту в плані не тільки досягнень, а й 
організації спорту, що в свою чергу зумовлює комплексність 
галузі спортивного права і безперечно має бути враховано 
при побудові правового регулювання спортивних відносин [1]. 
Систематика спортивних відносин передбачає з’ясування 
особливостей їх суб’єктного складу. Постає логічне питання 
щодо визначення суб’єкта господарювання у спортивній 
діяльності. 

Отже, останнім часом спорт став важливою галуззю 
економіки багатьох країн, зокрема й України. До цієї галузі 
залучені чималі матеріальні та фінансові ресурси та велика 
кількість робочої сили. Постійно удосконалюються й 
розробляються нові моделі управління спортом і його 
фінансування. Разом з тим тенденції стрімкої комерціалізації 
й професіоналізації спорту, з одного боку, а також гостра 
конкуренція навколо бюджетних коштів – з іншого, свідчать 
про те, що спортивні керманичі мають навчитися самостійно 
одержувати прибуток з наявних у їх розпорядженні ресурсів. 
Тому питання підприємництва у сфері спорту мають 
перебувати у фокусі уваги як дослідників, так і функціонерів 
спорту. 
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ 
КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

(КОНФЛІКТІВ) НА НОРМАТИВНОМУ ТА 
ЛОКАЛЬНОМУ РІВНЯХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 
 
На законодавчому рівні відносини щодо вирішення 

колективних трудових спорів отримали достатню 
регламентацію. Однак, з розвитком громадянського 
суспільства все частіше постає питання про його участь у 
регулюванні трудових і тісно з ними пов’язаних відносин, 
впливу на діяльність державних інституцій, представників 
роботодавців та участі профспілок у захисті трудових прав 
громадян. Локальні акти, до яких відноситься і колективний 
договір, можуть слугувати інструментом, що придатний до 
використання у ситуаціях пов’язаних із вирішенням певних 
спірних ситуацій у трудових відносинах, у тому числі при 
вирішенні колективних трудових спорів.   Оскільки колективний 
договір також є формою суспільного партнерства, його 
соціальна роль щодо ефективного захисту прав трудового 
колективу є безспірною. 

Слід зазначити, що побудований на нормативно - 
правовому рівні механізм вирішення колективних трудових 
спорів, призначений в цілому для досягнення оптимальної 
взаємодії між суб’єктами соціально-трудових відносин. 
Одним із його елементів виступає соціальне партнерство або 
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соціальний діалог, який відповідно до положень закону 
України «Про соціальний діалог в Україні», є процесом 
визначення та зближення позицій, досягнення спільних 
домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 
роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, з питань формування та реалізації державної 
соціальної та економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин.  

До проблем соціального партнерства в Україні 
відносять забезпечення можливості оперативного розв’язання 
конфлікту [1, с. 168]. Як один із шляхів її розв’язання 
пропонується: для забезпечення можливості оперативного 
вирішення колективного конфлікту по суті внести зміни до 
законодавства, які спрощували б механізм вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) [1, с.158]. 

На нашу думку одним із варіантів можливе також 
внесення окремих положень до колективного договору, які 
дозволять спростити процес вирішення колективних 
трудових спорів з огляду на наступне.  

Соціальний діалог може реалізуватися у формі 
проведення колективних переговорів та укладення 
колективного договору. Право на колективні переговори та 
укладання колективних договорів належить до основних 
трудових прав, яке закріплене як у законодавстві України, так 
і в міжнародних документах. 

Так , на думку Ю.Даниліної, колективний договір є 
формою здійснення соціального діалогу на локальному рівні, 
результатом проведення колективних переговорів. 
Колективний договір розглядається, з одного боку, як 
інститут трудового права, а з іншого – як локальний 
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нормативно-правовий акт, що покликаний врегулювати 
соціально-трудові відносини між працівником та 
роботодавцем з метою досягнення консенсусу та 
попередження колективних трудових спорів [2, с.48-49]. 

Вважаємо за необхідне зупинитися на правовій природі 
колективного договору як акту соціального партнерства та 
охарактеризувати можливості закріплення на рівні його 
положень питань правових гарантій працівників у вирішенні 
колективних трудових спорів. 

О. Храбатин зазначає у своєму дослідженні, що 
розробка проекту колективного договору як акта соціального 
партнерства вимагає «включення в себе» основоположних 
принципів генеральної угоди, що укладається на національному 
рівні, положень галузевої угоди, яка охоплює відповідну галузь і 
підприємства, і таким чином забезпечує гарантії у сфері оплати 
праці. Тому в системі соціального партнерства загалом і в рамках 
колективно договірного регулювання зокрема колективний 
договір і угоди, що укладаються на різних рівнях, повинні 
використовуватися як єдиний механізм, що допомагає в 
досягненні поставлених цілей – захисту і реалізації прав 
найманих працівників [3, с. 96].  

У цьому контексті слід зазначити, що більшість 
науковців розглядають колективний договір як локальний акт 
змішаного характеру. 

Управлінські функції роботодавця, його керівництво 
трудовим процесом працівників, з якими укладено трудовий 
договір, вимагають прийняття локальних нормативно-правових 
актів (правил внутрішнього трудового розпорядку, статутів і 
положень, колективних договорів, положень про преміювання та 
ін.), дія яких поширюється лише на працівників даного 
підприємства (установи, організації) [4, c.305]. Локальні 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   158 

нормативно-правові акти приймаються для розв’язання тих або 
інших питань регулювання суспільних відносин у сфері праці, 
якщо в законодавстві не передбачено прямого регулювання, або 
коли із закону випливає, що має бути проведена конкретизація 
відповідних положень на підприємстві. Так приймаються 
локальні акти з питань робочого часу, часу відпочинку, 
оплати праці, охорони праці тощо [4, с.306 ]. 

Колективний договір в сучасних умовах 
господарювання покликаний регулювати соціально-трудові 
відносини між різними трудовими колективами організацій, 
підприємств, установ і роботодавців. Він є тим правовим 
актом, що приймається не на законодавчому рівні, а 
заінтересованими сторонами шляхом досягнення 
домовленостей у вирішенні різних питань соціально-
економічного, трудового та виробничого характеру. Дана 
обставина надає колективному договору певну гнучкість, що 
є дуже важливо, оскільки дозволяє враховувати різні 
обставини у відносинах між роботодавцями і працівниками та 
вносити в його зміст відповідні корективи [5, с. 104]. 

Кодекс законів про працю України розглядає 
колективний договір як правовий акт, що має змішану 
природу і який включає як нормативні, так і зобов'язальні 
умови. На нашу думку, колективний договір має змішану 
юридичну природу і поєднує в собі зобов’язальні і 
нормативні умови. Наявність нормативних умов у змісті 
колективного договору дозволяє віднести колективний 
договір до джерел трудового права [6, с.597]. Наявність норм 
права (нормативна частина) відрізняє колективні договори від 
інших видів договорів і дозволяє розглядати їх в якості 
джерел права. Якщо звичайна цивільно-правова операція 
породжує зобов’язання для її сторін, колективний договір 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    159 

через його нормативність поширює: свою дію не тільки на 
його безпосередніх учасників, але і на тих працівників 
організації, які не мали прямого відношення до його розробки 
і схвалення. Колективні договори розробляються і 
приймаються представниками сторін трудових відносин. У 
цьому їх відмінність від державних нормативних правових 
актів (законів, указів, ухвал і т.п.), що приймаються 
відповідними державними органами. [7, с. 130]. 

Загалом призначення колективних договорів у виробничо-
трудовій сфері має характеризуватися рівнем трудових прав і 
гарантій для працівників, адже підвищення їх рівня є основним 
призначенням колективного договору [8, c. 153]. Необхідно 
відзначити, що рівень трудових прав і гарантій працівників, 
що приймаються на підприємстві, шляхом фіксування їх у 
колективному договорі є доступним і піддається контролю як 
профспілками, так і державними органами [8, с.154]. 

Відповідно до статті 7 закону України «Про колективні 
договори і угоди», у колективному договорі встановлюються 
взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, 
трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в 
організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної 
зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, 
системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових 
виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення 
гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у 
формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства 
(якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості 
робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; 
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 
обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 
працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших 
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представницьких організацій працівників; умов регулювання 
фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних 
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона 
дискримінації. Колективний договір може передбачати 
додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами 
гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого 
оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей 
працівників тощо. 

Оскільки законодавець у формулюванні зазначеної 
вище статті закону України «Про колективні договори і 
угоди» дозволяє передбачити додаткові умови у 
колективному договорі, то вбачається, що положення про 
вирішення колективних трудових спорів можуть бути 
відображені у його змісті.  

Так, на нашу думку, оскільки колективний договір 
виконує гарантійну, захисну та інформаційну функції, 
пропонуємо на рівні його положень за домовленістю сторін 
включати положення про можливість вибору варіанту 
вирішення колективних  трудових спорів. На практиці це 
дозволить уникнути багатьох непорозумінь між трудовим 
колективом, профспілкою та роботодавцем та сприятиме 
більш ефективному регулюванню трудових, соціально-
економічних і виробничих відносин на локальному рівні. 
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АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ДОКУМЕНТУВАННЯ 
ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ЛЮДЯНОСТІ 
 

З початком повномасштабного вторгнення в Україну, на 
її території за неповні вісім місяців російського-української 
війни, було вчинено десятки тисяч воєнних злочинів, 
злочинів проти людяності, і навіть геноциду. Лише станом на 
04 жовтня 2022 року офіційно зафіксовано 37998 злочинів 
агресії та воєнних злочинів, а злочинів проти дітей понад  
однутисячу без повного врахування з місць активних 
військових дій (загинуло – 418, поранено 786) [1], і це лише 
показник офіційно зареєстрованих, по факту ж їх у десятки 
разів більше. Багато воєнних злочинів та злочинів проти 
людяності, які вчинені росією проти України сьогодні є 
непоміченими, незафіксованими, а відтак, притягнути до 
відповідальності винних в найтяжчих міжнародних злочинах 
буде неможливим. Саме тому, з метою недопустимості 
останнього Офісом Генерального прокурора разом з 
українськими та міжнародними партнерами, в т. ч. 
Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової 
трансформації був продуманий алгоритм фіксування воєнних 
злочинів та злочинів проти людяності згідно міжнародних 
стандартів. До суб’єктів документування воєнних злочинів 
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належить і адвокат. І головними питаннями у документуванні 
воєнних злочинів та злочинів проти людства для нього є: 
«що» документувати та «як» документувати. 

Під «що» документувати, ми розуміємо події / дії, які 
можна кваліфікувати як воєнні злочини (war crimes) та/або 
злочини проти людяності (crimes against humanity). Воєнний 
злочин - це серйозне порушення законів та звичаїв під час 
збройного конфлікту, що тягне за собою індивідуальну 
кримінальну відповідальність (є міжнародним злочином). У 
преамбулі Римського Статуту МКС зазначено, що серйозні 
злочини, які викликають стурбованість усього світового 
співтовариства не мають залишатися безкарними [2]. 

Відтак, до «що» документувати належать: Злочини 
проти особи: вбивство, катування, знущання та погрози, 
викрадення, умисні тілесні ушкодження, розстріл цивільних, 
обстріл місць перебування мирного населення, зґвалтування, 
незаконне позбавлення волі; Злочини проти майна: знищення, 
заволодіння та пошкодження майна (будинки, квартири, 
автомобілі, товари в магазині, ін.), мародерство, пограбування, 
тощо; Порушення права на особисте та приватне життя: обшуки 
приватних будівель та бізнесу, тиск на родини політичних 
в’язнів, вторгнення в будинки, позбавлення житла та примусове 
виселення, примушування до отримання російського паспорту; 
Порушення права на свободу віросповідання та переслідування 
за релігійними ознаками; Право на свободу 
зібрань: перешкоджання проведенню та участі в мітингах та 
мирних зборах, штрафи за таку участь; Свобода 
пересування: депортація, примушення до переселення та 
евакуації, заборона виїзду чи в’їзду на тимчасово окуповану 
територію, перешкоджання залишити небезпечну територію, 
примусове вивезення в РФ тощо; Інше: примушування до участі 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   164 

у війні на боці РФ, розташування військових поруч з цивільними 
об'єктами (житловими будинками, школами, лікарнями, тощо) 
або в оточенні цивільних (прикриття цивільним населенням); 
Геноцид: дії, що здійснюються з наміром знищити, повністю або 
частково, будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну 
групу як таку; Тероризм: будь-яка дія, яка має на меті 
спричинити смерть чи тяжке тілесне ушкодження цивільній чи 
іншій особі, яка не бере активної участі у бойових діях у ситуації 
збройного конфлікту, а також дії спрямовані проти невійськових 
об’єктів підвищеної небезпеки, якщо метою такої дії за її 
характером чи контекстом є залякати населення або змусити 
уряд чи міжнародну організацію вчинити чи утриматися від 
будь-яких дій. 

З 24 лютого 2022 року і до сьогодні, за час російсько-
української війни були зафіксовані такі злочини як: порання 
та вбивство цивільних осіб, катування, фізичне насилля, 
нелюдське поводження та позбавлення волі, депортація чи 
насильницьке переміщення населення, використання прапора, 
військових знаків відмінності чи форми ворога для введення в 
оману, примус до служби в збройних силах держави-ворога, 
використання цивільного населення в якості «живих щитів», 
насилля щодо медичного персоналу, завдання ударів по 
цивільних об’єктах, що охороняються (школи, лікарні) 
знищення культурних та освітніх закладів, культових споруд, 
відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги, 
умисне нанесення ударів по персоналу, транспорту, 
обладнанню, пов’язаному із наданням гуманітарної 
допомоги, сексуальні злочини, пограбування, знищення та 
привласнення майна ворога не виправдане військовою 
необхідністю тощо). Відтак, порушення прав людини, що 
спостерігаються в умовах збройного конфлікту в Україні            
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(ст. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14 ЄКПЛ, ст. 1, 2 Додаткового 
протоколу, ст. 2, 3 Протоколу 4). 

Питання «як» документувати має неабияке значення, 
так як правильно оформлена інформація, відомості дають 
можливість використовувати її як доказ, який буде 
допустимим у суді. Тому за дорученням Міністерства юстиції 
Координаційним центром з надання правової допомоги було 
проведено десятки робочих зустрічей, круглих столів, 
семінарів для працівників та волонтерів БПД, адвокатів, 
представників територіальних громад, психологів, соціальних 
працівників, цикл навчальних вебінарів на базі правового 
клубу «Pravokator» щодо порядку та особливостей отримання 
свідчень про події та дії російських військових, очевидцями 
яких вони були або чули про них від своїх знайомих,               
друзів тощо [3].  

Адвокат як суб’єкт документування воєнних злочинів 
може: проводити різноманітні правопросвітницькі заходи та 
інформативні зустрічі із особами, які перемістилися із зони 
бойових дій щодо порядку документування воєнних злочинів: 
здійснювати анкетування таких осіб з метою виявлення 
потерпілих та свідків злочинів; надавати допомогу у 
фіксуванні та переданні даних через відповідні інформаційні 
платформи, такі як: https://warcrimes.gov.ua/ та 
https://humanrights.gov.ua/. 

Тут, варто відзначити, що для адвоката сам процес 
анкетування (інтерв’ювання) не є чимось новим, хоча, в 
даному випадку  він буде складним та специфічним (робота із 
особою, яка перебуває у посттравматичному стані внаслідок 
подій війни: смерть близьких, звірства російських 
військовослужбовців, пошкодження власного майна, 
масовість та жорстокість таких випадків тощо). Ефективність 

https://warcrimes.gov.ua/
https://humanrights.gov.ua/
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документування подій війни саме адвокатом вища, бо більші 
можливості правильного фіксування подій війни, та власне, і 
сам процес переконання у важливості надання таких свідчень 
особами, так як цей процес є добровільним, і далеко не усі 
вбачають сенс розповідати про події учасниками або свідками 
яких вони були на загал, а довіритися особі, яка своїм 
призначенням має захист прав та свобод людини легше та має 
сенс. Саме тут, цінним є наявність знань, умінь та 
попереднього досвіду щодо збору доказів, розуміння їх 
належності, допустимості та достатності, та зрештою довіра 
людей до того, кому такі відомості вони надають, аби в 
подальшому докази не були спотворені, замовчені чи  
знищені, а отримані відомості могли бути використані як 
доказ, при забезпеченні відповідальності винних у воєнних 
злочинах, найтяжчих міжнародних злочинах, як в 
українських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді 
в Гаазі, та в спеціальному трибуналі після його створення, 
відшкодування шкоди потерпілим та забезпечення права на 
правду про збройну агресію РФ проти України. Окрім того, 
зазвичай  окрім самого документування адвокат і консультує 
ВПО з правових питань, та особливостей їх статусу та 
становища, тобто останні одночасно поруч із отримання 
правової інформації щодо документування воєнних злочинів, 
можуть отримати і правову, і гуманітарну допомогу.  

Адвокат, є важливою з’єднуючою ланкою між особою, 
яка є потерпілою або очевидцем подій війни і притягненням 
винних осіб до відповідальності, так як має бути встановлена 
правова та процесуальна підстава для останнього, і адвокат 
маючи належний рівень підготовки при здійсненні такої 
роботи, так як володіє грунтовними знаннями щодо 
національних та міжнародних стандартів документування 
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доказової інформації з різних типів джерел (електронні 
джерела, показання свідків, огляд місця події), сьогодні не 
залишається осторонь наявних проблем, а здійснює боротьбу 
із РФ та російськими злочинцями на правовому фронті. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОКТРИН 
 

Незважаючи на великий масив правових актів і взірців 
теоретичної думки щодо прав людини, є багато дискусій 
стосовно з’ясування сутності «прав людини».  

Немає єдності навіть щодо самого терміну «права 
людини», оскільки для їх позначення використовуються такі 
поняття: «права і свободи людини і громадянина», «права та 
свободи», «фундаментальні права», «основні права», 
«індивідуальні права», «права особи» тощо.  

Серед визначень пропонуються розуміння прав людини 
як «надбань», «домагань», «вимог», «можливостей», як осіб, 
так і усього людства, а також «стандартів», 
«фундаментальних принципів», «вимог до держави». 

Однак спільним для усіх варіацій є розуміння того, що 
права людини – вкрай важливі, і що навіть особи, які ніколи 
не стикалися з визначеннями прав, на якомусь дуже 
глибинному рівні відчувають їх значущість. Те, що 
проголошують і захищають права людини – це той самий 
набір, який необхідний для гідного існування особи. Цей 
життєво необхідний набір має практичну застосовність, як у 
горизонтальних відносинах (з іншими носіями прав, їх 
об’єднаннями), так і у вертикальних (з державою в особі її 
представників, іншими суб’єктами влади, бізнесом, 
організаціями).   
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Метою дослідження є аналіз та співвідношення 
фундаментальної та антифундаменталістської концепцій прав 
людини задля з’ясування сутності прав людини , їх ролі та 
місця у буттєвому устрої людського світу. 

Згідно із фундаментальною [1, с.112-125] доктриною 
невід’ємних прав людини права людини обґрунтовуються , 
виходячи з парадигми егалітаризму та справедливості; в 
основі цієї доктрини лежить пояснення всіх прав людини як її 
моральних прав. Згідно з нею, підлягають необхідному 
захисту основні потреби людини, що забезпечують її буття як 
людини. Базисний характер цих потреб людини ніби 
зумовлює той факт, що у людини на цій підставі з’являється 
право на хоча б певний мінімум забезпечення її потреб, 
іншими словами право на право[1, с.117] 

Зокрема, український правознавець П. Рабінович 
розглядав права людини як певні можливості  людини, котрі  
необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку в 
конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлюються 
досягнутим рівнем розвитку суспільства і забезпечені 
обов’язками інших суб’єктів [2, с.18]. 

Німецькі філософи К. Апель та Ю. Хабермак  побачили 
у дійсності онтологічний та аксіологічний примат блага 
(потреб) щодо прав людини й таким чином сформулювали 
основне питання практично-філософського дискурсу: Як 
взагалі можливий людський світ? [3, с. 214–256; 4; 5; 6; 7; 8] 
Цей їхній фундаментальний для розуміння природи прав 
людини головний висновок можна розцінити як другий 
коперніканський переворот у розумінні цього феномена. 

Тобто блага (потреби) є підґрунтям для формування 
прав людини. Це, на їх думку, обумовлювалось тим, що в 
людській свідомості первинно виникають потреби (блага), які 
згодом і  становитимуть основу прав 
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Британський юрист Р. Дворкін стверджує, що «особисті 
права – політичні козирі в руках індивідів. Індивіди, на його 
думку, мають права тоді, коли з певної причини колективна 
мета не є достатнім виправданням, щоб відмовити їм у тому, 
що вони як індивіди бажають мати чи робити, чи щоб не 
завдати їм певних збитків або шкоди». Тобто, саме на підставі 
прав особи можуть вимагати, щоб їм не перешкоджали 
отримати чи зробити щось, а також відшкодували шкоду у 
разі порушення таких вимог. Проте, вчений підкреслює, що ці 
вимоги, по-перше, не повинні носити характеру зазіхань на 
права інших осіб і, по-друге, повинні бути двосторонніми, 
тобто будь-яка особа, вимагаючи здійснення або утримання 
від порушення свого права, одночасно погоджується обирати 
таку ж поведінку стосовно інших [9, p. 18-20].  

Права людини, як зазначає автор, можуть виражати 
зближення моралі та права, виступати їх поєднанням, 
оскільки спираються і на ціннісні, етичні установки, і на 
юридичні положення, відображають основи людського буття, 
у них здійснюється перетин правової та моральної свідомості. 
Вони також окреслюють сферу автономії індивіда, що 
проявляється у взаємовідносинах з іншими особами, 
суспільством, державою [9, p. 21].  

Конкретні концепції прав і реалізація тих 
загальновизнаних міжнародних стандартів, у яких вони 
відображені, різняться в залежності від типу конкретного 
суспільства та держави. Відповідно, права людини знаходять 
неоднаковий нормативний вираз, теоретичне обґрунтування 
та практичну здійсненність.  

Проте, науковець вважає, що найбільш точним і 
обґрунтованим може бути назване визначення прав людини 
через її можливості. Такі можливості проявляються як 
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особисті, соціальні, економічні, політичні, культурні і т.д., 
залежно від сфери суспільних відносин, у яких отримують 
реалізацію. 

Отже, права людини – це основні можливості, необхідні 
для гідного та вільного існування й розвитку особи [9, p.22].  

Відповідні можливості є найбільш значущими, 
фундаментальними, такими, що становлять стандарти 
життєдіяльності особи. Орієнтиром виступають такі базові і 
потреби особи, як право на життя або заборона катувань, 
однак перелік можливостей поступово розширюється разом зі 
зміною уявлень про те, що саме є нормою, гідним та вільним 
існуванням і розвитком.   

Ці можливості можуть бути реалізовані носієм прав як 
особисто, так і у взаємовідносинах з іншими особами та 
державою, в тому числі бути реалізованими у певному 
просторі свободи, межі якого окреслюються відповідними 
просторами свободи інших власників прав. Людина може не 
реалізовувати якесь право, наприклад, право на освіту, але це 
не означає, що відповідне право (і можливість) нею 
втрачається [9, p.23]. 

Американський філософ Ч. Пірс показав, що 
квінтесенція онтології насправді міститься в емпірично 
обґрунтованій гіпотезі, що все, укорінене в бутті, некероване 
ззовні. Це він доказав за допомогою своїх логіки відносин та 
онтології відносин [10, с. 97–98, 174; 11, с. 331; 12, с. 8]. 
Зокрема, науковець довів, що людина ніколи не може бути 
визначена у поняттях власної індивідуальності. Вона, навпаки, 
завжди сконструйована Іншими. Причому у цьому випадку Ч. 
Пірс розумів Інших не в об’єктивованому сенсі, а так, що 
людина сприймає сама себе як особу, що проявляється у 
відношеннях щодо Інших на основі розуміння ролей цих Інших 
і навпаки, тобто, співіснує у взаємодії [10 с. 362–376].  
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А отже, права людини походять з її природи. Із 
розвитком і формуванням особистості права удосконалюються 
та збільшується їх обсяг. 

Згідно з антропосоціокультурною теорією 
праворозуміння, з позицій парадигми трансцендентального 
обміну благами між людьми, він спричинюється двома 
атрибутивними умовами можливості людського світу, а саме: 
1) буттєво сконструйованою атрибутивною націленістю 
людей на безперервну реалізацію ними власної автономної 
сутності; 2) комунікативною солідарністю. Perpetum mobile 
цих одвічних устремлінь людей є їх потреби у благах та 
життєва необхідність їх задоволення. 

Визначними представниками цієї теорії є О. Гьоффе, 
Р. Фербер та А. Маслоу. Так, О. Гьоффе зауважує, що навіть з 
посиланням на трансцендентальні потреби завдання 
легітимації права ще не може бути виконане повністю. 
Необхідно, зазначає він, показати, що існують суб’єктивні 
вимоги, іншими словами, суб’єктивні потреби визнання 
відповідних інтересів іншого. Хоча людина, розмірковує він, 
– це потенційно суспільна істота «від природи», вона тим не 
менше повинна сама створити себе як таку, активувати 
затаєнні у собі потенційні суспільні якості, тому що 
суспільство виникає тільки із взаємного визнання одного 
іншим. У цій місії правам людини належить своя, нічим не 
замінима роль: людині перед самоствердженням необхідно 
потурбуватись про основоположні умови людського буття. 
«Той гнів та характерна пристрасть, – продовжує           
О. Гьоффе, – якими супроводжується протест проти 
порушення прав людини, є справедливим саме тому, що, по-
перше, мова іде про вроджені інтереси, визнання яких, по-
друге, має характер вимоги». І одразу ж задається питанням : 
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«на якій підставі я можу вимагати від інших визнання за 
собою безперечних інтересів?». Відповідь на дане питання 
О. Гьоффе вбачає у кореляції, тобто дії, що може відбутися 
лише за умови дії у відповідь: права людини можуть бути 
легітимовані на засадах взаємності, тобто обміну [1, с.119-120] . 

Згідно з концепцією Р. Фербера, до процедур 
обґрунтування фундаментальних практичних принципів (чи 
фундаментальних норм) необхідно додати ще один виключно 
важливий аспект: «безпосереднє чи опосередковане 
врахування життєвих потреб інших людей» [1, с.118]. 

А. Маслоу називав ці потреби справжніми людськими 
потребами (без їх задоволення людина як вид не можлива в 
принципі, тим більше не можлива людина – особистість). 
Адже власні потреби індивіда діють на нього як природна 
необхідність, тому з їх вимогами він не може не рахуватися. 
Так відбувається символічний обмін свободи індивіда на його 
блага [13, с.38]. 

Антифундаменталістська  концепція прав людини 
ґрунтується на тому, що  

сама по собі ідея прав людини є продуктом певної 
історичної епохи, певного суспільства, відтак вона іманентно 
не може бути непритаманна цьому феномену. Тобто, ідея 
прав людини як ідея свободи, звільнення, забезпечення 
автономії особи може набувати за певних умов протилежного 
характеру — колонізації, нав'язування цінностей невластивих 
для певних суспільств. Визначними її представниками є Дж. 
Донеллі та Р. Рорті. 

Британський фахівець з міжнародних відносин Дж. 
Донеллі стверджує, що «принцип прав людини базується на 
ідеї, що люди напевно краще за будь-кого іншого здатні, і в 
будь-якому випадку мають право, обирати для себе гарне 
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життя». «Якщо азіати цінують сім'ю більше, ніж самих себе, 
вони здійснюватимуть особисті права, пам'ятаючи про 
значення сім'ї». 

Тобто права людини  не володіють універсальністю у 
тому сенсі, що кожна нація має власний погляд на гарне 
життя і саме тому може не мати необхідності у реалізації 
частини прав [14, p. 282-313]. 

Прикладом можуть слугувати племена Папуа, котрі 
живуть, на їхній погляд, щасливо, не використовуючи сучасні 
комп’ютерні технології, транспорт, не купуючи дорогий  
одяг, не будуючи великих будинків, не отримуючи середньої 
та вищої освіти. Знання вони отримують шляхом 
самонавчання. Живуть вони у невеликих хатинках, які 
виготовляються із дерева у формі палаток. До будь-якого 
місця призначення вони добираються пішки. 

Отже, стає очевидним, що людині для гарного життя 
багато не потрібно. 

Американський філософ Р. Рорті категорично 
заперечував ідею «природніх» прав людини, вважаючи, що не 
існує «універсальної людської природи», яка ґрунтує права, 
про які йде мова, або будь-які інші права. Також він 
наголошує на тому, що «Природне» обґрунтування набору 
прав --- це те, що може здатися правдоподібним багатьом, у 
тому числі тим, хто характеризує себе як моральних реалістів. 

Окрім цього, він вбачає реальне існування лише 
«культури прав людини», оскільки вона заснована на якомусь 
аспекті самої людяності, оскільки її створює безпосередньо 
людство. Тобто її можна вітати без «філософської               
метушні» [15, p. 85]. 

Виходячи з цієї позиції, можна сказати, що повністю 
заперечуючи існування природніх прав людини, ми 
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заперечуємо мінімальне підґрунтя існування людини, адже не 
слід забувати, що права людини походять від людських потреб та 
інтересів, які зароджуються у свідомості людини. А 
задовольняючи певні потреби та інтереси, людина завжди думає 
про певні рамки своєї поведінки . щоб не перешкоджати 
задоволенню потреб та інтересів інших осіб. Зокрема, право на 
освіту виникає тому, що людина у підсвідомості відчуває 
потребу в іі отриманні. А задовольняючи її, вона думає, як діяти 
так, щоб не порушувати чи не перешкоджати іншій особі у 
задоволенні цієї ж потреби. 

Із усього вищесказаного можна зробити висновки, що: 
-   згідно із фундаментальною доктриною права людини 

є можливостями, необхідними для того, щоб діяти певним 
чином або утриматися від дій у суспільстві задля задоволення 
своїх потреб, тобто вони опосередковують задоволення 
потреби їх носія відповідно до рівня розвитку, насамперед, 
того суспільства, в якому ці потреби сформувалися і в якому 
він має намір їх задовольнити; 

- антифундаменталістська  концепція заперечує 
універсальну природу прав людини, обгрунтовуючи це тим, 
що кожна особа чи спільнота має власний погляд на своє 
життя і розвиток, і саме тому може не мати необхідності у 
реалізації частини прав. Проте наголошується на дотриманні 
«культури прав людини», оскільки вона є витвором 
суспільства і полягає у тому, щоб не перешкоджати 
здійсненню прав інших людей. 
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ВОЄННИЙ СТАН ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА 
ВПЛИВАЄ НА КРИМІНАЛЬНУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ 
 

У Розділі XVII «Кримінальні правопорушення у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг» Особливої частини  
Кримінального Кодексу України (далі – КК України) 
встановлюється відповідальність за службові кримінальні 
правопорушення залежно від того, в якій сфері службової 
діяльності вони вчиняються і хто є їхнім суб’єктом: службові 
особи юридичних осіб приватного права чи службові особи 
юридичних осіб публічного права.  

З 24 лютого 2022 року Указом Президента України           
№ 64/2022 [1]на всій території України запроваджено 
воєнний стан, який передбачає особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні у зв’язку зі збройною агресією Росії 
проти України. Із початком війни було введено воєнний стан, 
а згодом прийняті закони, які змінили КК України, 
посиливши кримінальну відповідальність за ряд злочинів в 
умовах воєнного стану. Одними з цих законів є Закони 
України [2] та «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за мародерство»  
№ 2117-ІХ від 3 березня 2022 року [3]. Такий правовий 
режим вносить вплив і на кримінальну відповідальність 
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службових осіб. Зокрема, посилення відповідальності за 
окремі кримінальні правопорушення, вчинені під час 
воєнного стану, може проявлятися у двох різних формах: 
вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного 
стану як кваліфікуюча ознака та вчинення кримінального 
правопорушення в умовах воєнного стану як обставина, яка 
обтяжує покарання. Наприклад, ч. 4 ст. 191 «Привласнення, 
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем» КК України передбачає таку 
кваліфікуючу обставину як вчинення в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану. 

Розберемося, що означає вчинення кримінального 
правопорушення в умовах воєнного стану як обставина, яка 
обтяжує покарання або впливає на кваліфікацію 
кримінального правопорушення, а також з якою метою були 
внесені такі зміни. Законотворець прагне  встановити 
кримінальну відповідальність за порушення вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту в умовах воєнного 
стану. А саме, передбачити кримінальну відповідальність для 
службових осіб підприємства, установи, організації або 
громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності (далі — 
службові особи) в умовах воєнного стану, якщо через їх 
недбалість постраждали або загинули люди.  Законопроектом 
від 11.07.2022 № 7546 [4] пропонується доповнити КК 
України новою ст. 2702 «Порушення законодавства у сфері 
цивільного захисту, вчинене в умовах воєнного стану». Вона 
встановить кримінальну відповідальність за те, що службова 
особа порушила вимоги законодавства у сфері цивільного 
захисту в умовах воєнного стану. Якщо ж це порушення 
заподіяло шкоду здоров’ю людей, то санкцією норми 
передбачено альтернативні види покарання від штрафу у сумі 
від однієї до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, 
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виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі на строк 
до трьох років до позбавлення волі на строк до трьох років.  

Вищевикладене підтверджує, що останні часи 
спостерігається усталена тенденція до спеціалізації підстав 
кримінальної відповідальності. Така спеціалізація здійснюється 
двома шляхами. Перший з них пов'язаний із збільшенням складів 
злочину зі спеціальними суб'єктами. Ю. В. Баулін [5, С.805] 
справедливо указує, що КК все більше стає спеціалізованим 
нормативно-правовим актом, оскільки значна кількість його 
приписів поширюється на певні групи населення, пов'язані з 
їх професійною, службовою та іншою діяльністю, їх певним 
правовим статусом тощо. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВООХОРОННИМ 

ОРГАНАМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:  
ДОСВІД США 

 
Україна є порівняно молодою державою, яка й на 

сьогодні ще проходить процес свого становлення та розвитку, 
ствердження суверенітету та своєї незалежності. Основна 
мета українського багатонаціонального народу у справі 
державотворення – повноправно стати в один перелік з 
провідними країнами світу, отримати членство в 
європейському співтоваристві, бути визнаною де-факто 
правовою, демократичною державою. У цьому контексті 
важливою складовою зазначених прагнень є вдосконалення 
чинного законодавства, виконання всіх завдань, які були 
поставлені перед Верховною Радою України та урядом 
отриманням нашою країною статусу держави-кандидата на 
членство в Європейському Союзі. 

Як відомо, найвищою соціальною цінністю для будь-
якої демократичної, правової держави є людина, що 
проявляється у забезпеченні та гарантуванні всіх її 
основоположних прав та обов’язків. Саме це є головним 
завданням у діяльності всіх без виключення державних 
інституцій та є базовою нормою у вищезгаданому пакеті. 
Тому аналіз чинного законодавства країн-членів 
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Європейського Союзу а також провідних країн світу з метою 
запозичення передового досвіду у тій чи іншій сфері є 
критично важливим для вдосконалення вітчизняного 
законодавства та потребує не тільки обов’язкового наукового 
аналізу та експертної оцінки, а й суспільного обговорення. 

У різні часи проблемним аспектам дотримання прав 
людини й основоположних свобод у діяльності 
правоохоронних органів приділено увагу у працях 
вітчизняних вчених  К. Волинки, О. Горун, А. Долинного,               
А. Зайця, М. Козюбри, А. Колодія, О. Марцеляка, М. Орзіха, 
І. Панкевича, О. Панової, П. Рабіновича, М. Селівона, 
М. Савчина, М. Хавронюка, С. Шевчука та багатьох інших. 

В порівнянні із багатьма провідними країнами так 
званої сталої демократії, Україна має досить короткий 
сучасний період свого розвитку та становлення. Окремі 
країни цей шлях проходили досить довго, він був 
ускладнений значними проблемами у різних сферах 
суспільного життя, вироблення концепції державного устрою, 
соціальних та демократичних цінностей, боротьби за рівність 
всіх громадян у правах, формування громадянського 
суспільства тощо. У підсумку за рахунок власного досвіду 
розвитку та становлення, зокрема й негативного, шляхом 
запозичення та імплементації передового та міжнародного 
досвіду у багатьох вказаних країнах були вироблені та на 
сьогодні існують певні стандарти соціальної, демократичної 
та правової держави. Ефективне впровадження таких 
стандартів у всі сфери життя будь-якої країни є необхідною 
передумовою до її подальшого цивілізаційного розвитку.  

У всіх країнах так званої сталої або розвиненої 
демократії тим чи іншим чином в основному законі держави 
прописаний основний постулат правової, демократичної 
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держави, згідно якого основоположні права людини та 
громадянина жодним чином не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених законодавством. У відповідності до  
ч. 2 ст. 9 Конституції США зазначено, що «права                
населення … не можуть бути обмеженими чи порушеними з 
боку держави за винятком випадків, коли цього вимагає 
громадська безпека через вторгнення або повстання» [8].  

Як зазначає А.С. Славко, «у 2006 році, у зв’язку зі 
зростанням терористичної загрози Posse Comitatus Act (акт, 
прийнятий Кнгресом США ще у 1878 році і який був 
спрямований на обмеження можливості федерального уряду 
використовувати збройні сили СІНА для вирішення 
внутрішніх питань) було модифіковано новим законом - 
Defense Authorization Bill» [6, с. 75]. На думку науковця, 
даним законом було «розширено перелік підстав, які 
дозволяють використання збройних сил на території США…» 
а одною із підстав введення воєнного стану «може стати не 
лише повстання чи збройна агресія, а й потреба ліквідації 
наслідків стихійного лиха, протидія терористичній атаці, 
епідемії тощо» [6, с. 75]. 

Також вважаємо за необхідне звернути свою увагу на 
чіткість нормативно-правових актів, які регулюють 
процедуру застосування правоохоронним органами 
адміністративно-правових обмежень прав і свобод людини. Так, 
поліція США під час затримання особи керується відповідними 
«Інструкціями про порядок тимчасового затримання особи», яка 
«… містить чіткі процедурні норми, якими визначено права 
особи, яку тимчасово затримано і обов’язки посадових осіб 
поліції, які здійснюють нагляд» [7, с. 671]. При цьому зазначені 
документи не мають жодних обмежувальних грифів і 
розміщені у вільному доступі на офіційних сайтах 
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поліцейських установ. Звичайно, все це сприяє не тільки 
змозі будь-якій особі отримати інформацію про свої права, а 
й має значний превентивний ефект щодо перевищення своїх 
владних повноважень працівниками правоохоронних органів.  

Можемо зазначити, що більшість зазначених вище 
процедур на сьогодні запроваджена або запроваджується в 
діяльності підрозділів Національної поліції України – 
наприклад, «з метою забезпечення гарантій базових прав 
затриманих та унеможливлення безпідставних звинувачень у 
діяльності Національної поліції України запроваджується 
нова електронна система обліку та відеоспостереження – 
«Custody Records», яка «… має забезпечувати фіксацію усіх дій, 
які відбуваються із затриманими особами, в такий проміжок 
часу: з моменту фактичного затримання, до обрання судом 
запобіжного заходу і направлення особи до слідчого ізолятора 
або до звільнення особи з під варти» [1, с. 4]. 

Отже, при здійсненні аналізу норм чинного 
національного законодавства у досліджуваній сфері [2;3;4;5]   
можемо зробити висновок, що в теоретичному аспекті вони в 
більшості випадків відповідають існуючим міжнародним 
стандартам, при цьому значна кількість норм підзаконних 
нормативно правових актів була прописана законодавцем на 
вимогу або за ініціативи правозахисних неурядових організацій 
або ж відповідних державних контролюючих органів, які тим чи 
іншим чином здійснюють нагляд за дотриманням законності в 
діяльності Національної поліції України.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ 
АКТИВІВ В УКРАЇНІ 

 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 

збільшенням ролі інформаційних технологій, що сприяє 
формуванню нових форм активів та появі нових платіжних 
інструментів, випуск і обіг яких пов’язаний із можливостями 
цифрової епохи. Тривалий період часу основою цивільного 
обігу були матеріальні речі, проте протягом останніх років 
набуває поширення поняття «віртуальні активи», які не 
мають матеріальної форми вираження. 

Ринок віртуальних активів в Україні активно 
розвивається. Україна посіла четверту позицію у світі в 
рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів за 
2021 рік, випереджаючи США та Китай, та увійшла в топ-10 
країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році. В 
державі найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед 
учасників світового ринку віртуальних активів – щоденно 
обертаються криптовалюти загальною вартістю 1 млрд.грн. 
Крім цього, в Україні високий рівень цифрової обізнаності 
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населення та значна частка дрібного підприємництва у 
посередницькій сфері, яка використовує віртуальні активи 
для розрахунків на міжнародних маркетплейсах [1]. 

У 2022 році Україна ввійшла до трійки лідерів серед 
країн, де найбільше використовують криптовалюту. Такі дані 
були опубліковані британським порталом Merchant Machine. 
В новому дослідженні до уваги брали кількість власників 
активів, число компаній, що здійснюють розрахунки з 
цифровими валютами, та доступність біткоїн-автоматів. 
Чинники аналізували в сукупності, щоб зрозуміти, наскільки 
популярна криптовалюта в конкретній країні та яка частка 
загальносвітового ринку сконцентрована там [2]. 

17 лютого 2022 року було прийнято Закон України «Про 
віртуальні активи» [3], яким визначено поняття «віртуальні 
активи». Водночас, цей Закон все ще не набрав чинності, 
оскільки відповідно до п.1 Розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення», він набере чинності з дня набрання 
чинності законом України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій 
з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування 
цього Закону. У Верховній Раді України 13.03.2022 року вже 
зареєстровано законопроект № 7150 зі змінами до 
Податкового кодексу України [4] 

Також потрібно враховувати, що санкції, передбачені 
ст. 23 Закону України «Про віртуальні активи», 
застосовуються щодо порушень, вчинених після закінчення 
спливу трьох місяців з дати впровадження Державного 
реєстру постачальників послуг, пов’язаних з оборотом 
віртуальних активів. Дане нормативне положення закріплене 
у п.2 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення». 
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Не дивлячись на прийняття Закону України «Про 
віртуальні активи» правова природа віртуальних активів 
залишається дискусійною. Зокрема у Концепції оновлення 
Цивільного кодексу України розглядається питання щодо 
розширення переліку об’єктів цивільних прав. Також у 
Верховній Раді зареєстрований Проект Закону України «Про 
внесення змін до Цивільного кодексу України, спрямованих 
на розширення кола об’єктів цивільних прав» від 17.12.2021 
№ 6447 [5]. Необхідність прийняття законопроекту 
обумовлюється появою нових об’єктів цивільних прав, якими 
є нематеріальні блага, що існують виключно у цифровій 
формі та покликані задовольняти ті чи інші інтереси 
учасників цивільних правовідносин. Сьогодні такими 
об’єктами визначені віртуальні активи, цифрові контенти, 
онлайнові облікові записи, гроші та цінні папери, що існують 
виключно у цифровій формі [6]. 

На думку К.Г. Некіт «криптовалюта не охоплюється 
жодною категорією існуючих нематеріальних благ. Тому 
виникає потреба або визнання криптовалюти окремим 
об’єктом (sui generis), що є можливим з урахуванням того, що 
перелік об’єктів цивільних правовідносин відповідно до ст. 
177 ЦК України є відкритим, однак у такому випадку 
потрібно буде визначити для цього об’єкта специфічний 
правовий режим. Або, більш простим та цілком можливим 
варіантом вирішення проблеми кваліфікації правової природи 
криптовалюти, як уявляється, є визнання її різновидом майна, 
нематеріальним майновим об’єктом чи своєрідною 
цифровою/віртуальною річчю. Видається, що такий підхід є 
можливим для реалізації в рамках вітчизняної концепції 
права власності, адже об’єктом права власності можуть бути 
не лише матеріальні речі, але й деякі «безтілесні» об’єкти, 
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такі як електроенергія, газ, бездокументарні цінні папери, 
майнові права тощо» [7, с. 55]. 

Отже, однією із важливих складових економіки України є 
формування та подальший розвиток ринку віртуальних активів. 
Безперечно, він потребує належного правового регулювання з 
метою гарантування захисту права власності учасників, а також 
надання їм більших можливостей щодо розпорядження такими 
об’єктами. Таким чином, необхідним є подальше дослідження 
правової природи віртуальних активів, їх класифікації, 
особливостей обліку операцій із такими активами. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ВЕРСІЙ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-

НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ 

НЕПОВНОЛІТНІМИ 
 
Успішне розслідування будь-якого кримінального 

правопорушення, зокрема грабежу, розбою, вимагання та 
іншого протиправного діяння, вчиненого неповнолітнім, 
зумовлено обґрунтованим висуненням та вмілою перевіркою 
найбільш імовірних версій про обставини його вчинення. За 
їх допомогою встановлюють обставини, які підлягають 
доказуванню, а також виключають факти, що не мають 
суттєвого значення для розслідування. Залежно від змісту та 
повноти вихідної інформації, яка є на початку розслідування, 
а також від характеру версій, слідчий визначає, які та в якій 
послідовності проводити слідчі (розшукові) дії. 

Науковими дослідженнями з питань висування та 
перевірки версій займалися Т. В. Авер’янова, В. О. Коновалова, 
В. В. Пясковский, В. М. Стратонов, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Шепітько 
та інші вчені-криміналісти. Науковці розглядали природу 
версії, її різновиди, сутність, процес висування та перевірки. 
Окремі криміналісти вивчають слідчі версії як частину 
планування розслідування, а також як самостійну сторону 
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слідчої діяльності й зауважують, що розроблення та перевірка 
версій передує плануванню розслідування. Інші науковці 
замінюють цю проблему на проблему обставин, що 
підлягають з’ясуванню в ході розслідування. 

Версією вважають обґрунтоване припущення про 
наявність і обставини розслідуваної події, дії конкретних осіб і 
наявність у цих діях складу певного злочину [1, с. 118]. За 
сферою використання їх поділяють на слідчі, оперативно-
розшукові, судові та експертні. Версії можуть бути 
взаємопов’язані та випливати одна з одної.  

У розслідуванні корисливо-насильницьких кримінальних 
правопорушень, що вчиняються неповнолітніми, на найбільшу 
увагу заслуговують окремі версії, які стосуються особи, котра 
вчинила кримінальне правопорушення. У цьому випадку 
висування версій спрямоване на визначення кола осіб, серед 
яких необхідно шукати винних, а також на встановлення їхніх 
вікових, статевих ознак тощо. 

Конкретизація версій про неповнолітніх осіб, причетних 
до вчинення корисливо-насильницького кримінального 
правопорушення, визначається характером і обсягом 
відомостей, що є в розпорядженні слідчого. Незалежно від 
повноти та якості цих відомостей слідчий повинен ретельно 
проаналізувати їх і, на основі типових версій, намітити 
комплекс і послідовність слідчих (розшукових) дій та інших 
заходів, спрямованих на їхню перевірку. 

Аналіз наукових джерел та практики розслідування 
корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що 
вчиняються неповнолітніми, дали змогу визначити перелік 
окремих версій, пов’язаних з особою ймовірного злочинця, 
висуненню та перевірці яких слідчим, на нашу думку, 
необхідно приділити особливу увагу: 
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а) про мотив і мету кримінального правопорушення: 
вчинено з корисливих або інших мотивів (із помсти, 
хуліганських спонукань тощо); вчинено інше кримінальне 
правопорушення (метою нападу було завдання тілесних 
ушкоджень потерпілому); 

б) про наявність співучасників кримінального 
правопорушення: вчинено однією особою (неповнолітнім); 
вчинено кількома особами без попередньої змови (хоча б 
одна особа є неповнолітньою); за попередньою змовою 
групою осіб (у якій хоча б одна особа є неповнолітньою); 
організованою групою (у якій хоча б одна особа є 
неповнолітньою); 

в) про наявність у зловмисників попереднього 
злочинного досвіду: неповнолітнім, який не має досвіду 
вчинення подібних кримінальних правопорушень; 
неповнолітнім, що раніше притягувався до відповідальності 
за аналогічні кримінальні правопорушення (у тому числі 
грабежі, розбої, вимагання тощо); неповнолітнім, який раніше 
не притягувався до кримінальної відповідальності, але вчиняв 
аналогічні кримінальні правопорушення (крадіжки, розбої, 
вимагання тощо); 

г) про зв’язок злочинця з потерпілим, його рідними, 
близьким оточенням (знайомими або сусідами), які знали про 
наявність у нього цінностей або майна, яке було вилучено; 
неповнолітнім з оточення потерпілого; стороннім 
неповнолітнім, але за сприянням осіб з оточення потерпілого; 
стороннім неповнолітнім і без сприяння осіб з оточення 
потерпілого. 

Щодо обґрунтування загальної версії про вчинення 
корисливо-насильницького кримінального правопорушення 
неповнолітнім, який може бути із числа оточення 
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потерпілого, можна запропонувати такі типові версії: 
а) спільне місце роботи або навчання; б) проживання в 
одному районі; в) земляцтво (вихідці з однієї місцевості);                 
г) спільні інтереси або заняття; ґ) злочинні зв’язки; д) спільне 
дозвілля (спільні місця спілкування – кафе, нічні клуби тощо).  

У ході перевірки висунутих версій, із метою більш 
точного визначення кола осіб, які можуть бути причетними до 
вчинення кримінального правопорушення, слід допитати 
потерпілого та свідків, оглянути речові докази, вилучені з місця 
вчинення кримінального правопорушення, а також 
проаналізувати чинники, які зумовлюють вибір злочинцями 
конкретного способу вчинення кримінального правопорушення. 
Необхідно також проаналізувати їхню поведінку під час 
вчинення кримінального правопорушення, характер 
викраденого майна [2, с. 101]. 

Результати узагальнення багаторічного досвіду 
розслідування кримінальних правопорушень окремих видів 
чи груп свідчать про те, що в кожній окремій методиці 
послідовно формуються положення, які можна визначити як 
ланцюжок «типові слідчі ситуації – типові версії – типові 
плани розслідування [3, с. 13].  

У зв’язку із чим маємо зазначии, що планування 
розслідування корисливо-насильницьких кримінальних 
правопорушень, що вчиняються неповнолітніми, охоплює 
такі основні етапи: вирішення питання про відкриття 
кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР; 
початок розслідування та проведення першочергових слідчих 
(розшукових) дій; проведення подальшого розслідування; 
закінчення досудового розслідування. Зрозуміло, що кожен 
етап планування за необхідності коригується, плани 
розслідування доповнюються. 
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Метою планування є з’ясування переліку обставин, 
важливих у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 
Слід ураховувати, що проведення однієї слідчої (розшукової) 
дії або тактичної операції може допомогти з’ясувати одразу 
декілька обставин, важливих у кримінальному провадженні. 
Зокрема, проведення обшуку може допомогти виявити кошти 
та матеріальні цінності, одержані злочинним шляхом, а також 
листування неповнолітніх, яке містить інформацією про 
злочинні зв’язки та канали збуту викраденого. Важливим є те, 
що планування має бути динамічним, до плану мають 
вноситися зміни та доповнення відповідно до ситуації, яка 
склалася в ході розслідування корисливо-насильницьких 
кримінальних правопорушень, що вчиняються 
неповнолітніми. 

Особливість розслідування багатоепізодних корисливо-
насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються 
неповнолітніми, зумовлює й відповідну форму плану 
розслідування. У його основу покладаються плани розслідування 
окремих епізодів. Особливістю планування розслідування за 
складними справами є використання допоміжної документації – 
схем, таблиць, карток тощо [4, с. 19]. Для цієї категорії справ 
важливе значення має чітке уявлення слідчого про стосунки 
та зв’язки між співучасниками злочину. Це досягається 
шляхом складання різних схем і таблиць, які допомагають 
наочно відтворити механізм підготовки, вчинення й 
приховування кримінального правопорушення та правильно 
спланувати слідчі (розшукові) дії.  

Враховуючи викладене, зазначимо, що відповідні схеми 
мають не тільки ілюстративну роль, а й систематизують 
доказову базу в кримінальному провадженні. Крім того, за 
допомогою схем можна простежити злочинні зв’язки 
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неповнолітніх із дорослими особами, виявити факти 
втягування в злочинну діяльність. Складання схем робить 
план більш чітким, охоплює всі епізоди корисливо-
насильницького кримінального правопорушення та є 
допоміжним інструментом у послідовності призначення та 
проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. 
Тому, обізнаність слідчого у вказаних питаннях сприяє 
визначенню найбільш ефективних шляхів розслідування 
корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що 
вчиняються неповнолітніми. 
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THE ROLE OF SPORT IN THE FORMATION OF 
MULTICULTURAL VALUES IN AZERBAIJAN 

 
Multiculturalism refers to a society in which cultures with 

different characteristics live and develop together. It is also 
closely related to the concept of tolerance. In the modern world, 
there can be no question of the development of a multicultural 
society without the use of a policy of multiculturalism, which 
includes various cultural strategies [1]. 

Historically, our homeland Azerbaijan was a multinational 
country. Representatives of the Avar, Talysh, Udi, Lezgi and other 
peoples lived here in peace and tranquility. Its location in a 
favorable geographical position also had a positive impact on the 
formation of a society with an ethnically diverse culture. In this 
regard, multiculturalism plays an important role in the 
development of our country in modern times. Today, 
multiculturalism is accepted as the state policy of Azerbaijan. 
Multiculturalism is also a way of life of the population. Thus, the 
political foundations of multiculturalism are reflected in various 
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articles of our Constitution, many legislative acts, decrees and 
orders of the President of the Republic of Azerbaijan. 

Sports games are of great importance in the formation and 
development of multicultural values in our republic, known 
throughout the world as a sports country. In fact, the concepts of 
Azerbaijanism, multiculturalism and sports are closely related 
concepts. Sports games are such an area of culture where the 
tolerant attitude of rivals towards each other is felt. Sports games, 
at the same time, are a unique means of bringing together 
representatives of different races, religions, languages, politics, 
which unites the world, people, different cultures, promotes peace, 
interethnic friendship and good neighborly relations. 

In the process of developing intercultural relations, sports 
competitions contribute to a multicultural situation. In particular, 
sports competitions, which are planned to be held within a certain 
period of time, open up wide opportunities for familiarization with 
historical traditions, folklore samples, and tourism opportunities. 
By the way, it should be noted that K. Taylor, one of the popular 
theorists of multiculturalism, argues that the basis and main 
concept of multiculturalism is precisely “recognition” [1]. In this 
regard, the participation of athletes in various sports competitions 
means their direct participation in multicultural activities. In other 
words, any athlete represents his country in the field of sports in 
which he specializes, both at home and abroad, and gets 
acquainted with the multicultural values and traditions of this 
country. 

Mustafa Kemal Atatürk expressed the following opinion 
about the role of sport in the formation of multicultural values: “I 
like an athlete who is smart, flexible and at the same time moral” [2]. 
It is known that agility and intelligence are important qualities for 
every athlete. At the same time, the athlete's observance of ethical 
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rules is considered the basis of his formation as a multicultural 
personality. In general, the organization and conduct of sports 
games are important in two respects. So, sports competitions, the 
Olympic Games, first of all, reflect the content of the call for 
world peace. That is, it is thanks to these competitions that any 
athlete can show his strength objectively, without racial, religious, 
national or other discrimination. 

Secondly, as a multicultural process, sport asserts itself in 
social, economic and political spheres in which different cultures 
participate. The active participation in this process of various 
athletes, clubs, sports brands shows multiculturalism as an 
important activity. The call for world peace in sporting 
competitions, as well as the branding of sports and athletes and 
playing a functional role at the economic level, also lead to the 
formation of multicultural values. 

Today, much attention and care is paid to the development 
of sports at the state level. It is no coincidence that Azerbaijan was 
called by the President of the Republic Ilham Aliyev a "sports 
country". Various sports games have originated in Azerbaijan 
since ancient times. Athletes representing different nations 
(Russians, Ukrainians, Tatars, Ossetians, etc.) contribute to the 
development of ancient and modern sports in our multinational 
country. These athletes adequately represent our country at 
prestigious international sports competitions, various local and 
foreign championships, the Olympic Games, raise our tricolor flag 
high, and sing our national anthem. This factor once again proves 
that there is no discrimination in Azerbaijani sports on national or 
any other grounds, and the development of friendship with other 
countries, including friendly relations in the field of sports, is 
always in the spotlight. In addition, the participation of foreign as 
well as local students and specialists from different foreign 
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countries in the winter school of International Multiculturalism 
proves once again that Azerbaijani sport and tolerance form a 
deep unity with each other. 

It is no coincidence that from June 12 to 28, 2015, the First 
European Games were held in Azerbaijan for the first time in 
world history. The participation of more than 6,000 athletes from 
50 countries in 20 sports, the creation of the "Olympic Village" in 
Baku, the construction of various types of apartments for athletes, 
the Olympic Stadium led to the strengthening of the multicultural 
environment in our republic [4]. Also important in the 
development of intercultural dialogue was the allocation of more 
than 12,000 "volunteers" to meet and accompany athletes from 
around the world. The choice of symbols for the European Games 
was also fully in line with the ideas of multiculturalism. Thus, if 
the pomegranate symbol represents “diversity in unity”, then the 
gazelle, the simurgh bird and the flame are the historical values of 
our country against the backdrop of multicultural relations. The 
gazelle symbol has also been shown as a cultural ambassador for 
visitors to our country, channeling the rich historical heritage of 
Azerbaijan. Articles published in the press of various countries, 
including the Israeli newspaper Times of Israel, note that our 
country demonstrates the highest example of tolerance towards 
representatives of all nationalities, especially Jews [5]. 

After the First European Games, the organization of the 
Islamic Solidarity Games in Baku in 2017 is also one of the 
brightest examples of the connection between sports and 
multiculturalism. The slogan of the competition “Solidarity is our 
strength” is also directly compatible with the philosophy of 
multiculturalism [3]. The relationship between multiculturalism 
and sports is becoming more and more obvious every day. The 
games, held with the participation of athletes of different cultures, 
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are an important step in familiarizing the whole world with the 
exemplary multicultural situation in our country, as well as the 
multiculturalism of Azerbaijan in general. 
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DIFFERENT OPINIONS ABOUT THE CONCEPT OF 

PERSONALITY AND ITS FORMATION 
 

The problem of personality is one of the main issues 
included in the concept of Man. This concept includes the inner 
world of a person, thoughts, actions, skills and other important 
factors. After a certain period of time, ideas about a just and 
perfect person appeared, who gained experience in this area and 
created a personality distinguished by intelligence, quick wits, and 
innate abilities.  

“Man comes into the world as a biological being, but as a social 
being he matures, having passed a long and difficult path in the 
process of his individual life and activity. In the history of the 
Azerbaijani school and pedagogical thought, the problem of 
personality development was mainly understood as the upbringing of 
children. The Azerbaijani intelligentsia was looking for the most 
positive aspects of a person in his attitude and activities in society. 
Because relationships are the result of a person’s previous life 
experience and determine his actions and inner experiences” [3, p. 51]. 

The development of pedagogy in its modern form is 
undoubtedly based on history. For there is a time for the 
emergence of every discipline and science. Based on this, we can 
say that folk pedagogy is of exceptional importance in the creation 
and development of scientific pedagogical thought. 

Man is the main factor in the world of human thought. So, in 
all folklore samples, many moments are mentioned for the 
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development of personality. Having traced the process of growing 
up a child and the period after it for centuries, people came to a 
firm conclusion about the laws of this process; that is, they 
identified the factors influencing the formation of personality, and 
expressed their opinion about it. One of the most important factors 
in the formation of personality are heredity, environment and 
upbringing factors. 

Associate Professor Esmer Badalova writes: “The 
resemblance of children to their parents in terms of external signs 
has baffled philosophers, educators and psychologists for 
centuries. As a result, they came to the conclusion that heredity 
plays an important role in the transformation of man from a 
biological being into a social being. This theory is known in the 
history of pedagogy as the theory of heredity. According to this 
theory, whatever positive traits a person has, they all come from 
their parents. Intelligence is innate. Everything that awaits a 
person in life depends on his luck, fate. This idea for a long time 
became a weapon in the hands of the ruling class, they valued 
people by heredity. Like, the children of the ruling class are born 
rulers, and the children of the working class are born workers. As 
for the pedagogical ideas of our people, they always emphasize 
the factor of heredity in all genres of folklore and traditions. We 
see that the factor of heredity is raised in folk proverbs, such as 
“An apple does not fall far from an apple tree”, “A humpbacked 
grave will fix”, “What you sow, you will reap” [2, p. 25]. 

The English philosopher and educator John Locke has an 
interesting opinion on this matter. He said that a child is not born 
a master, a judge, a slave, or a doctor. In other words, if you 
inherit it, nothing is given to the person. At the same time, it was 
John Locke who delivered the first blow to the theory of heredity 
in pedagogy. His ideas were continued by Helvetius, Diderot, 
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Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Regarding the 
environmental factor, we can say that a lot depends on the 
environment surrounding a person. In this regard, if we teach 
children from an early age the concepts of good and evil, truth and 
falsehood, we will do a very good job. 

In the social environment, a person develops purposefully, 
systematically, consistently, and through self-awareness and self-
improvement, he goes through the process of personality 
formation. 

The role of the environmental factor in the formation of 
personality is also mentioned in the pedagogical ideas of the 
people. So, this moment is more clearly reflected in the following 
proverbs: “Show me a friend, I’ll tell you who you are”, “Every 
moment has power”, “A true friend is known in trouble”. Many 
teachers emphasized the environmental factor in the formation 
and development of personality. 

From the studies carried out, it is concluded that the social 
environment affects the development of the individual not 
directly, but through the way of life. If this were not so, then the 
influence of the environment would be the same for everyone, the 
diversity of lifestyle leads to the transformation of the influence of 
the environment. In the same environment, everyone can lead a 
lifestyle that transforms the influence of the environment. 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Azhdar Agayev 
in his monograph titled “The Problem of Personality Formation in 
the Social and Pedagogical Thought of Azerbaijan” notes: “Since 
S.A. Shirvani highly valued the environment in the formation of 
personality, he proposed the organization of a healthy educational 
environment, taking into and bad environmental influences. In 
addition to protective equipment, he required careful attention to 
the arrangement of a planned, proper environment. 
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According to S. A. Shirvani, the environment of the child 
can be grouped as follows: 

1. Friendly environment - with two or three people 
2. Collective environment 
3. Public environment 
4. Family environment 
S.A. Shirvani, like his predecessors, was of the opinion that the 

environment can elevate or humiliate a person. Therefore, it is necessary 
to get into such an environment or create such an environment where it 
is possible to acquire positive qualities” [1, p. 180-181]. 

Based on this, one can come to the conclusion that the 
parent should be familiar with the family with which his child is 
friends, and act accordingly. 

J. J. Rousseau (1712-1778), who laid the foundations of the 
theory of "free education", attached exceptional importance to the 
influence of the environment. 

John Locke, in his Thoughts on Education, also wrote about 
the role of education in personality development. He noted that 
nine out of ten good or bad, positive or negative people we meet 
are due to education. 

Jean-Jacques Rousseau denied the role of heredity in the 
formation of personality and practically overshadowed the role of 
education. True, Jean-Jacques Rousseau accepted the so-called 
education and even used the concepts of "free education" and 
"natural education" in his pedagogical system. By "natural 
upbringing" he understood the influence of nature, surrounding 
people, things on the child, and by "free upbringing" - the 
influence of the organized environment on the child. 

Nasreddin Tusi in his work "Ehlagi-Nasiri" pointed out that 
the sameness of people is their destruction. Divine wisdom has 
created different interests, different abilities, so that each 
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profession can show inclination and help each other. Some are 
distinguished by prudence, others by virtue, others by enthusiasm, 
and still others by intelligence. If people did not help each other, 
they would be destroyed. 

Thus, in the study of the problem of personality 
development, it is approached from the standpoint of historical 
development, the social development of society, that is, a person 
is taken as a person as a child of his time. 
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THE USE OF INTERACTIVE LEARNING METHODS 

IN TEACHING PEDAGOGY IN SECONDARY 
SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Useful experience accumulated in the direction of the 

development of the education system, the methods of work of 
teachers-innovators in the field of pedagogical innovations, as 
well as the results of psychological and pedagogical research 
always require systematization, generalization and updating of the 
content of the educational process. The solution of these problems 
makes the introduction of the concept of “technology” into the 
field of education and the pedagogical process on a scientific basis 
as an important problem and makes the application of 
technological approaches in education more relevant. 

In the modern period, the use of new teaching technologies 
and teaching equipment in the education system means that the 
classroom, which is the main workplace of the teacher, is 
equipped with a personal computer, media projector, screen, 
scanner, printer, smart boards. If the education system of 
Azerbaijan is integrated into the world system, this means that the 
individual stages of our education are organized in accordance 
with the requirements of world standards. Work on improvement 
and modernization is carried out on a fundamental basis, 
therefore, all persons involved in pedagogical activities should, 
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from a more perfect life position, assimilate the essence of the 
concepts of "pedagogical technology", implement the relevant 
areas of activity. 

Consequently, technology in the pedagogical process is a 
system of joint activities of all components of the pedagogical 
process, built on scientific grounds, programmed at the spatio-
temporal level, which makes it possible to ensure the fulfillment 
of the intended goals. At the same time, technology is a system of 
algorithms that determine the paradigms of the educational 
process, the use of which serves to form the necessary qualities in 
a perfect person, allows for the design of the educational process, 
phased diagnostics, and adjustment of results from the point of 
view of management. 

Recently, updating both the content and the form of the 
system of higher and secondary specialized education requires the 
use of new technologies and active teaching methods in teaching 
subjects. When organizing seminars in teacher training colleges 
using modern and interesting methods, students' interest in the 
subject increases, and the teacher can achieve the goals set in the 
lesson. 

In order to explain the essence of the cluster, Bloom's 
taxonomy, brainstorming and other interactive methods, the 
features of their use and the prospects for their use in teaching 
pedagogy, we conducted experimental classes with different 
methods in various higher and secondary specialized educational 
institutions. 

The essence and structure of the ZCU table, within the 
possibilities created by the structure, the classes we organized on 
several different topics during the study period aroused the 
interest of the college leadership, teachers and students. 
Sometimes we used sample lessons that we had prepared in 
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advance, and sometimes we improvised a topic from a textbook 
and asked students to fill in a table. 

During the lesson, thanks to the ZKU table, students 
repeated the acquired knowledge and identified problems and 
questions that they wanted to find answers to. Their recordings 
were listened to and the answers deemed appropriate for the 
purpose were recorded in the appropriate boxes. After the students 
compared their previous knowledge with the newly acquired, 
drew conclusions and filled in the columns of the table, the stage 
of summarizing and evaluating the lesson began. At this time, the 
interactivity achieved in the lesson, where the work of groups and 
pairs was discussed, led to effective learning. 

Typically, a Venn diagram is used to compare objects or 
events and identify their similarities and differences. Using this 
diagram in teaching pedagogy can be more interesting and fun. 
Thus, when teaching psychology and pedagogy, the consolidation 
of psychological knowledge and the determination of a 
comparison of a person’s personality, its essence, different and 
similar characteristics of personality types in future professional 
activities using the Venn diagram turns the process from boring 
into an exciting activity for students, and what is learned, leaves a 
deep imprint in the memories. 

The organization of classes with the Venn diagram is carried 
out in the following steps: 

1) the object, subject and events to be compared are 
determined; 

2) intersecting circles are drawn; 
3) the compared objects are indicated in circles I and III; 
4) students are instructed; 
5) the compared objects are described. 
In experimental sessions, we observed that the Venn 

diagram is able to create an effective environment for both 
teachers and students to absorb and retain a large amount of 
information in a short time. 
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One of the methods of interactive learning is Zigzag, as a 
collaborative interactive learning strategy, in which students are 
divided into groups and simultaneously perceive an informative 
text as a teacher and a student. In this method, the organization of 
classes with the interaction of a teacher-student, student-teacher 
helps to comprehend the secrets of pedagogical science. 

The essence of the Cluster method is that, starting from the 
keyword written in the center, each subsequent word and related 
words are connected by lines, it is recommended to write as many 
ideas as possible and connect them. At the end, the resulting 
cluster is discussed and a generalization is made. This method is 
more effective in seminars. 

Brainstorming or brainstorming is also an interactive 
learning method. We used this method as an experiment in 
pedagogy classes as a means of generating various hypotheses 
about the topic being studied and how to solve problems. With the 
help of this tool, we tried to reveal new knowledge and arouse 
interest in the problem discussed in them. An important aspect of 
this method is that the teacher should involve as many students as 
possible in expressing their opinion. Thus, the more ideas are 
discussed, the more new ideas will appear. 

When using the methods and means of interactive learning, the 
latest technical tools have provided us with an invaluable service, and 
multimedia materials prepared according to new methods have 
become available to the audience through an electronic board. 
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RESEARCH IN HEALTHY LIFESTYLES IN STUDENTS 
 
One of the main problems of modern education is whether it 

is effective for the individual and society. As one of the important 
components of the superstructure, great hopes are placed on 
education in all spheres of public life, including the elimination of 
problems associated with the protection of the biosocial structure 
of human health that have arisen in the modern era. In the modern 
era in which we live, it is very important to orient students and 
future teachers towards the formation of a healthy lifestyle in 
them. 

Without detracting from the activity of the family and the 
public as an educational institution of society, as well as the social 
significance of the services of these two public educational 
institutions in the education and upbringing of the younger 
generations, it should be noted that this area, the school as a state 
educational institution, represented by professional teachers with 
higher and secondary education, lies a great responsibility. 

One of the main conditions for achieving this goal is the 
pedagogical (teaching, educational, educational) activity carried 
out by the teacher on an effective and scientific basis. Thus, by 
equipping students with scientific knowledge, the teacher not only 
forms in the imagination of students ideas about a healthy 
lifestyle, but also creates conditions for them to realize the 
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importance and need to lead a healthy lifestyle in their lives and 
activities. 

The scientific and practical activities of teachers working in 
pedagogically oriented higher educational institutions are aimed at 
preparing future teachers so that they can orient students towards 
a healthy lifestyle in further purposeful educational activities. This 
is a criterion for the successful activity of a higher school teacher 
in the pedagogical process. 

In order for a teacher working in a pedagogical university to 
have certain ideas about the results of his activity, he must be able 
to analyze his activity from the standpoint of pedagogical science 
and from a valeological point of view. 

In addition to all these truths, it is necessary to improve the 
teachers and educators themselves, equip them with pedagogical, 
psychological and methodological knowledge in the relevant field, 
based on provisions (paradigms) based on scientific and 
pedagogical theory, tested and proven in practice. 

As the well-known phrase says - first of all, the one who 
instills health and a healthy lifestyle should be healthy, and the 
one who educates should be educated. From the point of view of 
valeology and a healthy lifestyle, this is a very valuable and 
logical idea. 

So, first of all, a higher school teacher must have the 
appropriate valeological knowledge, must be away from bad 
habits, must lead a healthy lifestyle, must follow it, must be 
mentally, spiritually pure, sincere and physically healthy. In other 
words, only a teacher who leads a healthy lifestyle, adheres to it 
and perceives responsibility for his personal health as a social 
value, can only educate his students in the spirit of a healthy spirit. 

Secondly, a teacher of higher education must be able to 
competently use the opportunities for mastering valeological 
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knowledge on the basis of the program materials of the subject he 
teaches and the commitment of students to a healthy lifestyle, the 
formation of appropriate qualities in them. 

Taking into account this scientific position, it is necessary to 
determine the possibilities of forming a healthy lifestyle in the 
subjects under study by studying educational programs from a 
valeological point of view and involving them in the analysis. 

At the second stage, in order for subject teachers to 
successfully implement the formation of a healthy lifestyle among 
students, it is necessary to involve them in regular seminars in 
subsequent academic years. 

It should be especially noted that "healthy lifestyle" is 
inherently a humanistic concept. A healthy lifestyle cannot be 
imposed from the outside. Everyone can consciously, and most 
importantly, freely choose that specific form of life activity and 
behavior that is important to him. However, under conditions of 
authoritarian pedagogy, free choice is impossible. In such cases, 
the use of methods of persuasion, as well as methods that activate 
mental activity to receive information, assimilate and transform it 
into knowledge, is justified. 

Therefore, as a result, in the process of forming a healthy 
lifestyle among students, it is important for the teacher to choose a 
communication style that has proven itself in practice with them. 
Thus, the position of the teacher (authoritarian, democratic, 
liberal, indifferent, cooperation) is the main factor influencing the 
formation of emotions, needs and motives. 
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EFFECTIVE ORGANIZATION OF BIOLOGY 

LESSONS BASED ON DIDACTIC PRINCIPLES 
 
In grades VIII-IX of general educational institutions, a 

biology teacher should conduct a lesson taking into account 
didactic principles so that students develop not only biological 
information, but also confidence in the role of the knowledge 
gained in the economic, political and moral development of our 
country. The biology teacher must purposefully organize teaching. 
In the process of teaching biology in grades VIII-IX, students not 
only acquire relevant biological knowledge, but also acquire 
mental, physical, volitional, and moral qualities. 

Professor A. A. Agaev noted the advantages of new 
teaching technologies as follows: “If the lesson is organized in 
conditions of full activity, then not only the teacher, but also the 
students are in search of creativity. In this case, in addition to the 
formation of independent thinking among students, the initiative 
and the tendency to innovate are strengthened” [4, p.138]. 

The scientific nature of biology lessons in grades VIII - IX 
of general educational institutions depends on the compliance of 
curricula and programs, on consolidating the knowledge gained in 
practice, as well as interdisciplinary communication. A biology 
teacher should use new terminological expressions in the 
educational process and be aware of the latest achievements in 
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science. Students should be encouraged to follow scientific 
advances and biological information. In a word, the teaching of 
biology should be planned in such a way that the learning process 
is both scientific and aimed at developing the worldview of 
students in grades VIII-IX. 

The teacher should organize the teaching of biology in 
grades VIII - IX of educational institutions on the basis of the 
didactic principle "Reasonableness and creative activity of 
students." Because the assimilation of biological information 
becomes possible as a result of conscious activity. In the learning 
process, the consciousness, activity and independence of students 
form a mutual unity and complement each other. In order for the 
content of the taught material to be clearly and correctly 
understood by the students, the biology teacher must be able to 
use various strategies. The teacher can often achieve high activity 
and awareness by creating a problem situation. In short, the 
learning process should be characterized by its complexity. 

One of the main didactic principles that must be taken into 
account when teaching biology in grades VIII-IX is the principle 
of “development of visualization and theoretical thinking in 
teaching”. The brilliant Czech educator J. A. Comenius called this 
principle the “golden rule”. This principle has a positive effect on 
the development of the personality of students. The application of 
the principle of visibility in biology lessons should be given a 
wider place. Because the connections created by visualization 
remain in the memory of students for a long time, contribute to the 
formation of imagination and serve to develop theoretical 
thinking. 

One of the principles that make up the didactic basis for the 
use of teaching technologies in biology lessons in grades VIII-IX 
of educational institutions is "systematic and systematic teaching." 
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Thanks to this principle, biological information is taught with 
reference to a logical sequence. This principle is closely related to 
the principle of teaching “Consciousness and creative activity of 
students”. Because systematically taught biological knowledge is 
easily and consciously assimilated by students. The biology 
teacher should expect a systematic and consistent study of the 
topics that will be taught in the learning process. 

One of the principles that make up the didactic basis for the 
use of teaching technologies in biology lessons of VIII-IX grades 
of general educational institutions is the principle of "connection 
of learning with life and professional practice." The biology 
teacher should organize the training in such a way that the 
theoretical biological information that is to be taught to students in 
grades VIII-IX is connected with life events and facts, 
experiences. To implement the principle of "linking learning with 
life and professional practice", students should be involved in 
socially useful work, mass events, especially excursions, as well 
as practical work. From this point of view, it is more possible to 
implement this principle in the teaching of biology. Attracting 
students to such areas has a positive effect on the practical 
development of their mental and physical abilities. It should be 
noted that the main criterion for evaluating truths is practice. The 
implementation of this training in the process of teaching biology 
creates an opportunity for students of grades VIII - IX to properly 
organize their life activities, as well as consciously participate in 
activities useful to society. To implement this principle, it is 
necessary, in addition to practical work, to involve students in 
industrial and environmental work. 

In general, experience shows that the introduction of new 
technologies in the teaching of biology in secondary schools plays 
an important role in the development of students' knowledge and 
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skills. The application of new teaching technologies based on 
innovative approaches and interactivity in the teaching of biology 
in each lesson should be continuous, consistent and systematic. It 
is then that you can achieve learning outcomes in class, acquire 
the necessary knowledge and skills, and satisfy the learning 
interests of students. 
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COGNITIVE PHONETICS: EVOLUTION, 

OBJECTIVES, KEY CONCEPTS 
 
Nowadays, the study of intonation is viewed as an 

indispensable part of cognitive science that focuses its attention on 
researching the ways a human being acquires, stores and applies 
different linguistic knowledge in the process of world perception 
and processing. The language system is approached in the 
framework of psychological processes of a person being integrated 
into certain social and cultural environment [2, P. 26-27]. However, 
the study of intonation has underwent different stages reflecting a 
general scientific craze at a particular period of time. A 
chronological survey of general approaches to the study of 
intonation has enabled us to single out 3 major evolutionary 
stages.   

Firstly, intonation system was researched in framework of 
structural paradigm. The objective of structural analysis is to 
single out certain invariant patterns that constitute the structure of 
the language. However, these components are not just a collection 
of separate items, they interact with each other within a system 
reflecting certain «psychological» peculiarities of language 
perception and production. Furthermore, any element of 
phonological layer of the language is viewed as a particular cognitive 
pattern that is characterized by a unity of its «surface» (perception 
level) and «inner» structure (acoustic level) [8, P. 88-89]. Besides, it 
is believed that in cognitive system of a human being there is a set 
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of «phonetic representations» pertaining inner features that, being 
activated by articulatory organs, enable them to find its reflection 
in surface phonological and intonation structures [1, С. 192]. 
Thus, in the structural paradigm objective system of sounds, 
defined through a thorough phonetic analysis, coexists with the 
«ideal» or «inner» one containing a limited set of items that 
function as a physiological tool [8, P.89]. 

Secondly, phonetics employed tools and concepts of 
functional linguistic approach. From functional perspective a 
linguistic sign is viewed as an item that enables to realize the 
unity of cognition and communication [6, P. 5-7]. Functionally-
biased approach to the study of phonetic system is based on 
communicative, pragmatic and cognitive data. This builds up a 
basis to analyze a unit of phonological and intonation system 
taken into consideration multiple aspects of its syntagmatic and 
paradigmatic connections in the context of a current 
communicative environment. Thus, the divergency between 
structural and functional approaches lies in the fact that 
phonological and intonation system, approached structurally, are 
researched through a set of invariant patterns to define their 
variant realizations in communication. Whereas, functional 
paradigm gives insight into phonological and intonation variables 
through their application in the discourse to build up a set of 
particular «functional invariants» that can explain the intricacy of 
their collaboration in a real communicative situation [6]. 

Sticking to this overwhelming concept, functional paradigm 
of phonetic studies aims at global issues of communicative 
activity. In this respect, the utmost importance is focused on the 
meaning of linguistic signs that are used in discourse and in such a 
way builds up the ground to research into cognitive mechanism 
that ensure perception, processing and storage of information in 
the form of phonetic representations [5].  



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   222 

Structural and functional approaches have laid fertile 
foundation for the development of cognitive phonetics that 
emerged as an interdisciplinary field overlapping acoustics, 
cognitive psychology and neuroscience. From the cognitive 
perspective phonological and intonation systems of the language 
are viewed as an indispensable part of cognitive processes that 
enable perception of acoustic information, processing and storage. 
This pioneering approach to study phonetic units gives insight into 
articulatory and acoustic peculiarities of phonetic and 
phonological units that are defined as «representations» of the 
processed acoustic information perceived by a human being as a 
result of the interaction with the outer world [10]. Thus, the key 
targets of the cognitive approach in phonetics and intonology are 
the following: 

- define the nomenclature of phonetic representations 
through transformation of cognitive operations that participate in 
decoding differential features of acoustic flow. These cognitive 
operations are activated by acoustic clues, such as: fundamental 
frequency, intensity and duration of an acoustic signal [4,12]; 

- research into cognitive mechanisms that enable emergence 
of phonetic representation in the cognitive system of a speaker 
analyzing their structural peculiarities [9, 3].  

It is logical to presume that further phonetic studies will 
incorporate the key concept of cognitive linguistics – cognition. 
The latter has acquired a broad interpretation that involves 
discovery, mental activities, psychological processes that 
contribute to acquiring, processing, storing and applying the 
knowledge a human being gets as a result of physiological, 
intellectual and social experience. Following this logics, J. 
Coleman puts forward an idea that the emergence of phonetic 
representations in the cognitive system of a speaker is not 
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conditioned by just sensorimotor intelligence [11, P. 97-100]. 
Besides, this process involves communicative and cultural 
expertise of a speaker as well as brain operations and activity of 
neuron networks [11, P. 100]. However, at a contemporary stage 
of cognitive phonetics development the structure of phonological 
knowledge, emerged as a result of acoustic flow processing, 
remains disputable. Notwithstanding the fact, phonetic 
representations are approached as a certain outcome of a targeted 
communicative activity that is defined as the unity of cognitive 
processes communicative operations aimed at achieving a certain 
communicative goal [12, 13].. Communicative activity, in its turn, 
is based on the intricate cooperation of psychological and 
physiological processes that ensure categorization and 
conceptualization of the outer environment in the cognitive 
system of a speaker [14]. Thus, phonetic representations emerge 
as a result a complex collaboration of cognitive and 
communicative systems.   

 
Список використаних джерел: 

 
1.  Бодуен де Куртене И. А. Избранные труды по 

общему языкознанию: в 2 т. / за ред.  С. Г. Бархударова,                
Е. А. Токарева: М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 2. С. 189–208. 

2. Величкова Л.В Психолингвистические основы 
исслудования эмоциональности звучащей речи / Вопросы 
психологии, 2007, №5. С. 20-27 

3. Калита А. А. Интонация констатирующих 
высказываний в английской монологической и диалогической 
речи (экспериментально-фонетическое исследование): дис. ... 
канд. филол. наук: 10.02.04. К., 1984. 218 с. 

4. Красовська І. В. Лінгвокогнітивні особливості 
просодичного оформлення англійських висловлень на 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   224 

позначення позитивних емоцій (експериментально-
фонетичне дослідження): дис. …канд. філол. наук: 10.02.04. 
Київ, 2009. 263 с. 

5. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей 
во второй половине XX века (опыт парадигматического 
анализа) / Язык и наука конца XX века. – М.: Рос. гуман. ун-т, 
1995. С. 144–238. 

6. Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний 
аспекти англійського словотворення. Ужгород: Закарпаття, 
1999. 240 с. 

7. Краткий словарь когнитивных терминов [под ред. 
Кубрякова Е. С.] М.: Московский гос. ун-т., 1996. 245 с. 

8. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: 
Прогресс, 1977. 696 с. 

9. Durand J. Phonology, Phonetics and Cognition / 
Oxford Studies in Theoretical Linguistics. New York: Oxford 
University Press, 2001. P. 10–51. 

10.  Chomsky N. The Sound Pattern of English. 
Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2002. 470 p. 

11.  Coleman J. Phonetic Representations in the Mental 
Lexicon / Oxford Studies in Theoretical Linguistics. New York: 
Oxford University Press, 2001. P. 96–131. 

12. Cook N. Tone of Voice and Mind: The connection 
between intonation, emotion, cognition and consciousness. 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. 291 p. 

13. Scherer K. What are emotions? And how can they be 
measured? / Social Science Information. 2005. Vol. 4., № 44.                 
P. 693–727. 

14. Singer M. Psychology of Language: an introduction to 
sentence and discourse processes. Hillsdale: Lawrence Elbaum 
Associates Inc. 1990. 308 p. 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    225 

Maloivan M.V. 
PhD, Associate Professor of English Philology Department, 

Kryvyi Rih State Pedagogical University, 
Kryvyi Rih, Ukraine 

 
Hekkiieva F.A. 

Student of Faculty of Foreign Languages, 
Kryvyi Rih State Pedagogical University, 

Kryvyi Rih, Ukraine 
 

THE ISSUE OF THE CLASSIFICATION OF PUNS 
  

Summarising existing definitions of pun it can be considered 
as a set of similar words or word meanings used together in such a 
way that makes the recipient simultaneously perceive the main 
and additional meanings of the sentence, and as a result one of 
these meanings makes them be surprised and laugh.   

Many scientists have  tried to classify the phenomenon of  
pun taking into account different typologies. But one should mind 
the multidimentional nature of the approaches to the concept of 
“pun” thus the phenomenon under consideration does not have 
one generally accepted classification. As there are a great number 
of  different interpretations of the phenomenon of pun so there are 
as well different approaches to the way it should be classified.   

In the research papers of foreign and Ukrainian linguists 
there is a tendency to distinguish such a type of pun as visual pun. 
Another term to be used in terms of this type of pun is a graphic 
one. On analyzing the notion in question, we have come to the 
conclusion that this type of pun has not been thoroughly 
considered yet. Thus the necessity of considering the types of 
visual puns as one of the forms of pun representation in connection 
with theoretical and empirical research has been justified. 
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Puns can be divided into two main types: verbal and visual 
ones. As for the visual ones, it is a pun which is represented via a 
picture. According to Ukrainian scientist L. Kovalenko 
incongruent structures of a visual pun are actualized by vivid  
images [1]. To be more precise, the incongruity is created visually 
being supported by a verbal component. 

In a verbal-visual pun, the discrepancy is interpreted via the 
possibilities of both verbal and visual components. According to 
S. Heller, a visual pun is an image with two or more meanings that 
creates a unity but implies a multi-layered message [2]. 

It is often so that puns are accompanied by visual symbols 
which are initially considered to be iconic. For the sake of 
successful interpretation with reference to the two different 
objects, real ones but completely not similar, they should be 
abstract. Hence, visual symbols and visual puns respectively 
imply iconicity and abstractness which are  inversely related. It is 
possible to distinguish a notion of a well-formed visual pun from 
that of a wrong-formed visual pun, which is considered to be just 
a simple image game where there is no meaningful similarity 
between the depicted concepts but just their visual one.  

Taking into account the results of the research, A. Samson and 
K. Hempelman categorize visual puns into the following groups: 

1. a perfect visual pun characterized by the complete visual 
ambiguity of one very abstract symbol; 

2. an imperfect visual pun, characterized by a visual 
similarity between the pun and the target, where the target 
meaning is impossible without being supported by the context; 

3. pun of visual symbols, is identical to the first one but 
with the additional content that the symbol represents. It might be 
both a real object and a drawn version of the same object; 

4. a false visual pun, without visual similarity, where the 
target meaning can only be interpreted via the context; 
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5. the absence of the visual pun [3]. 
We are inclined to believe that an ideal pun in accordance 

with this classification is perceived in the same way within a 
multilingual context, as well as an abstract symbol can be 
perceived by the recipient in a way which is not language-based. 

Another classification implies the distinction between purely 
visual and verbal-visual ones. Purely visual pun is considered to 
be the one where images are presented independently without 
being accompanied by a verbal component. The second one 
presupposes a way of combining images with a verbal component 
to create a pun. Thus, this is the very case where a visual effect is 
achieved only together with a verbal effect one. 

Consequently, on analyzing the concept of visual pun and 
approaches to the classification of the notion in question, we 
consider it appropriate to conduct an empirical study of puns in 
the Internet community based on the classification of visual puns 
which distinguishes verbal-visual and visual. 

We have suggested our own classification of visual pun 
which implies the interaction of verbal and visual aspects based 
on Bader's one. In our research paper, the following classification 
of puns is outlined: 

1. Homophonic pun. 
2. Homographic pun. 
3. Homonymic pun. 
4. Complex pun. 
5. Recursive pun. 
6. Visual pun. 
1. Parallel interaction. Verbal and visual levels of pun can 

be considered separately, and division into frames takes place 
parallelly but they have the same nature.  

2. Consistent interaction. The verbal frame comes from the 
visual or vice versa. In this case, both levels are interdependent. 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   228 

3. Full interaction. Verbal and visual are treated as a unity. 
The verbal component is part of the image. 

Consequently, having analyzed a number of pun 
classifications, we have come to the conclusion that pun as a 
phenomenon is a rather ambivalent sign, that is why it is hardly ever 
possible to provide a common classification of the notion in question. 
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DEVELOPMENT STAGE OF DİSTANCE EDUCATİON 
 
Abstract. The rapid development of mass media has also 

had a positive effect on education. Through technologies such as 
radio, television, computer, satellite and internet, there have been 
drastic innovations in education. And thus, with the application of 
technologies in education, the "distance education" educational 
service was created. Distance education is a modern approach that 
aims to provide educational services to the masses using the 
possibilities of communication technologies and educational 
technologies. Distance education as a system has a structure that 
ensures the implementation of education in accordance with the 
environment and individual learning competencies of individuals 
with its own characteristics. In this article, the main features of 
distance education were reviewed, the history of its development 
and the newest tools were studied, and at the same time, the 
advantages of distance education were emphasized. In addition, 
the steps taken in the direction of distance education in Azerbaijan 
and the current situation of distance education have been covered 
in detail. 

Keywords: distance education, communication, technology, 
radio, television, computer, internet. 

 
In the 20th century, in parallel with the rapid and intensive 

social, economic and technological development, important 
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discussions were held about the educational needs of societies all 
over the world. Countries have taken various initiatives to meet 
their needs. These generally included studies in the form of 
"opening more schools, training more teachers, making efficient 
use of educational facilities and equipment, extending the duration 
of education." Although these traditional initiatives have provided 
a significant increase in educational opportunities, they have 
fallen far short of meeting the needs due to insufficient funds 
allocated to education as a result of the worldwide economic 
crisis. This situation has pushed the countries to new searches in 
education. Countries have moved beyond traditional education 
structures and focused their efforts on finding ways to provide 
better and cheaper education to more people. As a result of these 
efforts, a new approach in education, the distance learning 
approach, was developed. Thus, the distance education system 
fundamentally changed the traditional education system. Although 
initially there were limitations, thanks to the development of 
technology and new opportunities, great strides have been made in 
its implementation. Different systems have been implemented, 
analyzed and evaluated in different infrastructures in many parts 
of the world. 

The distance education approach was actually first 
introduced in the 19th century. During this century, some 
institutions in both the United States and Great Britain conducted 
classes using correspondence course materials. Distance learning 
opportunities are coming to Australia in a short period of time. In 
1911, distance education courses were started at the University of 
Queensland. In 1914, remote elementary education courses were 
provided for children living far from schools. This program, 
intended for school children, will soon be implemented in Canada 
and New Zealand. After the revolution of 1917, a form of distance 
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education began to emerge in Russia. A new model of distance 
education is being developed in the Soviet Union, which is called 
correspondence education [Вознесенская 2017: 116-123]. At the 
same time, with the outbreak of World War I at the beginning of 
the 20th century, people focused on the existence of distance 
education. Many wounded soldiers were also educated through 
distance education after the war [Обучение иностранным 
языкам в контексте дистанционного образования 2022:16]. 

With the advent of radio in the 20th century, distance 
education took on a new form and content. In the 1930s, radio 
became used around the world and educational programs became 
widespread. The public was informed about topics such as 
transport, agriculture, science and technology through radio 
programs. Likewise, the broadcasts reached nearly one million 
students, thus favoring distance learning applications through 
radio broadcasts. Since 1934, the University of Iowa has been able 
to gather a wide audience around itself by opening an educational 
channel for the first time in the world. Until 1945, due to the high 
cost of radio broadcasting technology and the lack of receivers, 
distance education through radio could not develop at any level, 
but after this year, the increase in the number of educational 
programs for children led to the strengthening of distance 
education [Ali Murat 2014: 73-94]. Events of great importance for 
the development of distance education took place in the 1960s, 
distance education was recognized and supported internationally 
by UNESCO. In 1963, Great Britain, being the first country in the 
world to provide distance education, united all educational 
institutions [Обучение иностранным языкам в контексте 
дистанционного образования 2022: 17]. 

At that time, the state became interested in distance 
education opportunities in Britain, and concrete steps were taken 
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towards the realization of this project. New pedagogical plans, 
methodical pedagogical resources and technologies are being 
prepared. Prime Minister Harold Wilson is entrusted with the 
supervision of the implementation of the Open University project. 
The rector of the university is appointed the president of the 
society chamber. In its early years, the Open University accepts 
anyone who is a British citizen and wants to study as a student. 
Even those who do not have an official certificate of secondary 
education are admitted to the bachelor's program. Since it is a 
state university, the number of applicants increases every year. 
Classes are organized remotely, administrative formalities are 
determined by mail. Prime Minister Harold Wilson suggested that 
the university should be called "Broadcasting University" in view 
of the transmission of teaching through television and radio, but 
its designation as "Open University" helps to draw its contours 
more broadly. The university, which accepted only its own 
citizens in the first years of its operation, began to accept foreign 
citizens in later years. The Open University promotes non-
traditional educational projects in many countries [Surə 2013: 7]. 
Founded in 1970, Walden University was the first distance 
education institution in the United States to offer doctoral degrees 
in education, sociology, health administration, and psychology 
[Обучение иностранным языкам в контексте дистанционного 
образования 2022: 17]. In 1979, the National Television and 
Radio Network, which offered distance education for the first time 
in China, was established [Surə 2013: 7]. Although this event was 
perceived as a different approach in different countries of the 
world, the goal was the same: to expand the possibilities of open 
education and make it accessible to all sections of the population. 
From the 1980s to the 1990s, personalized education began to 
emerge, and institutions began to plan and provide more 
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independent and more engaging courses to students. In the                
21st century, people have applied Internet technologies in various 
fields. And distance education again took a leap in development. 
The number of distance learning students has increased 
dramatically, which has led to an increase in the number of 
subjects taught. Today, along with the growing confidence in 
education, the spread of the idea of democracy, and the formation 
of advanced technologies, distance education has significantly 
developed or been widely implemented around the world. 

Certain works have been done for the creation and 
development of distance education in Azerbaijan. In general, the 
issue of the development of distance education in the republic was 
first encountered in 2000 in the well-known decree of the 
president of the country on the improvement of education. Later, 
the development of DT was specially mentioned in a number of 
other state programs. The website http://www.firststeps.az/ was 
created for the purpose of developing distance education in 
Azerbaijan. Electronic books dedicated to Information 
Technologies are placed here, and an online certification program 
has been developed for the first time in Azerbaijan. Ready-made 
software packages are also used for distance learning courses. 
Examples of these programs include e-Learning Server 3000, 
Lotus Learnin Space, xDLS, and Distance Learning programs. 
These programs are specifically divided into a client/server 
section, and students who want to be trained can communicate 
with the instructor's server program through a client-side program. 
With this, the teacher can deliver the tasks placed in his section to 
the students with the help of these programs. 

As a result of the work carried out in the direction of ICT 
development in the Republic of Azerbaijan, important steps have 
been taken in the direction of accelerating the country's 
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integration into the global electronic space, creating new forms of 
socio-economic activity (electronic government, e-commerce, 
distance education, etc.). We would like to note that this area, 
which is under the special attention of the state, is one of the 
priority directions for the future development of the country's 
economy, and with the Decree of the President of the Republic of 
Azerbaijan No. 2664 dated January 16, 2013, 2013 was declared 
the "Year of Information and Communication Technologies" in 
the Republic of Azerbaijan. [Матвеевна 2015: 65]. Later, by the 
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham 
Aliyev dated October 24, 2013, the "State Strategy for the 
Development of Education in the Republic of Azerbaijan" was 
approved [Decree No. 13 of the President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev dated October 24, 2013]. The fourth 
strategic direction of the strategy includes the creation of an 
infrastructure in accordance with the training methodology based 
on information and communication technologies in educational 
institutions, the rationalization of the network of educational 
institutions and other measures, as well as distance education. 

Ph.D. in pedagogy, professor Humeyir Ahmadov writes: "If 
the technologies and teaching methods meet the goals and 
capabilities of the student and the teacher, distance education can be 
as effective as the traditional form of education [Əhmədov 2013]. 

In the world's educational arena, the possibilities of distance 
education have increased more and more. During the COVID-19 
pandemic, teaching all over the world, including in Azerbaijan, 
has changed from traditional to online teaching. This has shown 
how important distance education is. In particular, the second 
Karabakh war, which took place in our country, showed that in 
order to ensure the safety of the population in war-torn regions, 
their hiding in shelters and basements of houses had an impact on 
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the normal functioning of schools. In order to avoid long-term 
interruptions in this educational process, distance education has 
been brought back into the agenda. Distance education is an 
integral part of modern information technologies. The first factor 
of the success of distance education is the organized coverage of 
all regions of the country with the Internet network. This is when 
any emergency arises - wars, natural disasters, etc. emphasizes 
once again the relevance of distance education. The second 
Karabakh war showed that distance education, which is a 
component of information and communication technologies, plays 
a key role in involving students and other educational institutions 
in continuous education at the front and in areas close to the front. 

As you can see, education today is gradually changing its 
face due to the influence of new communication technologies. 
Due to the emergence of digital systems and the development of 
Internet technology, time and space limitations in the field of 
education have been eliminated, so the distance education service, 
which was carried out through letters in the past, has become 
more and more widespread all over the world. 
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THE PECULIARITIES OF THE GENRE OF 
WRITER’S FAIRY TALE THROUGH THE 

INDIVIDUAL STYLE OF R. DAHL 
 

The driving force of fairy tales is the presence of the 
confrontation of good vs evil in terms of morality, and beauty vs 
ugliness in terms of aesthetics. The disclosure of these conflicts in 
fairy tales is aimed at describing their characters that represent 
these categories. Taking into consideration our life, we as well 
have to go through certain challenges. We can critically assess the 
situation, set tasks for its solution. 

The literary fairy tale is considered to be a separate field in 
modern fiction. Over the long years of its formation and 
development, this literary genre has become a universal genre, 
covering all phenomena of life and nature around, achievements 
of science and technology. Similar to a folk tale which constantly 
going through changes, has absorbed the features of a new reality, 
the literary tale continues to preserve its inherent inextricable 
connection with the social-historical and literary-aesthetic trends 
of our time [1, p. 368]. 

The fairy tale discourse differs in many ways from the 
related discursive genres of narrative folklore. Fairy tale discourse 
is defined by a peculiar internal direction towards fiction. 
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The most distinguishing features and significant ones of a 
fairy tale are supposed to have the presence of an artistic fiction in 
it. The development of events in it, or the plot, is always clear, 
predictable, devoid of excessive details, descriptions and 
reflections. Character traits are often exaggerated or hyperbolized. 

The plots and composition of so called author’s fairy tales to 
a great extent are subjected to the author’s will and fantasy. The 
author’s fairy tale is characterized by not typical beginnings, far 
from the folklore tradition, which are more common for a work of 
a realistic nature in terms of genre. 

Even the law of a happy ending, which is absolutely 
essential for the genre of fairy tales in general, often becomes 
ambiguous in the author’s fairy tales, poisoned with life’s 
bitterness. Consequently, a literary fairy tale is created by a 
certain author, in a canonical written form, the image of the hero 
is individualized, and the plot is not restricted by any 
motives [2, p. 14]. 

The individual style of R. Dahl can be characterized by a 
certain set of features, which, to our firm belief, most clearly 
define his uniqueness among other writers of the genre question 
and their period of work. Moreover, they make it easier to 
interpret properly the ideological and artistic essence of the 
writer’s children’s works, the peculiarities of the creation of 
characters. The following ones can be distinguished:  

1. The first one to point out is a game element. It implies 
that they are written about children and for children. R. Dahl’s 
works under consideration are necessarily aimed at the game. 
Deprived of typical didacticism, they are set to entertain young 
readers: no matter what the author depicts and no matter how 
serious the message is or the topics raised, he does it through the 
implementation of a play-based beginning. 
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2. He longs for achieving a comic effect that balances 
between irony and so called ‘black’ humour. This perhaps the 
most essential feature of the ‘Dahlesque’ style, which has 
repeatedly caused and continues to cause an endless amount of 
discussions and ambiguous comments ranging from critics to 
readers, It goes without saying that it is forever present in the 
descriptions of all the characters, events and phenomena. 

3. Another thing that is typical is rebellion and violation of 
standards. R. Dahl always violates all kinds of rules repeatedly 
emphasised in his works via leveling the plot, image and language 
norms. The concept of rebellion, consistent with the context of the 
English literary fairy tale of the postmodern era, adds more 
eccentricity and originality to the author’s style. 

4. Expressiveness is considered to be essential as well. 
The reflection of the writer’s worldview, beliefs and life 
principles, emotionality are reveiled via the portrayal of characters 
and their essence through speech and actions, which quite often 
acquire features of a grotesque character in the works of R. Dahl. 

5. There is as well a contrast objectified in the writer’s 
work on the basis of the antithetical worldview, focuses on the 
conflict of binary oppositions: real vs magical, adult vs childish, 
good vs evil, fantasy vs reality, etc. Despite the close interaction 
and interpenetration of these oppositions, the author depicts them 
in conflict to each other, clearly expressing his own 
position [3, p. 117-118]. 

Thus, in the works of R. Dahl, the literary fairy tale genre 
plays a special role, which the writer manages to modify via his 
individual style. The study of the author’s innovation in the 
system of children’s works allows us to outline the peculiarities of 
the creation of characters in his fairy tales. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІВЧАТ 
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

Проведеним вивченням джерел інформації було 
встановлено, що одним із дієвих шляхів модернізації 
фізичного виховання здобувачів у закладі вищої освіти є 
перехід на персоналізацію. Пов’язано це, насамперед із, 
щонайменше,  двома об’єктивними причинами, а саме війною 
та епідемією Sars-CoV-2. У зв’язку з актуалізацією цих 
причин сьогодні освітній процес здобувачів, у тому числі з 
фізичного виховання, відзначається комбінованим способом 
організації [5]. Іншими словами, фізичне виховання у закладі 
вищої освіти відбувається як безпосередньо під час занять з 
фізичного виховання, інших форм його організації, так і 
дистанційно (онлайн). Зазначене зумовлює нагальну потребу 
у розробленні дієвих шляхів, способів і підходів до 
викладання фізичного виховання в аспекті вирішення завдань 
цього педагогічного процесу.     

Ураховуючи зазначене, провели констатувальний 
педагогічний експеримент, що був спрямований на вивчення 
на початку навчального року стану вияву психофізіологічних 
характеристик у дівчат із різними соматотипами. Такими 
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характеристиками були самопочуття, активність, настрій і 
особистісна тривожність. Перших три показника дозволяла 
визначити методика САН, особистісну тривожність – 
методика  Спілбергера-Ханіна [3; 4]. Соматотип дівчат 
визначали, використовуючи схему Штефко-Островського у 
модернізації С. Дарської [4, C. 156]. Крім цього, при 
опрацюванні джерел інформації було використано такі 
загальнонаукові методи дослідження, як аналіз, 
систематизацію й узагальнення [1, C. 34-35]. У дослідженні 
було задіяно 107 дівчат, їхній вік знаходився в межах  
17,2±0,3 років; із них 21 була представницею астеноїдного 
соматотипу, по 34 – торакального і м’язового, 18 – 
дигестивного. Усі розпочали навчання на різних факультетах, 
за винятком фізичної культури.  

Одержали дані, що засвідчили існування певних 
особливостей вияву досліджуваних показників у представниць 
з наявними соматотипами. Так, представниці астеноїдного 
соматотипу оцінили своє самопочуття на рівні, що вказував на 
незадовільний стан: нормативне значення показника становило  
5,4 балів, тоді як одержане – 4,52±0,13 балів. Аналогічним був 
результат вивчення настрою дівчат із зазначеним 
соматотипом, адже середній бал склав  4,57±0,12, тоді як 
оптимальним є значення на рівні 5,1 балів. Щодо самооцінки 
активності, то вона була практично оптимальною, адже 
значення показника становило 4,83±0,11 балів (нормативне – 
5,0 балів). Особистісну тривожність було оцінено 38,3±2,21 
балами, що відповідало середньому рівню, оскільки його 
межі – 31-45 балів.  

Дані, одержані у дівчат із торакальним соматотипом, 
засвідчили існування певних особливостей вияву. Так, їхнє 
самопочуття знаходилось у гарному стані, оскільки одержане 
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значення практично не відрізнялося від нормативного, адже 
становило відповідно 5,36±0,15 та 5,4 балів. Оцінювання 
цими дівчатами своїх активності та настрою 
характеризувалося дещо завищеними оцінками, адже вони 
склали відповідно 5,13±0,12 та 5,29±0,12 балів, тоді як про 
адекватні характеристики свідчать значення на рівні 5,0 та 5,1 
балів відповідно. Інший психофізіологічний показник, а саме 
особистісна тривожність, у дівчат із торакальним 
соматотипом описувався значенням на рівні 28,4±1,88 балів. 
Це відповідало низькому рівню, тобто свідчило про дуже 
позитивний результат у вияві цієї психофізіологічної 
характеристики.  

У дівчат із м’язовим соматотипом значення 
досліджуваних показників були дуже подібними до 
встановлених у дівчат із торакальним соматотипом, за 
винятком активності. В останньому випадку середнє значення 
у цій вибірці дівчат склало 5,02±0,14 балів, тобто практично 
не відрізнялося від нормативного (5,0 балів); такий результат 
свідчив про оптимальну активність цих дівчат. Щодо 
самопочуття, то тут значення показника склало 5,31±0,11 
балів (нормативне – 5,4 балів); показник настрою 
характеризувався значенням 5,4±0,14 балів (нормативне – 5,1 
балів), а особистісна тривожність була низькою. Про це 
свідчило значення показника 26,5±1,42 балів. 

У дівчат дигестивного соматотипу виявили значення 
показників, що відрізнялися від вищезазначених. Так, 
особистісну тривожність характеризувалося значення 
24,8±1,78 балів, що було найнижчим порівняно з виявленими 
у представниць інших соматотипів. Значення інших 
показників, навпаки при порівнянні виявилися значно 
більшими. Так, самочуття було оцінено дівчатами на рівні 
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6,26±0,21 балів, активність – 5,81±0,22, настрій – 5,92±0,19 балів. 
Такі результати свідчили про завищену самооцінку, що не 
відображало дійсного стану речей, а з іншого боку вказувало на 
наявність певної проблеми, що потребує усунення.  

Отже на початку першого року навчання у закладі 
вищої освіти  дівчата відзначалися особливостями, що були 
пов’язані з приналежністю до одного з наявних соматотипів. 
Такий результат засвідчує необхідність урахування такої 
генетично зумовленої ознаки при формуванні змісту 
фізичного виховання для досягнення позитивного ефекту у 
вирішенні поставлених завдань. 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАГМАТИЗМУ В. ДЖЕЙМСА ТА ЇЇ 

СОЦІАЛЬНА КРИТИКА Е. ДЮРКГАЙМОМ В 
КОНТЕКСТІ ПОШУКІВ СУЧАСНОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
У своєму курсі лекцій, який Еміль Дюркгайм прочитав в 

Сорбонні в 1913-1914 роках, він гостро розкритикував нову 
на той час філософію прагматизму, зокрема у версії Вільяма 
Джеймса, якого Дюркгайм вважав “справжнім батьком 
прагматизму.” Для сучасної філософської думки аргументи 
Дюркгайма, так само як і Бертрана Рассела супроти 
прагматизму залишаються класичними аргументами, що 
звинувачують цю філософську течію у релятивізмі та 
розмиванні істини. З іншого боку, філософія Е. Дюркгайма 
щодо істини і суспільства стала основою для подальшого 
розвитку структуралізму і постструктуралізму, як 
домінантних течій філософської думки на континенті. 
Показово, що навіть трансцендентальна прагматика Юргена 
Габермаса ґрунтується на аналізі дискурсу в суспільстві і 
умов для порозуміння. При цьому сучасна практична 
філософія значно менше уваги приділяє індивідууму, його 
внутрішній духовній свободі та розвиткові. Людина 
розглядається частіше як суспільний учасник і виконавець 
певної ролі, аніж як вільна духовна істота. Нижче спробую 
коротко окреслити як філософія прагматизму може бути 
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корисною сьогодні для доповнення практичної філософії саме 
постаттю окремої людини і її духовного зростання, що 
передує її соціальним ролям. 

Спершу звернімо увагу на те, що парадигма 
американського трансценденталізму та прагматизму 
фактично обривається до середини 20 століття на користь 
соціальної філософії. Як зауважує дослідниця Сюзан Хаак, 
неопрагматизм Річарда Рорті 20 століття вже осмислює сферу 
інтерсуб’єктивного і значно менше розглядає індивідуальне 
пізнання світу. Це робить позицію Рорті доволі далекою від 
оригінального прагматизму Пірса та Джеймса, які 
ґрунтувалися довкола осмислення людини як суб’єкта історії 
і суб’єкта пізнання. Неопрагматизм Рорті демонструє перехід 
до парадигми, що її розвинув Дюркгайм, яка розглядає 
суспільство як суб’єкт історії. Так, Дюркгайм запроваджує 
термін соціальний факт як усталену соціальну практику, що 
впливає на індивіда. Істину Дюркгайм також вважає 
частиною соціальних фактів. Він не заперечує очевидних 
індивідуальних особливостей щодо пізнання світу, але при 
цьому “соціальні репрезентації” вважає “більш значущими 
ніж індивідуальні репрезентації.” Таким чином, він розробляє 
інструментарій для нового розвитку соціальної філософії, в 
чому безумовно заслуга Дюркгайма. Габермасівський погляд 
на комунікативну природу істини, так само як 
структуралістський аналіз ґрунтується саме на аналізі 
соціальних відносин у суспільстві, а не індивідуальних дій. 
Так само постмодерні теорії, як-от Ліотарове заперечення 
метанаративів, хоч позначають розпад великих суспільних 
формацій і впливів не означають натомість збільшення 
голосу окремої людини, а радше зосередження на менших 
групах всередині суспільства. 
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Як інструмент аналізу, кожна парадигма має свої 
переваги і свій предмет. Проблема виникає в тому випадку, 
коли парадигма як інструмент аналізу перенаголошується і 
стає водночас етичною настановою. Себто, коли аналіз 
індивідів як об’єкта у суспільстві переноситься на 
проголошення суспільства головним діячем і цінністю, а 
індивід зводиться до другорядного актора. 

Аналізуючи істину в суспільстві, як соціальний факт, 
Дюркгайм фактично аналізує інституціоналізоване знання, 
яке має домінанту позицію у суспільстві, формально або 
неформально. Тут Дюркгайм слушно стверджує, що 
соціальне більш значуще, більш впливове, ніж індивідуальне. 
А також, у багатьох випадках формує індивідуальне. Втім, 
якщо ми хочемо зрозуміти звідки саме береться знання, то 
неодмінно повертаємося до конкретного індивіда, когось, хто 
першим мусить запропонувати ідею, яку потім суспільство 
прийме і поширить вже як соціальну форму знання. Саме цей 
момент і був у фокусі уваги американських прагматистів, а до 
них трансценденталістів. Тут ілюстративною є фраза Ральфа 
Емерсона з його Есею “Довіра до себе”, де він пише: “Кожна 
реалізована людина є причиною, країною, цілим віком; ... Ось 
народився Цезар, і на віки після цього постає Римська 
Імперія. Христос народився, і мільйони людей зростають з 
ним та залишаються вірними його генієві.” Людина виступає 
діячем і творцем історії з погляду трансценденталізму і 
згодом прагматизму, а не суспільство, тому що саме 
індивідуальний розум спершу придумує нову ідею. І вже 
потім вона поширюється суспільством згідно соціальних 
законів, які аналізує Дюркгайм. 

Отож, як інструмент і парадигма, прагматизм Джеймса і 
соціальний реалізм Дюркгайма насправді працюють з 
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різними стадіями формування знання і цілком можуть 
поєднуватися при аналізі. Проте, Дюркгайм не погоджувався 
з таким визначенням меж і компромісу, намагаючись 
критикувати моральний індивідуалізм, з яким він пов’язував 
прагматизм. Зокрема, у свої праці “Соціологія і філософія”, 
він стверджував, що моральний індивідуалізм є сам 
наслідком соціальних процесів і сучасного ускладнення 
соціальних відносин. З прагматистами він не погоджувався 
саме через намагання прив’язати істину до людських мотивів 
та дій, що вело до релятивізації знання. 

Для Джеймса, втім, знання неможливо відокремити від 
практичних цілей людини, яка його пізнає і формулює, як він 
пише у “Принципах психології.” “Неможливо відокремити в 
розвитку нашого пізнання об'єктивне від суб' єктивного," 
писав Джеймс також у “Прагматизмі,” пропонуючи таким 
чином розуміти знання як посередника між людиною і 
реальністю. З одного боку знання, очевидно, не може 
суперечити реальності, але водночас воно залежить від 
особливостей конкретної людини, яка пізнає світ, а також від 
її цілей – в такий спосіб створюються межі і контекст того, 
що людина знає, а відтак і суб’єктивність. 

Позиція Вільяма Джеймса в цьому випадку більш м’яка. 
Він писав про плюралізм істин і можливість одночасного 
успішного функціонування кількох істин, але кожної у своїх 
межах.  “Плюралізм є постійною формою світу,” писав Джеймс у 
своєму есеї “Воля вірити,” звертаючись також до концепції 
Густава Фехнера про світову душу, яка об’єднує окремі елементи 
не руйнуючи при цьому їх індивідуального буття. Джеймс також 
звертався до філософії Анрі Бергсона, звертаючи увагу на 
відсутність детермінізму і на вільну творчість у еволюції природи 
та суспільства. 
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Фактично, філософія Джеймса пропонує інструменти 
для аналізу відносин людина-світ, де людина є активним 
суб’єктом пізнання. Тоді як філософія Дюркгайма пропонує 
інструменти для аналізу людини і знання як об’єктів 
суспільних процесів. Як вже зауважено, обидві парадигми 
цілісні, коли йдеться про аналіз, просто займаються різними 
предмати. Водночас, якщо поширювати їх на моральну 
філософію, то саме прагматизм Джеймса є тим, чого суттєво 
бракує сучасній практичній філософії. 

Звернімося до етики автентичності Чарльза Тейлора, 
який пише про три хвороби сучасного суспільства: втрату 
смислу нівелюванням моральних горизонтів; затьмарення 
цілей перед лицем нестримного інструментального мислення; 
втратою свободи. Віднайдення смислу і свободи він пов’язує 
саме з поверненням до автентичності, до буття собою поза 
межами соціальних інститутів і інструментальних ролей. 
Саме буття собою, визнання індивіда суб’єктом, що пізнає 
світ, а відтак виступає активним співтворцем суспільства і 
було основою трансценденталізму і пізніше прагматизму. 

Традиція трансценденталізму і прагматизму була 
перервана у 20-столітті, але в своїй оновленій версії може 
сьогодні запропонувати актуальну відповідь на посилення 
залежності індивіда від суспільства і, як наслідок, втрату 
автентичності. Моральна пастка Дюркгаймової критики 
Джеймса виникає через визнання істини як соціального факту 
конститутивним елементом суспільства й ігнорування сили 
індивідуальних думок, які є первинними творцями істин і 
рушійними силами змін, передуючи встановленню 
соціальних фактів. Фактично, прагматизм описує первинний 
етап пізнання, коли людський розум напряму осмислює світ. 
Відтак, кожна людина тут є співтворцем історії, а справжній 
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консенсус може бути досягнутий у суспільстві лише тоді, 
коли колективне уявлення буде прийняте кожним конкретним 
індивідом як його власна істина. 

Для розвитку конкретного індивіда, для повернення до 
автентичності у визначенні Чарльза Тейлора, варто звернути 
увагу на етику індивідуальної волі та індивідуума як “істоти з 
внутрішньою глибиною” у визначенні Р. Емерсона. Етика 
суспільства як цілісності, що більш значуще ніж індивід, як 
це описує Дюркгайм, очевидно також важлива, адже не 
допускає самонарцисизму й егоїзму, а також формулює для 
людини вищу мету поза нею самою. Втім, без етики 
автентичності та індивідуальної свободи, з позиції яких 
людина може і повинна ставати лише добровільним 
учасником суспільства, етика соціальної цілісності буде 
радше етикою уярмлення індивіда, що виконує визначену 
суспільну функцію, але позбавлений справжньої суб’єктності 
та можливості зробити вибір на користь суспільства 
відповідно до власної волі та чесноти.  
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ОЦІНКА НЕЙРОМОТОРНОЇ ФУНКЦІЙНОСТІ У 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Нейромоторна функційність когнітивної складової 

мовленнєвої готовності включає кистьовий, оральний, 
артикуляційний кінестетичний та кінетичний праксиси. 
Нейрофізіологічні дослідження показують, що праксис (греч. 
praxis – дія) – це система довільних, цілеспрямованих 
рухових дій, які забезпечують практичні навички різних видів 
діяльності. Моторне управління та руховий контроль 
організовує лобова частка премоторної кори великого мозку. 
Її діяльність передбачає послідовний синтез окремих рухових 
імпульсів у єдині «кінетичні структури», які під час 
тренувань автоматизуються і забезпечують динамічний 
процес складних рухів та рухових навичок Лурія (1973) усі 
праксичні дії поділив на два види праксису:  кінестетичний  
праксис (аферентний) є чуттєвим і забезпечує уявлення про 
власне тіло. Інформація, що збирається з органів чуття                      
(з сенсорних нейронів), перетворюється на нервові імпульси 
й аферентними шляхами надходить до центральних відділів 
мозку, зокрема, до тім'яної частки лівої півкулі; кінетичний 
праксис (еферентний) здійснює рухову активність. Від 
премоторної зони кори лобової частки розповсюджуються 
електричні імпульси, які активують м’язову, сухожильну й 
суглобну системи [1].  
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Виділяють предметний, пальцевий, оральний та  
артикуляційний види праксису. Онтогенез дитини пов'язаний 
із поступовим розвитком предметного праксису (Amiel-Tison, 
et al. 2001). Маніпуляційні дії з предметом, окрім формування 
пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, мислення, уяви, 
сприймання тощо) також спрямовані на розвиток зорового та 
слухового гнозису, кистьового праксису. Оволодіння 
предметною діяльністю визначає готовність старшого 
дошкільника в умовах школи опановувати більш складні 
навчальні дії – абстрактні, символічні (символічний 
предметний праксис – це дія з предметом; несимволічний – 
умовна дія без предмета) [3]. 

Дослідження вчених (Amiel-Tison, et al. 2001; 
Wang, Lekhal, Aarо & Schjоlberg, 2014 та ін.)  свідчать, що 
моторика пальців рук, а саме кистьовий праксис розвивається 
паралельно з механізмами мовлення та когнітивними 
процесами. Розвиток дрібної моторики складає передумову 
до оволодіння дітьми усним та писемним мовленням 
(Cameron et al., 2016; van der Fels et al., 2015) і оцінюється як 
показник загального психічного розвитку. Рухова активність 
пальців через кінестетичні імпульси іннервує мовленнєві 
зони в корі головного мозку, зокрема центр Брока. 
Недостатній розвиток дрібної моторики в дітей старшого 
дошкільного віку може вказувати на затримку мовленнєвих 
функцій [3; 4; 6].  

   Рухову активність органів артикуляційного апарату 
забезпечує оральний праксис, дії якого вважають 
складнішими за предметний та пальцевий праксиси, оскільки 
він формується на абстрактних поняттях (надути щоки, 
нахмурити брови, процокати язиком тощо). Диференційні 
артикуляційні рухи мімічних м’язів обличчя, губ, язика, 
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ротової порожнини здійснює оральний кінестетичний 
праксис. Активізує дії органів артикуляції (язик – губи, 
щелепи – язик, щелепи – губи) оральний кінетичний праксис. 
Якісно сформовані оральні навички в дитини є передумовою 
правильної звуковимови (акт артикуляційного праксису) [2]. 

Артикуляційний праксис – це здатність вимовляти звуки 
та утворювати артикуляційну позу відповідно до звука 
мовлення. Варто наголосити, що за відтворення ізольованих 
звуків мовлення та створення артикуляційних позицій 
(кінестезій, артикулем) відповідає кінестетичний 
(аферентний) артикуляційний праксис. Поєднання звуків у 
склади та слова забезпечує кінетичний (еферентний) 
артикуляційний праксис. 

Дослідження в нейропсихології (Лурія, 1973) дають 
зрозуміти, що внаслідок ураження лівої півкулі виникають 
різні форми апраксій [1]. Зокрема, пошкодження тім'яної 
області призводить до порушень кінестетичної організації 
рухів (пальців рук, оральної, артикуляційної системи); лобово-
скроневе ураження спричиняє розлади динамічного 
(кінетичного) праксису (сповільненість дії,  труднощі під час 
переключення з одного руху на інший, наявність персеверацій 
тощо); тім'яно-потиличне пошкодження призводить до 
своєрідних порушень просторового праксису.  
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА З 

ГЛОБАЛЬНОЇ БІОЕТИКИ 
 

Гострі гуманітарні проблеми, спричинені бурхливим 
розвитком біології, медицини, екології, неможливо вирішити 
в межах однієї окремої галузі знань, потрібні спільні зусилля 
представників різних наук. В 70-ті роки ХХ ст. відповіддю на 
виклики часу стала поява нової нормативної наукової 
дисципліни – біоетики, що покликана регулювати моральне 
ставлення людини до всього живого. «Наука виживання» об’єднує 
«біологічні знання та загальнолюдські цінності» [8, С. 5]. В 
широкому розумінні вона вбирає в себе екологічну, медичну 
та біомедичну етику, що спільно стверджують ідею 
«благоговіння перед життям» (А. Швейцер).  

Сьогодні вчені все частіше наголошують на 
необхідності «біоєтизації» знання та соціальної практики 
(Т.Н. Цирдя, Д. Руснак). Суспільство має, щонайменше, знати 
основні поняття і принципи біоетики, аби краще 
інтерпретувати події та інновації, що мають безпосередній 
вплив на існування природи і людини.  

В Україні біоетика розвивається як наука, навчальна 
дисципліна і соціальний інститут. Наразі можна виділити три 
основні вектори вдосконалення етико-правового 
регулювання: медична практика, проведення біомедичних 
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досліджень та охорона навколишнього середовища. На жаль, 
поступ біоетики недостатньо підтриманий створенням 
спеціальної довідкової літератури, тоді як у багатьох країнах 
далекого і близького зарубіжжя активно видаються словники, 
енциклопедії, довідники, які розкривають зміст термінів і 
понять біоетики: до прикладу, американська п’ятитомна 
«Енциклопедія біоетики» [11]; білоруські та російські 
словники з біоетики, екологічної, біомедичної етики та 
гуманітарної екології (автори – Л.Ю. Арсанусова, І.О. Асеєва, 
С.Д. Денисов, Г.М. Каропа, В.О. Кисельов, С.П. Кундас, 
С.Б. Мельнов, Т.В. Мішаткіна, В.Є. Нікітін, Ю.М. Хрустальов, 
Б.Г. Юдін, Я.С. Яскевич та ін.). Специфічною рисою таких 
видань є органічне поєднання загальнонаукової, філософської 
(соціально-світоглядної) та спеціальної термінології, 
наявність інформації про історію розвитку понять, 
різноманітність підходів до їх тлумачення – медичного, 
етичного, правового, релігійного, психологічного, 
адміністративно-організаційного тощо [наприклад: 1]. 
Ґрунтовності викладу додають численні посилання на 
офіційні та інші джерела.  

У наукових установах України повсякчас проводяться 
дослідження, що потребують оцінки з позицій біоетики: 
операції з пересадки органів, зміни статі, екстракорпоральне 
запліднення, терапія з використанням ембріональних тканин, 
генно-інженерні дослідження, створення нових речовин і 
матеріалів, що можуть негативно впливати на здоров’я 
людей, та багато ін. Особливо гостро постають сьогодні 
етичні питання, пов’язані з лікуванням важких захворювань, 
вакцинацією населення, абортами, стосунками між лікарем і 
пацієнтом, доступністю медичних послуг тощо. Потребують 
соціальної та гуманітарної оцінки численні екологічні 
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проблеми – стан лісових ресурсів, забруднення повітря і 
водоймищ, загроза втрати біологічного розмаїття та ін.  

Проте, поки що не вирішено кардинальне питання щодо 
тлумачення й застосування норм традиційної моралі до нових 
методів біологічної, медичної та екологічної практики. 
Створення універсального словника сприятиме формуванню 
біоетичного світогляду суспільства, стане підґрунтям для 
пошуку шляхів вирішення зазначених і багатьох інших 
проблем.  

Наразі на теренах України термінографічну роботу 
можна вважати успішною лише в царині екологічної етики, 
значний внесок у цю справу зробили директор громадської 
організації «Київський еколого-культурний центр» 
В.Є. Борейко [2], а також А.В. Подобайло, С.В. Совгіра, 
Г.Є. Гончаренко [3].  

Короткі словнички прикладного характеру доповнюють 
основний зміст навчальних і методичних посібників 
«Філософські аспекти біоетики» О. Є. Перової [7], «Біоетика 
в системі охорони здоров’я і медичної освіти» Г. Терешкевич [10], 
«Основи біоетики та біобезпеки» І. М. Пічкур [6] та ін. На 
жаль, вони стосуються лише окремих аспектів науки і 
обмежуються дефініціями заголовкових слів.  

Важливим складником «Концепції державної політики в 
галузі біоетики» в Україні [4] є формування біоетичного 
світогляду у дітей та підлітків. Наголошується необхідність 
створення спеціальних навчальних словників для школярів [5], 
з’являються адаптовані видання – як, наприклад, «Довідник з 
біоетики» І.С. Назарко та А.В. Степанюк, що містить 
тлумачення близько 100 термінів, цікаві факти з життя 
засновників і пропагандистів етичного ставлення до Живого, 
крилаті вислови, історії про те, як проблеми біоетики 
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вирішуються у різних частинах світу [9]. Однак і в цій 
площині роботу не можна вважати достатньою. 

Наявні видання орієнтовані лише на певний аспект 
глобальної біоетики, не враховують різних поглядів на 
проблеми; в них бракує перехресних посилань та відсильних 
статей для полегшення пошуку термінів тощо. Це призводить 
до фрагментарного, хаотичного, несистематизованого 
представлення термінології глобальної біоетики. Номінативні 
одиниці, використовувані для когнітивного освоєння цієї 
понятійної сфери, генетично неоднорідні, не кодифіковані, 
мають багато варіантів. Все це свідчить про нагальну потребу 
в створенні універсального термінологічного словника з 
глобальної біоетики.  
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ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ВИМОГИ ДО ТЕРМІНА 

 
Ціла низка визначень поняття «термін» ґрунтується на 

з’ясуванні їх основних характерних ознак, стосовно яких 
існують різні погляди вчених.  

Б. Н. Головін та Р. Ю. Кобрін вважають, що термін – це 
слово або підрядне словосполучення, що має спеціальне 
значення, виражає і формує професійне поняття та 
застосовується у процесі пізнання й освоєння наукових та 
професійно-технічних об’єктів і зв’язків між ними [1, с. 5]. 
Прагнучи розкрити природу терміна на основі логічного 
(нормативного) підходу, цими авторами була розроблена 
система стандартизації науково-технічної термінології, в 
межах якої були сформульовані наступні вимоги, яким 
повинні відповідати «справжні терміни»: 1) однозначність;             
2) системність; 3) деривативність; 4) лаконічність; 5) лінгвістична 
правильність; 6) небажаність іншомовних запозичень;                      
7) впровадження; 8) точна співвіднесеність з поняттям; 
8) відсутність синонімії, омонімії [1, с. 94-95].  

Зазначені нормативні вимоги «спрацьовували», якщо 
термін розглядався у сфері фіксації – у статичній 
терміносистемі. Звідси випливало, що поза певною 
термінологією (термінологічним полем) «слово втрачає свою 
характеристику терміна» [6, с. 51]. Так чи інакше, названі 
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нормативні вимоги створили підґрунтя для упорядкування і 
стандартизації термінології, її свідомого регулювання, 
результатом чого стали свого часу національні, галузеві та 
міжнародні стандарти і терміни, їх визначення, збірники 
рекомендованих термінів, десятки термінологічних 
словників, багато з яких, як відомо, виконували нормативну 
функцію [8, с. 64].  

Наявність дефініції – одна з основних вимог до 
термінологічної норми. Німецько-данський вчений Heribert 
Picht розглядає термін як найменування поняття в межах 
спеціальної лексики даної галузі знання, що має дефініцію [9]. 

В. П. Даниленко наголошує, що термін – це лексична 
одиниця, яка потребує дефініції [2, с. 15]. Наукове визначення 
(дефініція) терміна як виразника наукового поняття певної 
галузі наук є його незаперечною ознакою. Проблема лише в 
доборі певного типу та правильному формулюванні дефініції. 
Питанням дефініції терміна присвячені праці Е. Ф. Скороходька, 
І. Н. Волкової, Т. Р. Кияка, Н. Ф. Непийводи, С. Є. Нікітіної, 
Т. В. Радзієвської. 

Дефініцією володіють базові термінологічні одиниці, 
тобто терміни, які функціонують у науковому тексті у ролі 
опорних точок, які можуть бути виражені одним словом чи 
словосполученням, несучи на собі значне смислове та 
функціональне навантаження.  

Термін та його дефініція мають рівнозначно 
репрезентувати поняття. Термін дорівнює своїй дефініції, а 
дефініція відповідає обсягу поняття і передає його головний 
зміст. Отож, термін називає поняття, а його зміст 
визначається за допомогою дефініції. Дефініція ж надає 
мінімальний обсяг інформації, що необхідна для розуміння, 
сприйняття та розрізнення окремих понять один від одного. 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   262 

Щодо однозначності терміна, А. А. Реформатський 
писав: «... моносемантичність терміна варто розуміти у межах 
термінологічного поля, тобто даної термінології » [6, с. 62].  

Досліджуючи відмінні риси термінологічних одиниць, 
їх експресивну нейтральність та однозначність, Т. Р. Кияк 
зазначає, що «і цими властивостями терміни не можуть бути 
остаточно відмежовані від загальновживаних слів. Подібно до 
того, як не існують у загальнолітературній мові тільки 
багатозначні та експресивно забарвлені слова, так і в науковій 
і технічній мовах не всі терміни однозначні або емоційно 
нейтральні. Насправді, термінам ніщо мовне «нечуже». Разом 
з тим варто відзначити, що однозначність, наприклад, 
«правильніше розглядати не як факт, а як тенденцію розвитку 
термінології сучасних галузей знань й один із напрямків 
упорядкування термінологічних систем» (…), тобто як явище 
бажане, але не завжди реально існуюче» [4, с. 77–80]. 

Щодо системності терміна, С. Д. Шелов займає 
наступну позицію в цьому питанні: «Не дивлячись на 
наявність специфічних особливостей, термін є повноцінною і 
повноправною одиницею природної мови. Його 
приналежність до підмови тієї чи іншої спеціальної галузі 
знання не виводить його за межі національної мови» [7, с. 23]. 

Термінологиня І. М. Кочан сформулювала наступні 
вимоги до термінологічної норми:  

1. Співвіднесеність терміна з поняттям. Основним 
критерієм належності тієї чи іншої лексичної одиниці (слова 
чи словосполучення) до класу термінів є входження значення 
цієї одиниці в певну систему науково-технічних термінів або 
спеціальних понять.  

2. Моносемантичність терміна в межах певної 
терміносистеми. Полісемантичність вважається істотним 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    263 

недоліком термінів, оскільки це ускладнює взаєморозуміння 
між спеціалістами.  

3. Точність. Ця вимога стосується внутрішньої форми та 
умотивованості терміна.  

4. Нейтральність. Експресивність та емоційне 
забарвлення терміну не притаманні.  

5. Системність. Термін є подвійним елементом системи: 
як елемент мовної системи, так і елемент терміносистеми.  

6. Термін повинен мати чітко сформульовану дефініцію, 
оскільки дефінітивна функція вважається провідною для 
терміна поряд із номінативною.  

7. Стислість. Термін повинен бути коротким (стислим) у 
плані вираження. Використання занадто довгих слів 
порушують термінологічну норму, роблять цей термін 
складним для сприйняття і відтворення.  

8. Відсутність омонімів чи синонімів у межах однієї 
термінологічної системи.  

9. Милозвучність та мобільність. Термін повинен бути 
неважким для вимови та мати здатність до деривації.  

10. Термін має відповідати нормам загальнолітературної 
мови. Тому є дуже важливим загальнолінгвістичний аналіз 
термінів та урахування загальних норм та закономірностей 
мови [5, с. 56-58].  

На думку А. С. Д’якова, Т. Р. Кияка та З. Б. Куделько, 
для терміна характерні специфічні ознаки, зокрема, 
системність, дефінітивність (кожен термін зіставляється з 
чітким окремим визначенням, що орієнтує на відповідне 
поняття), стислість (дана вимога нерідко суперечить вимозі 
точності, тобто повноти терміна), однозначність (тут варто 
зробити уточнення: однозначності потрібно домагатися в 
межах однієї терміносфери, бо на рівні кількох субмов 
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полісемія термінів – явище досить поширене), експресивна 
нейтральність [3, с. 13].  

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, 
що системність, дефінітивність, однозначність, стислість та 
точність – є найважливішими ознаками терміна. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОЇ 
СПІВПРАЦІ УЧАСНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ 

STEAM-ПРОЕКТІВ 
 

Характерною тенденцією сучасного світу є ускладнення 
проблем, які потребують комплексного аналізу та творчого 
підходу. Як наслідок, зростає потреба у професіоналах, які 
здатні приймати рішення та вирішувати проблеми з багатьма 
невідомими у мінливому, нестабільному та неоднозначному 
навколишньому середовищі. Одним із перспективних 
напрямів підготовки таких фахівців є STEAM-освіта, яка 
поєднує науку, технології, інженерію, мистецтво та 
математику [3]. 

Отже, математика як точка доступу для спрямування 
студентських запитань, діалогу та критичного мислення. 
STEAM інтегрує технічні, природничі і математичні науки 
через мистецтво, створює нові можливості для творчості та 
евристичної діяльності, таким чином підвищуючи мотивацію 
студентів до навчання та професійного розвитку  

Сучасне молоде покоління, яке зростає в епоху 
цифрових технологій, соціальних мереж, доступності 
різноманітної інформації в Інтернеті − гостро відчуває 
потребу у активній взаємодії, живому спілкуванні, 
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організованих спільних проектах, участі у спільному 
вирішенні завдань. Саме тому необхідним є розвиток гнучких 
навичок, які передбачають сформованість комунікативності, 
емоційного інтелекту, гнучкості, відповідальності, уміння 
доводити власну позицію та приймати рішення тощо. 
Розвиток таких навичок закладається у шкільному віці. 

Сьогодні сучасна молодь потребує діалогу з 
авторитетними дорослими з важливих для них питань, а 
хаотичність, не контрольованість доступної інформації 
вимагає формування здатності до самоорганізації в 
інформаційному просторі, керованих засобів навчання та 
комунікації, що у свою чергу потребує особливих підходів до 
організації навчання та взаємодії з учителем [1].  

Оскільки  STEAM-освіта – це творчий простір 
світогляду студентів, де вони повноцінно реалізують свої 
потреби. Тому вся діяльність щодо впровадження STEAM-
освіти вибудовується так, щоб сприяти становленню 
особистості як творця і проектна робота у цьому ракурсі є 
однією з найперспективніших. Проект як засіб реалізації 
STEAM-освіти у вищому навчальному закладі дозволяє 
органічно інтегрувати знання студентів з різних дисциплін 
під час розв’язання реальних проблем, обумовлює їх 
практичне використання, генерує при цьому нові ідеї, формує 
всі необхідні життєві компетенції, зокрема, полікультурні, 
мовленнєві, інформаційні, соціальні. 

Отже, хорошим майданчиком для формування й 
розвитку навичок спільної діяльності є залучення та реалізації 
STEАM-проєктів у навчальному процесі, основною яких є 
спільна діяльність учасників. 

Специфікою STEАM-проєктів є формування й розвиток 
умінь кожного її учасника через співпрацю. Під час реалізації 
STEАM-проєкта розглядаємо співпрацю у чотирьох аспектах:  
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- співпраця між студентами;  
- співпраця між викладачами;  
- співпраця між студентами та викладачами;  
- співпраця між студентами, викладачами та фахівцями. 
Співпраця студентів в процесі реалізації STEАM-

проєкту сприяє розвитку технологічних умінь: 
використовують сучасні технічні пристрої, користуються он-
лайн платформами, хмарними сервісами, відвідують он-лайн 
музеї, спілкуються в чатах та месенджерах тощо [2].  

В процесі роботи над проєктом особливо зручними 
стають інтерактивні он-лайн дошки, які представляють 
платформу для демонстрації та обговорення власних 
напрацювань у цифровому форматі. 

Крім того, використання таких засобів стимулює 
формування і розвиток цифрових навичок студентів. 

Під час реалізації STEAM-проєкту команда вчиться 
поєднувати сильні та слабкі сторони кожного учасника, щоб 
найкращим чином досягти кінцевої мети. Виконуючи 
завдання, студенти покращують власні навчальні досягнення, 
порівнюючи їх із своїми попередніми, а не з досягненнями 
інших; забезпечується потреба в спілкуванні, визнанні; 
формуються навички самоконтролю та самооцінки.  

Не менш важливою є співпраця викладачів, які надають 
можливість реалізації повноцінного STEAM-проєкту. У 
такому випадку колектив викладачів потребує злагодженої, 
добровільної роботи та повинен тісно співпрацювати із 
студентством. Викладачі стають порадниками, а інколи і 
рівноправним учасниками STEAM-проєкту. 

Робота над STEAM-проєктом передбачає залучення 
ресурсів та співпрацю між учасниками проєктної діяльності, 
вищими навчальними закладами, дослідними лабораторіями, 
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науковими установами тощо [1]. Залучаючи фахівців до 
реалізації навчальних проєктів, студенти мають можливість 
створювати моделі в реальних умовах, за межами 
навчального закладу. 

Сучасні цифрові технології (хмарні сервіси, відео 
конференції, онлайн-лабораторії, соціальні мережі, форуми, 
перекладачі тощо) виносять таку співпрацю на абсолютно 
новий рівень. Студенти отримують можливість вчасно і у 
потрібний момент отримати консультацію провідних фахівців 
певної галузі, залучити до проєкту студентів з різними 
особливостями фізичного розвитку або освітніми потребами. 
Крім того, цілком реальними стають міжнародні проєкти, в 
яких беруть участь студенти різних країн.  

Отже, співпраця під час реалізації STEAM-проєкту 
сприяє:  

- мобільності (можливість співпрацювати у власному 
темпі, без територіальних обмежень); 

 - комунікації (можливість спілкування та взаємодії між 
учасниками за допомогою онлайн-перекладачів, побудови 
виступів на базі аргументів);  

- відкритості (можливість висловлювати особисті 
думки, ґрунтуючись на власному досвіді, спостерігаючи за 
експериментальною або дослідницькою роботою в режимі 
реального часу),  

- навичкам ефективного планування часу (використання 
віртуальних календарів, планерів дозволяє дотримуватися 
прийнятих термінів виконання фрагменту завдання),  

- довірі (працюючи на спільними документами та 
проектами, учасники мають довіряти один одному, адекватно 
реагувати на незаплановані ситуації, вчасно допомагати 
розв’язувати технічні проблеми в онлайн режимі).  
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Отже, робота над STEAM-проєктами дозволяє зміцнити 
співпрацю між студентами і викладачами, надати їм 
впевненості у реалізації їх майбутніх ідей, розширенню 
кругозору не лише  у сфері своєї професійної діяльності, але 
за її межами, оскільки викладачі завжди створюють проекти, 
які вимагають від студентів спільної роботи у розробці 
рішень для реальних питань і проблем. 
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ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ 

«KONFLIKT» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
 

На сьогоднішній день спостерігається тенденція 
антропоцентричних розвідок системи мови, в якій 
конфліктологія не є виключенням. Конфлікти зустрічаються у 
всіх сферах діяльності людей і часто відносяться до числа 
значних і хвилюючих подій людського життя. Конфліктну 
(конфронтаційну) комунікативну поведінку вивчали в різних 
аспектах: соціолінгвістичному (Д. Лі, Т. Кочман та ін.), 
психологічному та психолінгвістичному (І. Горєлов,                     
К. Сєдов, Н. Гришина й ін.), гендерному (А. Мартинюк), 
дискурсивному (О. Фадєєва, І. Фролова), проте ця ланка 
лінгвістики й досі ґрунтовно та всебічно не досліджена, тому 
вона залишається актуальною для розвідок багатьох учених.  

Мета статті полягає у дослідженні понятійного 
складника концепту, застосовуючи компонентний аналіз 
лексеми Konflikt. Компонентний аналіз, за визначенням              
В.В. Левицького, – це «розчленування лексичного значення 
на елементарні смислові одиниці, які науковці найчастіше 
позначають терміном «компонент» або «сема» [1, C. 11]. 
Застосування такого аналізу дасть змогу визначити ядерно-
периферійну структуру лексеми Konflikt та проаналізувати її 
семантичні складники, що і є завданням даного дослідження. 
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«Конфлікт належить до базових складників людської 
свідомості й буття, його проекція в площину комунікативної 
практики являє собою конфронтаційну мовленнєву взаємодію, 
основною критеріальною ознакою якої виступає її функція – 
порушення гармонії міжсубʼєктних відносин» [2, C. 106].  

Говорячи про етимологію лексеми Konflikt, слід зазначити, 
що вона запозичена в німецьку мову у ХVІІІ столітті та походить 
від латинського іменника сōnflictus, який виник на основі 
дієслова cōnflīgere „боротися, наштовхуватись” (cōn- „з, разом” + 
flīgere „бити, штовхати”) [3, C. 396].  

Опрацювання лексикографічних джерел німецької           
мови [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;12, дозволило виокремити основні 
значення лексеми Konflikt: 

- Zustand der Unverträglichkeit, Streitigkeit (синонімами до 
цього значення є Auseinandersetzung, Spannung, Streit, Uneinigkeit, 
Verstimmung; (gehoben) Hader, Zerwürfnis, Zwietracht, 
Zwist[igkeit]; (bildungssprachlich) Disharmonie, Kontroverse); 

- einе bewaffnete, militärische Auseinandersetzung 
zwischen Gegnern (синоніми: Kampf, Krieg); 

- innerer Widerstreit, Zwiespalt (Dilemma, Kalamität, 
Notlage, Schwierigkeit, Unentschiedenheit, Widerstreit, 
Zerrissenheit, Zwiespalt; (gehoben) Bedrängnis; (umgangssprachlich) 
Bredouille, Klemme, Zwickmühle). 

Проведений компонентний аналіз лексеми Konflikt на 
основі дефініцій із лексикографічних джерел дав змогу 
виявити 55 компонентів значення  та визначити її ядерно-
периферійну структуру. 

Зокрема, ядро лексеми Konflikt складається із 3 
компонентів, зафіксованих у 6 тлумачних словниках: 
Auseinandersetzung „суперечка, дискусія”, innerer Widerstreit 
„внутрішнє зіткнення” та Zwiespalt „розбрат”, що водночас і 
визначає її понятійну основу.   

http://www.duden.de/rechtschreibung/Auseinandersetzung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Spannung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Streit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Uneinigkeit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Verstimmung
http://www.duden.de/rechtschreibung/Hader_Groll_Zank_Zwist
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zerwuerfnis
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zwietracht
http://www.duden.de/rechtschreibung/Disharmonie
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kontroverse
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kampf
http://www.duden.de/rechtschreibung/Krieg
http://www.duden.de/rechtschreibung/Dilemma
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kalamitaet
http://www.duden.de/rechtschreibung/Notlage
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schwierigkeit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Unentschiedenheit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Widerstreit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zerrissenheit
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zwiespalt
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bedraengnis
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bredouille
http://www.duden.de/rechtschreibung/Klemme
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zwickmuehle
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До ближньої периферії відносимо компоненти, 
представлені у 3–4 лексикографічних джерелах: Gesetz 
„закон”, Interesse „інтерес” та militärisch „військовий”. 
Очевидно, що ці компоненти відіграють не менш важливу 
роль, ніж ядерні, й тому є релевантними для нашого 
дослідження.  

Дальню периферію складають найменш частотні 
компоненти (1–2 фіксації): Alternative „альтернатива”, 
anregend „збуджуючий”, Anstoßnehmen „прийняття удару”, 
Aufeinanderprallen „зіткнення”, Aufeinandertreffen „зіткнення”, 
Auffassung „точка зору”, Außenwelt „зовнішній світ”, 
Bedingung individueller Entwicklung „стан індивідуального 
розвитку”, Bestrebung „прагнення”, bewaffnet „озброєний”, 
Differenz „різниця”, Dissens „розбіжність”, Divergenz 
„розбіжність”, Entwicklungsprinzipien „принципи розвитку”, 
(drohende) Expansion „(загрозливе) поширення”, Fehde 
„ворожнеча”, Gefecht „боротьба”, Gegensatz „протилежність”, 
gegensätzlich „антагоністичний”, Gegner „противник”, 
Handgemenge „рукопашний бій”, handgreiflich „очевидний”, 
immerwährend „безперестанний”, (Macht-/Richtungs-)Kampf 
„боротьба (за владу/напрямок)”, Klima „клімат”, Kontroverse 
„суперечка”, kriegerische Mittel „воєнні методи”, Krise 
„криза”, Meinung „точка зору”, Meinungsverschiedenheit 
„розбіжність точок зору”, Okkupation „окупація”, Opposition 
„опозиція”, Personen/Gruppen „люди/групи”, Position 
„позиція”, (innere) Probleme „(внутрішні) проблеми”, Resultat 
„результат”, revolutionäre Unruhe „революційна тривога”, 
schwierige Situation „складна ситуація”, (soziale, politische) 
Spannung „(соціальна, політична) напруга”, Streit „суперечка”, 
Streitigkeit „суперечка”, Unstimmigkeit „протиріччя”, 
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Unverträglichkeit „нетерпимість”, verbal „вербальний”, 
(moralische) Verpflichtungen „(моральне) зобов’язання”, 
(innerer) Widerspruch „(внутрішнє) протиріччя”, widerstreitend 
„суперечливий”, Zusammentreffen „зіткнення”, Zusammenstoß 
(des Individuums) „зіткнення (індивідуума)”. 

Таким чином, до ядра лексеми Konflikt входять три 
понятійних компоненти (семи):  

1) Auseinandersetzung (суперечка, дискусія між двома 
або більше супротивниками), що позначається лексемами 
Begegnung, Streitigkeit, Diskussion, Kampf, Streit, Spannung;  

2) innerer Widerstreit – внутрішнє зіткнення, що імплікує 
так званий „конфлікт особистості” або „внутрішню 
боротьбу”, коли комунікант висловлює несумісні бажання, 
інтереси чи потреби як до себе, так і до оточуючих. 
Синонімічний ряд цього компоненту значення складають 
іменники Gegensatz, Spannung, Zwiespalt; (bildungssprachlich) 
Antagonismus; (umgangssprachlich) Zwickmühle.  

3) Zwiespalt – розбрат, непорозуміння, що 
вербалізується лексемами Gegensatz, Kluft, Konflikt, 
Schwierigkeit, Spannung, Widersprüchlichkeit, Widerstreit, 
Zerrissenheit, Zweifel; (gehoben) Bedrängnis; (bildungssprachlich) 
Antagonismus, Diskrepanz, Divergenz.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що внутрішня 
форма лексеми Konflikt має ядерно-периферійну будову, 
відтворену на основі частотності фіксації її компонентів у 
лексикографічних джерелах. Основними ядерно-понятійними 
її компонентами є Auseinandersetzung «суперечка, дискусія», 
innerer Widerstreit «внутрішнє зіткнення» та Zwiespalt 
«розбрат». Перспективним вбачаємо виокремлення доведення 
ядерно-периферійної структури лексеми Konflikt статистичними 
методами аналізу. 
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

В останні роки у методиці викладання іноземних мов 
намітилася тенденція до переходу від комунікативного 
підходу до його різновиду ₋ інтерактивного підходу. Ще Жан-
Жак Руссо писав, що нецікаве заняття нічого, окрім нелюбові 
до предмета і до педагога, не викликає. Отож головне 
завдання для педагога – зацікавити учня, викликати інтерес 
до свого предмета. 

Тому застосування інтерактивних методів навчання на 
заняттях з вивчення іноземних мов дозволяє досягати нових 
можливостей, пов’язаних із налагодженням міжособистісної 
взаємодії шляхом зовнішнього діалогу у процесі засвоєння 
навчального матеріалу. 

Інтерактивне навчання це, перш за все, діалогове 
навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача та 
учня. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 
навчальний процес організований таким чином, що 
практично всі, хто навчаються, виявляються залученими до 
процесу пізнання, вони мають можливість розуміти і 
рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. 
Спільна діяльність у процесі пізнання, засвоєння навчального 
матеріалу означає, що кожен робить свій особливий 
індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, 
способами діяльності.  
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Інтерактивні форми проведення занять пробуджують 
інтерес у тих, хто навчається; заохочують брати активну 
участь кожного у навчальному процесі; сприяють 
ефективному засвоєнню навчального матеріалу; надають 
багатоплановий вплив на учнів; здійснюють зворотний 
зв'язок; сприяють зміні поведінки. 

Сучасні педагоги та психологи виділяють наступні 
принципи інтерактивних форм навчання: 

 1. Принцип активності (долучати усіх учасників до 
активного спілкування, обговорення і вирішення задач). 

 2. Принцип зворотного зв’язку (заохочувати 
обговорювати висловлені аргументи чи заперечення). 

 3. Принцип експерименту (спонукати шукати нові 
шляхи вирішення поставлених задач). 

 4. Принцип довіри (розвінчувати стереотип суворого 
педагога та пасивного учня, який сприймає лише готову 
інформацію). 

 5. Принцип рівності поглядів (не нав’язуйте власну 
позицію, а лише висловлюйте свою думку нарівні з іншими 
учасниками навчального процесу). 

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що 
навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, 
активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці) 
де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання, розуміють що вони роблять, 
рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і 
здійснюють. Педагог під час інтерактивного навчання 
виступає як організатор процесу навчання, консультант, 
фасілітатор, який ніколи не «замикає» навчальний процес на 
собі. Головними у процесі навчання є зв’язки між студентами 
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(учнями), їхня взаємодія і співпраця. Результати навчання 
досягаються взаємними зусиллями учасників процесу 
навчання, учні беруть на себе відповідальність за результати 
навчання. 

Глибока внутрішня мотивація до навчання – ось 
найголовніша перевага інтерактивного навчання, де студент 
або учень має змогу приймати важливі рішення, сперечатися, 
висловити свої думки, критично мислити. Але існують ще 
деякі певні переваги використання інтерактивних методів 
навчання на заняттях з іноземної мови: 

1. Розвиваються навички комунікативного діалогічного 
спілкування. 

2. Зростає зацікавленість учнів у використані додаткової 
лiтерaтypи. 

3. Вдосконалюються навички прийняття рішень в 
умовах обмеженого часу. 

4. Забезпечується активна участь учня в колективній 
справі, можливість для кожного з них порівняти свої знання і 
дії з іншими. 

Інтерактивний - здатний взаємодіяти чи перебувати у 
режимі розмови, діалогу з будь-ким (людиною) чи чимось 
(наприклад, комп’ютером). Особливості цієї взаємодії 
полягають у наступному: 

- перебування суб’єктів освіти в одному смисловому 
просторі; 

- спільне занурення у проблемне поле розв’язуваної 
задачі, тобто. включення до єдиного творчого простору; 

- узгодженість у виборі методів реалізації розв’язання задачі; 
- спільне входження у близький емоційний стан, 

переживання співзвучних почуттів, супутніх прийняттю та 
здійсненню вирішення завдань. 
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Застосовуючи інтерактивні форми та методи навчання, 
викладач повинен ставити перед собою низку найважливіших 
освітніх цілей: 

- стимулювати мотивацію та інтерес до формування 
професійної компетенції; 

- підвищувати рівень активності та самостійності 
студентів; 

- розвивати навички аналізу, критичність мислення, 
взаємодії, комунікації; 

- саморозвиток та розвиток завдяки активізації 
розумової діяльності та діалогічній взаємодії з викладачем та 
іншими учасниками освітнього процесу. 

Сучасна педагогіка багата на цілий арсенал 
інтерактивних підходів, серед яких можна виділити такі:                
1) творчі завдання; 2) робота у малих групах; 3) навчальні 
ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри та освітні ігри);                     
4) використання громадських ресурсів (запрошення 
спеціаліста, екскурсії); 5) соціальні проекти та інші 
позааудиторні методи навчання (змагання, інтерв'ю, фільми, 
вистави, виставки); 6) вивчення та закріплення нового 
матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними 
посібниками, відео- та аудіоматеріалами, «учень у ролі 
викладача», «кожен вчить кожного», використання питань;   
7) тестування; 8) розминки; 9) зворотний зв’язок;                            
10) дистанційне навчання 11) обговорення складних та 
дискусійних питань та проблем; 12) вирішення проблем 
(«дерево рішень», «мозковий штурм», «аналіз казусів», 
«переговори», «сходи та змійки»); 13) тренінги. 

Використання інтерактивних форм у процесі навчання 
знімає нервове навантаження учнів, дає можливість 
змінювати форми діяльності, переключати увагу до вузлових 
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питань теми занять. Основою інтерактивних підходів є 
інтерактивні вправи та завдання, які виконуються учнями. 
Основна відмінність інтерактивних вправ і завдань у тому, що 
вони спрямовані не стільки на закріплення вже вивченого 
матеріалу, скільки на вивчення нового. 

Як показує багаторічний досвід роботи педагогів у 
системі освіти, навчання буває ефективним і досягає хороших 
результатів, якщо: учні відкриті для навчання; активно 
включаються у взаємовідносини та співробітництво з іншими 
учасниками освітнього процесу; одержують можливість для 
аналізу своєї діяльності; можуть практично підготуватися до 
того, з чим їм доведеться зіткнутися найближчим часом у 
житті; можуть бути самими собою, не боятися висловлювати 
себе, припускатися помилок. Практично всі ці вимоги 
дотримуються, якщо використовується інтерактивний режим 
навчання, що базується на діалозі, кооперації та співпраці 
всіх суб'єктів навчання. 

Тому, використовуючи інтерактивний підхід у навчанні 
іноземних мов, можна легко оптимізувати цей процес і 
зробити його більш ефективним. Але педагог також повинен 
дотримуватися деяких рекомендацій, а саме: 

- педагог повинен вчитися сам безперервно, тобто не 
зупинятися ні у своїй творчості, ні в оволодінні новими 
методами і прийомами; 

 - педагогу слід бути дослідником і знати, де знаходити, 
як опрацьовувати та подавати учням необхідний матеріал, 
впроваджувати навіть власні методи, сформовані в силу 
значного досвіду; 

- педагогу необхідно пам’ятати, що інтерактивні та 
інноваційні процеси визначають динаміку прогресивного 
розвитку освіти і виховання, а в результаті – формування 
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особистостей, які якісно та творчо працюватимуть на благо 
суспільства. 
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СЕМАНТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
«ТОЛЕРАНТНІСТЬ»: ФІЛОСОФСЬКИЙ, 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 
 
Актуальність теми. Процеси глобалізації 

кристалізують перед сучасною освітянської спільнотою нові 
завдання щодо формування такої особистості педагога 
професійної освіти, яка володіла б толерантністю, була 
готовою і здатною жити і конструктивно діяти в 
різноманітному професійному світі. Її формування 
перетворюється для вітчизняної вищої освіти на стратегічно 
значущу мету, і тому проблема дослідження сутності поняття 
«толерантність» актуалізує пошук її філософських та 
психолого-педагогічних підвалин. Крім того, як слушно 
підкреслює А. Горянська «важливість дослідження 
толерантності як важливої особистісної та професійної якості 
майбутніх учителів, у тому числі професійної освіти, 
зумовлюється покладеною на сучасного педагога суспільною 
місією виховання культури діалогу і взаємної поваги, що 
потребує від нього розвинених компетенцій з конструктивної 
побудови взаємин, збереження свободи, гармонії та цілісності 
внутрішнього світу своїх учнів і вихованців. Необхідність 
демократизації стосунків між суб’єктами освітнього процесу 
актуалізує теоретичні дослідження основ толерантності та 
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створення спеціальних технологій, здатних ефективно 
протистояти агресії й насильству, сприяти успішній соціальній 
адаптації особистості в плюралістичному світі» [4, с. 189]. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що категорія 
толерантність – порівняно нова у вітчизняній та західній 
науці. Адже її введено у науковий обіг у 80-х роках                   
ХХ століття. Однак, близькими до змісту окресленого 
терміну є ідеї терпимості, ненасильства та гуманності, які 
кристалізуються в численних філософських, психологічних та 
педагогічних вченнях. Засадничі положення проблематики 
толерантності як загальнолюдської цінності закладено у 
філософському вченні про цінності – аксіології. Ключ до 
розуміння феномену толерантності крізь призму 
методологічних основ аксіології знаходимо в аналіз таких 
взаємозалежних цінностей як «ненасильство», «свобода», 
«рівність», «людина», «індивідуальність». Ґенеза розвитку 
парадигми толернатності вказує, що далі ідеї ненасильства як 
цінності та основи формування толерантних відносин 
розвивалися в рамках гуманістичної психології. На 
переконання О. Біди [1],  актуалізація такої якості, як 
толерантність, нерозривно пов'язана з іншими людськими 
властивостями – прагненням свободи та визнанням цінності 
іншої людини. Ведучи мову далі, авторка відзначає, що 
розглянути процес формування толерантного ставлення 
педагога до «іншого» (тут – учня, студента) дають змогу 
постулати екзистенційної філософії [1, с. 146]. Так, на думку 
екзистенціалістів, толерантність – це особливий принцип 
існування того світу, який людина будує на основі розуміння 
та прийняття множинності буття та визнання неминучості 
існування відмінностей.  
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Вивчення наукової літератури дало змогу підсумувати, 
що сучасне уявлення про толерантність базується на 
напрацюваннях провідних філософів та психологів, 
найважливішою спільною думкою яких є визнання 
толерантності загальною цінністю та основним компонентом 
миру та згоди між різними соціальними групами. Так, 
Г. Люлька [5], вивчаючи проблему педагогічної 
толерантності як професійної якості сучасного вчителя 
підкреслює, що феномен толерантності пов'язаний із 
внутрішнім відчуттям людиною власної свободи, що дозволяє 
їй самостійно визначити свою позицію у сфері людських, в 
тому числі професійних, відносин [5, с. 435]. 

Крім того, Н. Бирко зазначає, що зміст категорії 
«толерантність» формувався впродовж багатьох століть у 
різних культурах, унаслідок чого має різні смислові відтінки [2]. 
В загальному розумінні термін «толерантність» походить від 
латинського дієслова tolerо («нести», «тримати», «терпіти»). 
Зазначимо, що популярності дефініція «толерантність» набула 
в англійській інтерпретації – tolerance – де вона означає 
«допускати». 

Сьогодні окресленій категорії властивий широкий 
діапазон інтерпретацій у різних мовах. В кожній з яких, з 
одного боку, виявляється відмінність культур, історичного 
досвіду, з іншого – виражається сутність толерантності – 
вимога поважати права інших бути такими, якими вони є. 

У світлі сказаного цінною вважаємо думку 
Ю. Гордієнко, що оскільки проблема толерантності є 
міждисциплінарною, поняттю толерантність властивий 
широкий діапазон смислового навантаження [3]. Тому й нині 
немає єдиного, загальновизнаного визначення толерантності. 

У філософських енциклопедичних джерелах, як 
резюмує А. Горянська [4] толерантність визначається як 
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якість, що характеризує ставлення до іншої людини як до 
рівногідної особистості, й транслюється в свідомому 
придушенні почуття неприйняття. Тому, вважаємо, що 
толерантність передбачає налаштованість на розуміння та 
діалог з оточуючими, визнання та повагу права на 
відмінність. 

Видається можливим резюмувати, що категорія 
толерантність хоча й ототожнюється з поняттям терпіння, їй 
властива яскравіша, активніша спрямованість на 
встановлення діалогічної взаємодії з іншими. Досліджуючи 
проблему толерантності із соціально-педагогічних позицій, 
А. Молчанова зазначає, що сфера освіти має ініціювати 
інтерес суспільства до проблеми толерантності. Адже 
інститут освіта має бути зацікавлений у підтримці діалогу 
культур, акцентуації увагу на взаємовигідній співпраці у всіх 
сферах людської життєдіяльності [6].  

Примітно, що нині феномен толерантності в рамках 
педагогічного знання, так само як у філософії та психології, 
витлумачується як соціокультурна основа ненасильства [2, с. 10]. 
У сучасному словнику з педагогіки, згідно узагальнень 
А. Горянської [4] толерантність розуміється як терплячість, 
витривалість, стійкість, що сформувалися внаслідок 
зниження чутливості до стресогенних факторів та їх 
повторюваного впливу; терпимість до різних думок, 
неупередженість до оцінки інших [4]. 

Ведучим мову далі, зазначимо, що у межах дослідження 
проблеми змістового наповнення категорії «толерантність» 
погоджуємось з думкою А. Горянської, згідно якої «дискурс 
толерантності в науковій літературі свідчить про те, що 
змістовні смисли цього поняття різноманітні й широкі, а 
загальний концептуальний підхід до її визначення поки що не 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    285 

знайдений. Серед існуючих на даний момент підходів 
найбільш пріоритетними методологічними орієнтирами для 
розвитку толерантності майбутнього вчителя є ціннісно-
смисловий, екзистенційно-гуманістичний та діалогічний, що 
об’єднані ідеєю внутрішньої трансформації суб’єктів, а не лише 
відтворення толерантності у людських стосунках» [4, с. 190]. 

Висновки. Вивчення й аналіз філософської та 
психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 
засвідчили, що  загальним методологічним принципом 
вивчення феномену толерантності виступає принцип 
гуманізму, адже толерантність не сприймає насильства, 
жорстокості, посягання на свободу особистості. 
Міждисциплінарна сутність категорії толерантність  
кристалізується в тому, її зміст охоплює різні сфери 
наукового знання й спрямовує філософів, психологів та 
педагогів до вивчення феномонології її розвитку та 
формування.  
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УМОВИ РОЗИТКУ УЯВИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ВІКУ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Новий зміст освіти, який знайшов своє відображення в 

«Базовому компоненті дошкільної освіти», розроблявся на 
основі компетентнісного підходу, що передбачає формування 
системи знань, умінь та навичок у дітей дошкільного віку, 
розвиток психологічної готовності до самостійних рішень у 
широкому спектрі життєвих ситуацій. У новій редакції 
документу підкреслюється, що пріоритетом розвитку 
особистості та спрямованістю на формування життєвої 
компетентності є прагнення реалізувати на практиці свій 
художньо-естетичний потенціал під час освітньої художньої 
діяльності. Спілкування дитини з мистецтвом у процесі 
творчої діяльності  визначається як необхідна умова занурення 
у культуру, тому що мистецтво сприяє формуванню цілісної 
картини світу особистості  [1]. 

Нова концепція художньо-естетичної освіти за 
«Базовим компонентом дошкільної освіти» однією з основних 
позицій висуває процес створення дитиною свого художнього 
образу. Художній образ є основною структурною одиницею 
мистецтва  [1]. 

Художній образ - властива мистецтву форма освоєння, 
тлумачення та відтворення навколишнього світу. У художньому 
образі узагальнюються різні сторони явищ дійсності за 
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принципом: загальне в одиничному, загальні властивості та 
якості окремих явищ виражаються через особистісне, 
неповторне, суб'єктивне сприйняття та переживання 
художника. Мистецтво у системі загальної освіти виступає не 
виглядом професійного досвіду, а засобом, прийомом, 
моделлю дії, за допомогою яких здійснюється розкриття та 
передача культурного досвіду. Мистецтво – найважливіший 
засіб прилучення людини до загальнолюдських духовних 
цінностей – через власний внутрішній досвід, особисте 
емоційне переживання.   

Мистецтво формує в особистості систему емоційно-
ціннісних уявлень про взаємодію з природою та 
суспільством, налаштовує особистість на самовдосконалення, 
самоосвіту та гармонізацію її відносин зі світом. Велике 
значення має мистецтво також для розвитку когнитивнх 
функцій особистості: памяті, увагі, мислення, уяви  [2].  

У процесі образотворчої діяльності уява сприяє 
народженню творчої ідеї, вибору засобів її реалізації. Щоб 
виховати людину, яка здатна ставити і вирішувати 
перспективні проблеми, передбачати хід подій, розвивати 
нові напрями культури, необхідно приділяти належну увагу 
розвитку уяви. Все це обумовило мету нашого дослідження, а 
саме, визначення умов та методів розвитку уяви дітей 
дошкільного віку на заняттях з образотворчої діяльності у 
закладах дошкільної освіти.  

По-перше, у своєму дослідженні ми враховували такі 
педагогічні аспекти:   

1. Комплексний аспект: вплив на емоційну сферу дітей 
дошкільного віку засобами різних видів мистецтва, 
використання багатоканальної комунікації, комплексного 
впливу різними мистецькими засобами (живопис, книжкова 
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графіка, скульптурна пластика). 
2. Міжкультурний аспект: освоєння естетичного досвіду 

різних культур; обмін культурними цінностями, їх порівняльний 
аналіз, встановлення міжкультурних зв'язків. 

3. Цілісність сприйняття. Одне із завдань навчання 
образотворчої діяльності дітей – задіяти емоційну сферу, здібності 
сприйняття, мислення, когнитивну сферу, інтуіцію, активізувати 
потребу дітей живо і безпосередньо реагувати на естетику у світі, 
який їх оточує  [3,5]. 

  Дослідження дозволило виявити, теоретично та 
експериментально обґрунтувати умови, що безпосередньо 
впливають на розвиток уяви дітей дошкільного віку на заняттях 
образотворчої діяльностю. Такими педагогічними умовами 
виступили: 

- цілеспрямоване, систематизоване використання словесних 
методів, що активізують увагу дитини, її емоційну та естетичну 
сферу; 

- активне вивчення дітьми особливостей натури, об'єктів, які 
необхідно намалювати; 

- запровадження у процесі образотворчої діяльності 
творчих, імпровізаційних та проблемних завдань; 

- застосування різноманітних художніх матеріалів та технік; 
- поєднання індивідуальних та колективних форм роботи; 
- використання різних видів образотворчої діяльності; 
- добір ілюстративного матеріалу, варіативність його показу, 

використання прийому «відстрочене сприйняття»; 
- введення в структуру заняття ігрових елементів та 

художньо-дидактичних ігор; технічних засобів; використання 
елементів змагання; 

 - активізація та підтримка інтересу до вивчення 
образотворчого мистецтва; 
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- засвоєння дошкільнятами мови образотворчого, 
народного, декоративно-ужиткового мистецтва, а також 
засобів художньої виразності; 

- розиток вмінь аналізувати засоби художньої 
виразності в ілюстраціях художників, інших творів 
образотворчого мистецтва та застосовувати ці засоби у своїй 
практичній роботі та ін. [2, 4]. 

Розробка змісту завдань дітям старшого дошкільного 
віку здійснювалася за певними методичними принціпами: з 
урахуванням того, щоб завдання були доступні та цікавим 
для дітей цього віку; твори образотворчого мистецтва 
добиралися з урахуванням різноманітних функцій мистецтва; 
враховувався наявний рівень образотворчих умінь 
дошкільників, які брали участь у експеріменті, 
забезпечувалася перспектива розвитку уяви у художньо-
творчої діяльності дітей; формувалася рефлексія на власну 
особистість, на власний образ світу, свої здібності. Усе це 
позитивно вплинуло на розвиток уяви дошкільників. 

Прояв уяви в образотворчій діяльності дітей старшого 
дошкільного віку, задіяних у експеріменті, виявився у пошуку 
нового сюжету свого твору, у самостійності, продуманності 
художніх образів, у ступені творчої переробки образів, 
оригінальності способів та результатів творчої діяльності.  

Проведене нами дослідження не вичерпує всіх аспектів 
проблеми, що вивчалася нами. Зокрема, вимагають вивчення 
нових методів, які пропонує педагогіка мистецтва, ТВВЗ 
(теорія вирішення винахідницьких завдань). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УСИНОВЛЕННЯ ТА 
ТИМЧАСОВОГО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ ОПІКИ БАТЬКІВ, В УМОВАХ 
ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ  

 
Усиновлення та тимчасове влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених опіки батьків, належать до сімейних форм 
виховання, розвиток яких є пріоритетним напрямом 
соціальної політики України. 

Питання, що стосуються  функціонування виховних 
сімейних осередків для сиріт, їхнє значення в житті дитини, 
види та зміст діяльності, технологія створення та соціальна 
підтримка висвітлені в роботах українських теоретиків та 
практиків сфери захисту прав та інтересів дітей:  
Л.Артюшкіної, Г.Бевз,  Л. Волинець, О.Карпенко, А.Капської, 
Ж.Петрочко, І.Пєши та інших. Сьогодні особливої 
актуальності та потреби у вивченні набуває питання 
функціонування цих форм в умовах війни. 

Відповідно до українського законодавства, усиновлення – 
це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах 
дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду. 
Винятком є усиновлення дитини, що є громадянином 
України, але проживає за її межами, оскільки в такому 
випадку всиновлення здійснюється в консульській установі 
або дипломатичному представництві нашої держави [1].  



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    293 

Усиновленню підлягають діти, які перебувають на 
обліку як: діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського 
піклування; діти, чиї батьки дали згоду на всиновлення. При 
усиновленні дитина втрачає зв'язок з рідними та стає 
повноправним членом сім’ї усиновителів. Рішенню суду про 
усиновлення передує складана комплексна перевірка стану 
дитини та наявності батьків чи родичів. Саме тому процедура 
усиновлення в умовах воєнного стану не змінилася і не може 
бути ні змінена,  ні спрощена, враховуючи неможливість  
такої перевірки. Процесуально у судах усі питання щодо 
усиновлення на період дії воєнного стану в основному 
призупинені. 

Тимчасове влаштування дитини у світлі останніх подій 
в Україні набуло неабиякого значення. Ця форма є простішою 
за технологією створення від інших. Тимчасове влаштування 
дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у тому 
числі дитини, розлученої із сім’єю, проводять у межах 
компетенції Служби у справах дітей та Національної поліції 
за місцем виявлення дитини [2].  

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, у 
тому числі дитина, розлучена із сім’єю, тимчасово може бути 
влаштована у: сім’ю родичів, знайомих; сім’ю патронатного 
вихователя; притулок для дітей служби у справах дітей; центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей; центр соціальної 
підтримки дітей та сімей; соціально-реабілітаційний центр 
(дитяче містечко); будинок дитини, дитячий будинок-
інтернат системи соціального захисту населення; стаціонарну 
службу (відділення) центру соціальних служб, що здійснює 
соціально-психологічну реабілітацію дітей; стаціонарну 
службу (відділення) соціально-психологічної реабілітації 
дітей (надання послуги соціально-психологічної реабілітації 
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дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах) 
центру надання соціальних послуг.  

У звʼязку введенням в Україні воєнного стану з                   
24 лютого 2022 р. Порядок провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України                     
від 24 вересня 2008 року № 866, доповнено нормами щодо 
особливостей влаштування дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, у тому числі дітей, розлучених із 
сім’єю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

 У сфері захисту прав та інтересів дітей, позбавлених 
опіки батьків, в умовах війни 2022 р. є певні нововведення. 
Зокрема, розроблений Офісом президента спільно з 
Міністерством соціальної політики та ЮНІСЕФ для допомоги 
дітям в умовах війни спеціальний чат-бот в Telegram «Дитина 
не сама». Його функціями можуть скористатися особи у 
таких ситуаціях: 1) охочі прихистити дитину у своїй сім'ї.  
Для цього передбачено відповідний пункт, за яким потрібно 
заповнити форму про тимчасове влаштування дитини, 
залишити заявку, вказавши персональні дані та контакти, за 
якими фахівці служби у справах дітей інформуватимуть про 
наступні кроки. 2) особи, які загубили дитину. Чат-бот 
надасть поради, як діяти у такій ситуації. Зокрема, якщо це 
відбулося на території Україні, слід зателефонувати на номер 
102 та повідомити найближче відділення поліції, звернутися 
до представників місцевої влади. Якщо дитина загубилась 
закордоном, на допомогу прийдуть консультанти гарячої 
лінія 116 000.  3) особи, які помітили самотню дитину. Для 
вирішення цієї ситуації теж передбачено ряд рекомендацій 
для допомоги дитині в складних життєвих обставинах. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://t.me/dytyna_ne_sama_bot
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Також важливим нововведенням є створений Урядом 
Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах 
воєнного стану. Штаб координує роботу центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування щодо евакуації, створення безпечних умов та 
забезпечення прав під час воєнного стану: дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-
річного віку та проживають або зараховані до закладів різних 
типів, в тому числі дітей з інвалідністю; дітей, які не мають 
такого статусу, але проживають або зараховані до закладів 
різних типів, в тому числі дітей з інвалідністю; дітей, які 
виховуються в сімейних формах виховання; дітей, які 
влаштовані до сімей патронатних вихователів [3]. 

Останнім часом засоби масової інформації та соціальні 
мережі активно поширюють заклики терміново усиновити 
дітей, які втратили батьків внаслідок війни, а також дітей, які 
проживали у закладах інституційного догляду поряд з 
місцями активних бойових дій і тому були евакуйовані в 
більш безпечні регіони України та за кордон. Слід чітко 
розуміти, що всі ці питання вимагають детального вивчення 
та процедури, яка регламентується відповідними органами. 
Наслідком масових закликів про термінове усиновлення стала 
відповідна реакція Міністерства соціальної політики, яке 
вбачає в таких діях ризики шахрайства та порушення прав 
дітей. Будь-яку інформацію про дітей, яка поширюється в 
мережі, потрібно ретельно перевіряти. Для цього можна 
звертатися на гарячу лінію Української мережі з прав дитини 
та UNICEF Ukraine, які допоможуть підтвердити чи 
спростувати її.  

В Україні на сьогодні вже існують позитивні 
напрацювання ряду науковців у сфері соціальної політики, де 
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запропоновано альтернативні форми соціально-правового 
захисту сиріт. Проте чисельність дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування залишається значною і 
саме тому потребує з боку держави вжити інноваційних 
підходів у соціальній сфері. 

Отже, розвиток форм сімейного виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених опіки батьків, не втрачає своєї 
актуальності, а в умовах війни набуває нового змісту. В часі 
бойових дій на території України умови створення деяких з 
них спрощені задля ефективної та своєчасної допомоги дітям-
сиротам та дітям, які втратив зв'язок з рідними. Виключення 
становить процедура усиновлення, яка в умовах війни 
призупинена та відновиться в повній мірі з настанням миру. 
 

Список використаних джерел: 
 
1. https://www.msp.gov.ua/content/usinovlennya.html 
2. https://zakononline.com.ua/documents/show/284753___555197 
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2022-п#Text 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДИХОТОМІЇ ДОБРА І ЗЛА В 
МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ К.С.ЛЬЮЇСА 

 
Кожен народ має свою унікальну і неповторну картину 

світу, яка відображується у пам’ятках його духовної 
культури, зокрема, у творах художньої літератури.  

Картина світу містить в собі ціннісно-орієнтоване 
знання про світ, що виникає у людини як підсумок усієї її 
духовної діяльності [2, с.15]. 

На сучасному етапі розвитку мовознавства актуалізується 
вивчення такого феномену, як мовна картина світу [1]. 
Розкриття семантичних особливостей лексико-семантичних 
груп «Добро» та «Зло» в мовній картині світу К.С.Льюїса – 
мета нашого дослідження. Така розвідка, на наш погляд, є 
безперечно актуальною, оскільки вивчення засобів 
вербалізації добра і зла в мовній картині світу видатного 
британського письменника дає нове осмислення цих 
універсальних понять в мовознавчому аспекті та сприяє 
глибшому розумінню їх антропоцентричної сутності з 
урахуванням лінгвокультурної специфіки. 

Матеріалом для дослідження є сім повістей жанру 
фентезі «The Cronicles of Narnia» К.С.Льюїса (загальним 
обсягом 765 сторінок). Усі проаналізовані повісті із            
широкою аудиторією читачів різного віку є насичені 
морально-етичними категоріями [5].  
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Для збору класифікації мовного матеріалу та 
комплексного дослідження системно-структурних 
особливостей лексико-семантичних груп «Добро» і «Зло» в 
британській мовній картині світу використовуємо методику 
формалізованого аналізу лексичної семантики. Одним із 
положень цієї методики є введення формального, суто 
мовного критерію – віднесеності слів, які аналізуються, до 
однієї частини мови – іменника [3]. Вищезазначене 
апробовано професором М.П. Фабіан при дослідженні 
етикетної лексики в українській, англійській та угорській 
мовах [4, с. 19]. 

У результаті нашого дослідження було виявлено, що 
лексика на позначення Добра в текстах фентезійного циклу 
«The Chronicles of Narnia» К.С.Льюїса нараховує 158 
іменників. Найбільш важливими для свідомості автора є 
ціннісні поняття Бог, радість, любов, правда, істина, милосердя 
та ін., які  вербалізуються та знаходять різні способи 
лексикалізації в мовній картині світу письменника [5]. 

Лексичні одиниці на позначення Добра у мовному 
просторі фентезійного циклу відповідно до семантичного 
наповнення нами розділено на 9 тематичних груп:                         
1). “Морально-етичні та суспільні цінності»; 2). «Позитивні 
стосунки як реалізація Добра»; 3). «Морально-етична 
характеристика персонажів»; 4). «Емоції»; 5). «Релігійні 
асоціації»; 6). «Бажання мрії, надії»; 7). «Сприятлива 
можливість»; 8). «Чудо. Диво»; 9). «Винагорода, досягнення, 
успіх». 

Лексико-семантична група «Добро» як фрагмент мовної 
картини світу К.С.Льюїса актуалізується в текстах автора на 
основі як типової сполучуваності значень лексем, характерної 
для англійської мови так і індивідуальної своєрідності 
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способів сприйняття явищ об’єктивної дійсності, обумовленої 
релігійним світоглядом автора.  

Лексико-семантична група "Зло" в досліджуваних текстах 
представлена 272 лексичними одиницями [5]. 

Іменники на позначення Зла умовно ми розділили на           
12 тематичних груп відповідно до семантичного наповнення:           
1). ТГ «Шкода, біда, лихо, небезпека, біль, страждання, 
смерть»; 2). ТГ «Негативні емоції та почуття»;                              
3). ТГ «Негативні риси характеру та особливості поведінки»; 
4). ТГ «Порушення рівноваги, спокою»; 5). ТГ «Cпотворення 
істини. Помилка»; 6). ТГ «Відсутність, нестача, брак»;                    
7). ТГ “Конфліктні дії»; 8). ТГ «Протиправні дії та особи, які 
їх здійснюють»; 9). ТГ «Місце здійснення Зла та інструменти 
для його реалізації»; 10). ТГ “Зло як трагедія, fatum»;                    
11). ТГ «Форми та способи реалізації зла» ; 12). ТГ «Носії зла».  

Лексико-семантичний склад лексико-семантичної 
групи «Зло» свідчить про те, що злу притаманна 
багатоманітність проявів. Воно представлене у вигляді особи-
носія зла, її негативних рис характеру, емоцій, деструктивних 
вчинків, ворожого ставлення до інших та світу в цілому, 
недотримання релігійних та морально-етичних норм тощо. 

За наповнюваністю лексико-семантична група «Зло» 
перевищує лексико-семантичну групу «Добро», що 
зумовлено схильністю людської свідомості виявляти 
інтерес до явищ об’єктивної дійсності, які відхиляються від 
норми, з метою виявлення причин та наслідків виникнення 
зла, їх осмислення, пояснення, інтерпретації та 
відображенні у ключових культурних поняттях, які 
передаються у знаковому втіленні – лексемах.  

Ряд лексем (spirit, pride, improvement) наближають ЛСГ 
"Зло" до ЛСГ "Добро", що зумовлено їхніми взаємозв’язками 
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на рівні багатозначних одиниць, які здатні одночасно 
відображати кілька близьких за змістом предметів і явищ 
об’єктивної дійсності.  

Таким чином, дихотомія «добро-зло» відображає 
особливості мовної картини світу К.С.Льюїса (систему 
моральних цінностей, етичних норм тощо), реконструйованих 
через вербалізацію художнього, індивідуально-авторського 
світобачення та світосприймання.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Заремська І.М. Мовна картина світу як об’єкт 

лінгвістичних досліджень. Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10: 
Проблеми граматики і лексикології української мови. 2011. 
№7. С.396-402.  

2. Некряч Т.Є., Чала Ю.П. Через терни до зірок: 
труднощі перекладу художніх творів. Для студентів 
перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів: 
Навчальний посібник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. 200 с. 

3. Онищак Г. В. Семантичні особливості найбільш 
багатозначних лексичних одиниць на позначення добра в 
сучасній англійській мові. Науковий вісник Чернівецького 
університету. 2015. Вип. 740–741 : Германська філологія. 
С. 154—157. 

4.Фабіан М. П. Етикетна лексика в українській, 
англійській та угорській мовах : монографія. Ужгород : 
Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 1998. 255 с. 

5. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia. London: Harper 
Collins Publisher, 2011. –768 p.  

 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    301 

Кузнецова Т.Г. 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії, 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
 

Авдєєва А.А. 
здобувач магістерського рівня вищої освіти 

спеціальність 016 Спеціальна освіта, 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

м. Слов’янськ, Україна 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Порушення інтелектуального розвитку на сьогодні є 

проблемою актуальною саме через те, що незважаючи на 
кількісні та якісні проявлення цього стану, особи з 
порушенням інтелекту мають інтегруватися у суспільство, 
займати активну соціальну позицію, взаємодіяти з 
оточуючими. Порушення інтелектуального розвитку, як 
наслідок дифузного ураження кори головного мозку, 
призводить до тотального психічного недорозвинення з 
переважанням слабкості мисленнєвих процесів. В свою чергу 
це впливає на формування та розвиток мовлення дитини 
(М.А. Савченко, В.М. Синьов, Є.Ф. Соботович, Г.А. Каше, 
М.С. Певзнер та ін.).  

Для дітей з інтелектуальними порушеннями характерно 
загальне недорозвинення мовлення вторинного характеру, 
страждає його граматична, лексична, фонетико-фонематична 
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сторона, інтелектуальний компонент, порушено писемне 
мовлення і читання. Ще у ранньому віці в них відсутні 
передумови для формування усного і писемного мовлення, 
страждає емоційна сфера, практична діяльність, інтерес до 
оточуючого, потреба у спілкуванні з дорослими, не 
сформоване фонематичне сприйняття, недостатньо 
розвинений артикуляційний апарат [1]. Відомо, що мовлення 
є тим важливим засобом, що допомагає у вирішенні багатьох 
проблем соціалізації людини.  

Важливими умовами процесу формування мовлення є 
фізіологічні передумови, психофізичні особливості, соціальне 
оточення. Саме тому робота з формування мовлення у дітей з 
порушенням інтелекту потребує особливої уваги та 
виважених методів і прийомів корекційної роботи.  Треба 
якомога раніше починати цю роботу, бажано у період                  
1-3 років, з урахуванням сенситивного періоду розвитку 
мовлення [2].   

Корекційну роботу с формування мовлення дітей з 
порушенням інтелекту треба починати зі створення 
сприятливого середовища і встановлення емоційного 
контакту з дитиною. Основними завданнями цього етапу 
роботи є створення передумов розвитку мовлення. Зміст 
роботи передбачає формування мотиваційного компоненту 
(викликати інтерес і потребу до спілкування), створення 
змістовної складової (ознайомлення з навколишнім 
середовищем), розвиток фонематичного слуху [3].    

На наступному етапі основними завданнями є 
формування лексичної сторони і фразового мовлення шляхом 
розширення знань про предмети і явища навколишнього, 
навчання граматичним категоріям. Важливо формувати 
функцію узагальнення слова, вчити диференціювати різні 
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типи лексичних значень, відпрацьовувати правила їх 
лексичної сполучуваності [4].   

В роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями 
основними є наочно-практичні методи у поєднанні зі словом. 
Наочні методи сприяють накопиченню змісту мовлення та 
забезпеченню взаємодії двох сигнальних систем. Завдяки 
словесним методам розширюються та закріплюються знання 
дітей про навколишнє, формуються початкові мовні вміння та 
навички. Практичні методи спрямовані на використання 
мовленнєвих умінь та навичок і їх удосконалення. 

Результатом роботи має бути появлення мовної 
чутливості у дитини, саме внутрішнє відчуття мови, всіх 
форм словотворення і словозміни, що надає можливість 
самостійного формування висловлювання в нових ситуаціях.  

Корекційна робота з формування мовлення дитини з 
порушенням інтелекту у ранньому віці спрямована на 
організую спілкування, встановлення особистісних емоційних 
стосунків з дитиною, які поступово переводять на рівень 
практичної взаємодії. У цьому віковому періоді можна 
спиратися і на довербальні форми для налагодження контакту 
з дитиною, зацікавлення її до взаємодії, співпраці. Важливо 
працювати над тим, щоб дитина відчула потребу у 
комунікації ї почала використовувати для цього мовлення.  

У дошкільному віці на основі співпраці з дорослим 
дитина  оволодіває нормами рідної мови. Роботу треба 
проводити в два етапи. Спочатку діти вчаться спостерігати за 
навколишнім, виокремлювати предмети та вивчати їх. 
Педагог використовує прийоми порівняння об’єктів, 
практичні дії дітей з предметами, вчить дітей називати 
предмети і дії. На наступному етапі діти переходять від 
вивчення конкретних предметів до їх зображень. Основні 
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предметні групи картинок – це різні іграшки, одяг, взуття, 
посуд, меблі, тобто все, що зустрічається у побуті дитини. 
Результатом такої роботи є збагачення словника новими 
словами, уточнення знайомих слів, використання в мовленні 
слів конкретного і узагальненого значення. Корекційного 
значення набуває активізація мовлення дітей, розвиток 
фразового мовлення, зв’язного висловлювання по сюжетній 
картинці. 

Важливим завданням є розвиток звукової сторони 
мовлення. Робота в цьому напрямку проводиться в два етапи, 
розвивається слухова увага і відпрацьовується 
звуковимовляння (розвиток слухо-мовного сприйняття, 
фонематичного сприймання й фонематичного аналізу, 
артикуляційного апарату) [5].    

Паралельно з безпосереднім формуванням і розвитком 
мовлення треба проводити роботу з розвитку зорового 
сприйняття і орієнтування дитини. Основними завданнями 
цього напряму роботи є виділення предметів з групи інших 
предметів, виділення предметів з групи однорідних 
предметів, групування предметів за основними ознаками, 
вибір і групування зображених на малюнку предметів, вибір і 
групування геометричних форм, конструювання з 
геометричних форм, вибір і групування геометричних фігур, 
конструювання з об’ємних геометричних фігур, вибір і 
групування по кольору і розміру за зразком, пам’яттю, 
словесною інструкцією, конструювання з геометричних фігур 
за завданням педагога, вільне конструювання. 

Таким чином, створення спеціальних умов дозволяє 
отримати позитивний результат у мовленнєвому розвитку 
дитини з інтелектуальними порушеннями і підготовки її до 
школи. Якісним проявом цього є набуття мовленнєвої 
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компетентності всіх сторін мовлення (фонетичної, лексико-
граматичної, семантичної), що забезпечує рішення всіх 
завдань навчання, успішне оволодіння писемним мовленням, 
особистісне орієнтоване формування особистості. 
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ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ ТА ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУР  
НА ТВОРЧІСТЬ ЕДОҐАВИ РАМПО 

 
Засновником детективного жанру в Японії вважається 

Хіраї Таро, добре відомий за псевдонімом Едоґава Рампо. 
Творчий псевдонім письменник обрав невипадково – він 
співзвучний із іменем американського письменника, батька 
сучасного детективного роману та жанру психологічної прози 
Едгара Алана По (1809-1849), яким Хіраї захоплювався ще з 
дитинства. Едоґава Рампо прославився своїми містичними 
(推理小説 – «суйрі шьо:сецу») та детективним творами 
(探偵小説 – «тантей шьо:сецу»), що свідчить про поєднання 
традицій західної та японської літератур. 

Народився письменник 21 жовтня 1894 р. в містечку 
Набарі префектури Міе в родині самурайського походження. 
Хлопчиком зачитувався детективними історіями Е.А. По і 
Артура Конана Дойла (1859-1930) в японських перекладах 
Куроіви Руіко (1862-1920). Протягом 1912-1916 рр. вивчав 
економіку в університеті Васеда. Після закінчення навчання 
працював на різних роботах, поки не дебютував у 1923 р. із 
детективним твором «Мідна монета» (二銭銅貨 – «Ні сен 
до:ка»), який було опубліковано в підлітковому журналі 
«Нова молодь» (新青年 – «Шінсейнен»). Твір отримав 
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схвальні відгуки критиків і прийшовся до душі читацькій 
аудиторії, принісши авторові славу майстра детективного 
жанру. Протягом наступних років Едоґава написав низку 
інших детективних історій, які нині вважаються класикою 
популярної японської літератури початку ХХ ст. 
Найвідомішими серед них є «Справа про вбивство на пагорбі 
Д» (D坂の殺人事件 – «Д-зака но сацуджін джікен», 1925), 
«Переслідувач на горищі» (屋根裏の散歩者 – «Яне-ура но 
санпошя», 1925), «Людина-крісло» (人間椅子 – «Нінґен ісу», 
1925), «Дзеркальне пекло» (鏡地獄 – «Каґамі джіґоку», 1926) 
та інші. Ці твори принесли прозаїку славу та забезпечили 
його регулярним заробітком – до 1930 р. Едоґава 
співпрацював із низкою популярних літературних журналів.  

У 1930-х рр. письменник звернувся до жанру еро-ґуро 
(エログロ – букв. «еротизм, ґротеск і абсурд»), який виник у 
Японії в 1920-х рр. і характеризувався посиленим еротизмом, 
гротеском і декадентськими настроями. У творах еро-ґуро, 
елементи якого присутні в традиційній японській культурі 
(наприклад, в картинах укійо-е художників Цукіоки Йошітоші 
(1839-1892) та Утаґави Кунійоші (1798-1861)), 
змальовувалися жорсткі сцени насилля нерідко еротичного 
характеру, знущання над людською плоттю з метою 
задоволення збочених бажань. Зацікавленість Едоґави цим 
жанром позначилася на його творчій манері – в детективних 
історіях з’явився мотив «збоченої сексуальності» (変態性欲 – 
«хентай сеійоку»), який, наприклад, чітко простежується в 
творі «Демон на самотньому острові» (孤島の鬼 – «Кото: но 
оні», 1929-30).  

У повоєнний період письменник доклав чимало зусиль 
для популяризації детективної прози в Японії. Наприклад, у 
1946 р. сприяв створенню журналу «Дорогоцінне каміння» 
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(宝石 – «Хо:секі»), в 1947 р. заснував «Клуб авторів 
детективної прози» (探偵作家クラブ – «Тантей сакка 
курабу»), який пізніше було реорганізовано в «Спілку 
письменників детективного жанру Японії» 
(日本推理作家協会 – «Ніхон суйрі сакка кьокай»), яка й досі 
продовжує свою діяльність та відповідає за вручення премії 
імені Едоґави Рампо. Окрім цього, прозаїк написав низку 
статей про історію розвитку детективного роману в Японії, 
Європі та Америці, а також оповідань для підлітків. Після 
війни значна частка його творів була екранізована. 

У творах письменника органічно поєдналися елементи 
західного детективного роману з традиційним містичним 
жанром кайдан (怪談), коли злочинець відважується на 
вбивство під впливом вищих сил (демонів і духів-
спокусників), неживі речі наділяються надприродними 
якостями, зникає межа між реальним та ірреальним. 
Наприклад, дзеркало (один із улюблених художніх образів 
автора) викриває темну (як у творі «Дзеркальне пекло»), 
приховану сторону персонажів, бінокль може віддаляти та 
зменшувати предмети до мінімальних розмірів (наприклад, 
«Мандрівник із картиною»), крісло стає притулком для 
майстра-дивака («Людина-крісло») тощо. Нерідко головні 
герої страждають від нав’язливих ідей, що штовхають їх на 
злочинний шлях. Так, у творі «Моджю: сліпе чудовисько» 
(盲獣 – «Моджю», 1931) сліпий скульптор настільки 
одержимий людським тілом і його перетворенням, що 
наважується викрасти дівчину-модель і заточити її в 
психоделічний лабіринт, сповнений виліплених ним частин 
тіла. Після цього він розчленовує свою жертву, а потім 
продовжує експеримент із іншими дівчатами. Таким чином, 
любов до естетики переростає в нестримну одержимість і 
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жагу вбивства. 
Експериментуючи на межі західної та японської 

літератур, Едоґава Рампо намагався дослідити темні сторони 
людської особистості, соціальні проблеми, що спіткають 
людей із різними фізичними вадами (наприклад, «Червона 
кімната» (赤い部屋 – «Акай хея», 1925)), одержимість 
нав’язливими ідеями. Його творами і досі зачитуються в 
усьому світі, що свідчить про високий рівень художньої 
майстерності їх автора.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
 

В умовах постійних змін сучасного світу не можливо 
уявити освітній процес без використання цифрових 
технологій. Особливо це питання стало важливим в умовах 
пандемій та російсько-українській війні, коли гостро 
з’явилася проблема забезпечення непереривного освітнього 
процесу. Також масова вимушена міграція українців закордон 
показала, що  домінуюча роль англійської мови як засобу 
міжнародного спілкування залишається незаперечною. 
Англійська мова є інструментом спілкування як у 
повсякденному житті, так і у робочій сфері.   

Сучасні технології дозволили контактувати викладачу 
та студенту, які можуть знаходитися в будь-якому куточку 
світу. Багато компаній йдуть в ногу з часом і розробляють 
контент для використання в освітньому процесі. Наприклад, 
Google, який не тільки розробив платформу для конференцій, 
але надав можливість робити онлайн-презентації, 
організовувати комплексне навчання за допомогою Google 
class та інше. Багато університетів в цілому світі, такі як 
Одеській Національний Морський Університет та Universität 
Wien, використовують зручну платформу MOODLE. Ця 
новітня-онлайн платформа дозволяє забезпечити ефективне 
дистанційне навчання у власному середовищі.  
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Всесвітньовідомі Британські багато національні 
видавничі та освітні компанії також не відстають від 
провідних комп’ютерних майстрів. Вони  розробляють 
різноманітні засоби та інструменти для вивчення англійської 
мови. Наприклад, компанія Pearson Education Limited, яка 
створила англійський портал My English Lab на базі єдиного 
доступу всіх складових компонентів для викладача та 
студентів. Завдяки цієї платформи викладач може 
контролювати прогрес в навчанні студентів, також є опція 
автоматичного оцінювання. Прослуховування аудіо подкастів 
та перегляд відео додатків онлайн формують аудитивні 
навички та вміння. Програма дозволяє викладачу аналізувати 
помилки студентів та планувати майбутні заняття зважаючи 
на ці результати. Система пропонує вивчення прийнятого 
міжнародного стандарту англійської мови, спеціалізоване 
направлення в навчанні, наприклад, підготовка для 
міжнародних іспитів тощо.  

Нещодавно компанія Oxford University Press, найбільше 
університетське видавництво у світі,  презентувала модерну 
платформу Oxford English Hub. Цей інтернет-ресурс розміщує 
цифрові матеріали курсів, інтерактивні контенти та корисні 
інструменти, а також інтегровано професійний розвиток 
викладача. Цілком можливо сказати, що це комплексний 
підхід для всіх користувачів. Здобуваючи велику навчальну 
та методичну підтримку з боку видавництва викладач має 
можливість створити сучасне дистанційне навчання цікавим, 
що є одним із факторів мотивації студентів. Завдяки цим 
платформам у студентів є можливість відпрацювання 
лексичного, граматичного або інших матеріалів додатково, 
використовуючи зручний для них час. Особливим плюсом є 
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колосальна кількість необхідної літератури в електронних 
форматах, завантажених для користувачів.    

Серед переваг використання традиційних і цифрових 
технологій в освітній системі також психологічний комфорт. 
Деякі студенти відчувають стрес підчас комунікації з 
викладачем або з групою. Завдяки онлайн навчанню це 
негативне навантаження знижується.  

Зазвичай, є як переваги подібного формату навчання, 
так і недоліки, наприклад, потрібний безперебійний інтернет 
або належне технічне забезпечення. Як показала практика в 
еру технологічних винаходів, ми все ж таки залежимо від 
впливу сторонніх чинників. Але, зважаючи на той факт, що 
сьогоднішня молодь на «ти» з провідними технологіями, 
освітній процес майбутнього не можливо уявити без 
цифрових приладів, все більше орієнтованих на систематичне 
самостійне відпрацювання матеріалу. Хочеться окремо 
відзначити один із недоліків онлайн навчання – це 
формування навичок говоріння. При збільшенні 
навантаження на самостійний розвиток зменшується 
мовленнєва практика, наприклад, потребуюча діалогічні 
відпрацювання.   

Традиційні форми навчання змінюються разом із 
провідними технологіями. Навить в аудиторіях суттєво 
потрібно технологічне впровадження, яке грає велику роль в 
трансформації та впровадження навчання. В той час як існує 
багато монументальних методів навчання, більшість 
традиційних можливо використовувати як аудиторно так і 
онлайн. У цілому перспектива подальшого використання 
методів та інструментів залежить від викладача, який вирішує 
як досягти найкращого результату.          
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Сучасний ринок праці формує потребу в готовності 
фахівців до успішної реалізації навичок: соціальних, 
особистісних, освітніх, навичок до грамотності. Проблема 
становлення особистості, яка володіє методами ділової 
активності та умінням управляти власним ресурсом, визначає 
зміст підготовки майбутніх фахівців в галузі освіти. 

Сьогодні на часі є розвиток не лише фахових 
компетентностей, а й основних категорій навичок, які 
необхідні для майбутнього фахівця у ХХІ столітті. Формування 
цих навичок дозволяє пристосовуватися до вимог системи 
освіти, свідомо керувати своїм професійним життям, 
максимально використовувати власні можливості і час. 

Саморозвиток і тайм-менеджмент майбутнього фахівця 
дошкільної освіти формує вміння планувати своє навчання, 
виконувати креативні і творчі завдання, встановлювати цілі 
та їх досягати. Особистісне зростання здобувача 
спеціальності 012 Дошкільна освіти є неодмінною умовою 
успішної освітньої, а згодом і професійної діяльності. Тому 
здатність студента організовувати свою діяльність та 
управляти власними ресурсами створює сприятливі 
передумови для формування особистості майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця. 

ПРОБЛЕМА  САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕВИЩОЇ ОСВІТИ



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    315 

Проблемою особистісного саморозвитку займаються 
вітчизняні та зарубіжні науковці. У працях дослідників було 
визначено підходи до характеристики сутності окресленої 
проблеми: А. Маслоу, Д. Уотсон, Л. Виготський, А. Деркач, 
О. Бондарчук. 

Аспекти визначення самоменеджменту та тайм-
менеджменту були розкриті у працях А. Бішофа, Д. Адлера, 
Дж. Моргенстерна, Е. Штепсе, Б. Aндpyшкiв, М. Дмитpiєвa, 
Л. Зaйвepт, A. Kpeдicoв, М. Лyкaшeвич, М. Мeнcoн, 
I. Ocбopнa, Н. Ocтpoвepxoвoï, A. Xpoлeнкo, Б. Швaлвбe, 
X. Швaлвбe тa iн.); пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнтy (K. Вaзiнa, 
Л. Дaнилeнкo, В. Kpижкo, В. Мacлoвa, C. Пaвлютeнкoв, 
М. Пpиxoдвкo, В.Cимoнoв тa iн..); пcиxoлoгiï мeнeджмeнтa 
(М. Бopишeвcвкий, Л. Kapaмyшкa, Н. Kapacвoвa, O. Фiлв тa iн.). 

Аналізуючи підходи науковців щодо проблеми 
формування навичок soft skills, було виділено навички 
адаптування як складові процесу розкриття внутрішнього 
потенціалу майбутніх фахівців та ефективного здійснення 
ними освітньої діяльності. 

Аналіз проблеми особистісного саморозвитку і як його 
складової, самоменеджменту, свідчать про її актуальність та 
необхідність ґрунтовного дослідження. Вивчeння накових 
джepeл з досліджуваної пpoблeми підготовки фахівців 
дошкільної освіти зacвiдчилo, щo y пpoцeci пpoфeciйнo-
практичної пiдгoтoвки cтyдeнтiв нeдocтaтньo пpидiляєтьcя 
уваги формуванню умінь організації освітньої діяльності. 
Тoбтo, здобувач вищої освіти мaє оволодіти вмінням 
самостійно пізнавати та моделювати свою діяльність і в 
майбутньої діяльність дітей дошкільного віку. Мотиваційна 
складова навчання і стратегічне планування діяльності 
забезпечить успіх у навчанні та повсякденному житті. [1] 
Саме цьому, на нашу думку, сприяє самоменежмент.  
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Вважаємо, вивчення дефініції саморозвитку 
розкривається через дослідження основних навичок, які є 
вкрай необхідними для майбутнього фахівця. За даними 
Всесвітнього економічного форуму, у 2025 році будуть 
найбільш затребувані навички, які сприятимуть розвитку 
аналітичного мислення, стратегії навчання, комплексному 
розв’язанню проблем, виконанню креативних і творчих 
завдань. Тому під час підготовки здобувачів фахової 
передвищої освіти необхідно враховувати цей факт і 
включати у зміст підготовки завдання, які передбачатимуть 
формування особистісних навичок та самоменеджмент.  

Саме термін «самоменеджмент» має декілька напрямів. 
Адаір Д. розробив напрям − тайм-менеджменту, як вміння 
людини визначати важливі справи та оптимально розподіляти 
на них час. Актуальним є командний менеджмент як напрям 
самоменеджменту. Адаір Д, автор напряму, обґрунтував 
важливість для перспективного фахівця вміння самостійно 
обирати «роль» у групі та ефективно її виконувати [2]. 

В рамках нашого дослідження ми виділили два напрями 
самоменеджменту, як складові особистісного саморозвитку 
здобувача освіти – це ресурс-менеджмент і тайм-менеджмент. 
Метою окреслених напрямів є формування вміння планувати 
своє навчання, креативно підходити до виконання завдань та 
використовувати компетентісний підхід в особистісному 
саморозвитку [3]. 

Опрацювавши дослідження вітчизняних та зарубіжних  
науковців з окресленої проблеми, нами було проведено 
тестування, метою якого було з’ясувати рівень оволодіння умінь 
діяти успішно. В експерименті взяли участь 38 студентів 4 курсу 
навчання, спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

Діагностичний інструментарій включав методику 
дослідження мотивації професійного і особистісного 
зростання та тести Д. Леонтьєва «Смисложиттєві орієнтації». 
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Результати анкетування виявили, що 60% опитаних 
мають високий рівень мотивації, 30% і 10%, відповідно, 
середній та низькій рівень мотивації до особистісного 
саморозвитку.  

Результати тестування «СЖО» за  Д. Леонтьєвим 
вказують на : 

1. Цілеспрямованість, яка не підкріплена 
особистою відповідальністю. 

2. Опитувані студенти сприймають своє життя як 
цікавий процес, емоційно насичений та наповнений 
смислом. Однак така інтерпретація вказує на 
негедоністичний стиль життя. 

3. Результати 3 субшкали окреслюють певну 
незадоволеність прожитим життям, але для молодих 
людей цей показник є нормою. 

4. Дані 4 субшкали (локус контроль – я – 20,35) 
розкривають певну недовіру до себе та невпевненість у 
своїх силах, не до кінця розуміння цілей. 

5. 5 субшкала (локус – життя – 16,19) – визначила 
певного роду існування фантастичних настроїв, 
невпевненість в тому, що людині дано контролювати 
своє життя. 
Отримані результати дослідження мотивації 

професійного і особистісного зростання сприяли визначенню 
змісту програми підвищення мотиваційної сфери в здобувачів 
спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка передбачає різні 
форми аудиторної та позааудиторної роботи. 

Отже, підсумовуючи результати тестування, 
констатуємо, що сучасне молоде покоління, зокрема ми 
говоримо про здобувачів вищої освіти, повинно чітко 
розуміти виклики часу і працювати над ними, щоб бути 
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конкурентними фахівцями на ринку праці. Однак, потребує 
подальша розробка проблеми напрямів самоменеджменту та 
їх впровадження в цикл підготовки майбутніх фахівців. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ НА 
УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Одна з найсерйозніших проблем сьогоднішньої школи – 

різке падіння інтересу учнів до навчання, а саме до вивчення 
мовно-літературної освітньої галузі і, як наслідок, зниження 
грамотності, невміння правильно, логічно висловити свою 
думку. Мовно-літературна освітня галузь вважається одним із 
важких у початкових класах. З одного боку, знання рідної 
мови дається дітям з дитинства; з іншого боку, це складна 
освітня галузь яка включає українську мову та українське 
читання і потребує великої праці. Тому вивченню цієї галузі у 
початковій школі приділяється велика увага. Від того, як учні 
опанують навички грамотного письма та швидкого читання, 
багато в чому залежить не лише успішність оволодіння всією 
галуззю, а й забезпечення соціальної адаптації дітей. 

Проблема стимулювання інтересу учнів є однією з 
головних проблем сучасної школи. Це пов’язано зі змінами в 
суспільстві, особливо в системі освіти. В інформаційному 
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суспільстві вчителі повинні працювати з учнями над 
пошуком нових форм роботи для стимулювання їхнього 
пізнавального інтересу. Інтерес відображає особисте 
ставлення учня до знань у сфері пізнавальної цінності. Він є 
частиною об’єктивного природного процесу навчання, 
активного пізнавального процесу, важливим фактором 
пізнання, що вимагає активного навчання. Отже, інтерес 
проявляється як сильний засіб ефективного навчання і 
виховання, а також є необхідним для можливості досягнути 
позитивних результатів. Формування у молодших школярів 
інтересу до навчання – одне з важливих питань, що постало 
перед сучасним педагогом. 

У розробці цього питання брали участь велика кількість 
вчених та представників різних галузей науки:                            
М.І. Алексєєва, С.І. Ананьїн, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, 
С.Т. Григорян, О.І. Власова, Л.А. Гордон, , М.М. Заброцький, 
С.С. Занюк, І.А. Зимня, К.Е. Ізард, Є.П. Ільїн, О.І. Киричук, 
В.А. Крутецький, Л.М. Фрідман, А.Н. Леонтьєв, В.І. Лозова, 
С.Д. Максименко, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова,                        
С.Л. Рубінштейн, Г.І. Щукіна та ін. У своїх працях вони 
висвітлюють теорію та методологію інтересу, його вплив на 
результативність діяльності учня, на виховання його 
особистості, критерії розвитку інтересу тощо. 

Дуже важливо зробити так, щоб процес навчання не 
перетворювався для учнів на нудне та одноманітне заняття. 
Адже наявність в учнів інтересу до предмета є передумовою 
появи складнішого його різновиду – пізнавального інтересу. 
А пізнавальний інтерес сприяє активності учнів під час уроків 
та зростання якості знань. Усе це відбиває актуальність 
проблеми розвитку пізнавального інтересу школярів для 
сучасної побудови навчального процесу. Педагогічною 
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наукою доведено необхідність теоретичної розробки цієї 
проблеми та здійснення її практикою навчання. Для того, щоб 
дітям хотілося отримувати знання з цієї галузі, щоб учням 
молодших класів було цікаво працювати на уроках, потрібно 
вибирати різні форми та прийоми організації уроків, 
використовувати цікавий матеріал, ігрові ситуації, які 
розвивають пізнавальний інтерес, а отже, і виховують інтерес 
до рідної мови, що сприяє підвищенню якості знань на 
предмет.  

Навчально-виховний процес – це цілісна система 
організації засвоєння матеріалу навчального предмета у 
школі. Система шкільної освіти, виходячи із принципів 
цілісності навчання та виховання, забезпечує: засвоєння 
основного навчального матеріалу; поглиблення та розвиток 
знань з окремих питань; розвиток інтересу учнів до предмета. 
Важливу роль вирішенні цієї проблеми відводять 
зацікавленості учнів. У даному випадку зацікавленість 
сприймається як залучення інтересу до предмета чи процесу 
вивчення, що сприяє переходу пізнавального інтересу зі 
стадії ситуативного, епізодичного інтересу, на стадію більш 
стійкого пізнавального інтересу. 

Але обов’язково, вчитель повинен правильно розуміти 
зацікавленність (інтерес до навчання), як фактор, що впливає 
на психічні процеси, усвідомити мету використання. Тільки 
тоді це сприятиме наближенню наукових істин до розуміння 
учнів та сприятиме кращому перебігу пізнавальних процесів. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДІВЧАТ – 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ФІЗИЧНОГО 

САМОРОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ 

 
Для реалізації розробленої концепції формування 

готовності дівчат – майбутніх офіцерів до фізичного 
саморозвитку в процесі фізичного виховання  у військовій 
академії (ВА) спроектували структурно-функціональну 
модель.  Утворювала її концепція, відображена у 
методологічному, теоретичному й емпірико-реалізаційному 
концептах, а також методологічна, організаційно-методична, 
функціональна, діагностико-оцінювальна складові та 
педагогічні умови. При цьому, методологічний концепт 
передбачав реалізацію комплексу підходів (компетентнісного, 
діяльнісного, особистісного, аксіологічного, системного, 
функціонального). Теоретичний концепт містив засадничі 
ідею й положення, напрями і рівні корекції, принципи 
управління та освітнього процесу, емпірико-реалізаційний 
концепт – провідний метод (моделювання), основу 
пропонованої моделі (структурно-функціональна) та 
положення її проектування. Так, засаднича ідея полягала у 
тому, що для формування під час фізичного виховання у ВА 
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потребу дівчат – майбутніх офіцерів здійснювати фізичний 
саморозвиток необхідно модернізувати чинні організацію, 
зміст цього процесу та способи його реалізації в різних 
формах. Щодо принципів, то орієнтувалися на виконання 
вимог таких принципів управління, як безумовної 
відповідальності, єдиноначальності, паритету повноважень і 
відповідальності, прямого керівництва, відповідності завдань. 
У зв’язку з педагогічним аспектом діяльності викладача 
фізичного виховання виокремили дидактичні принципи 
(загальні – гуманізації, демократизації, зв’язку з 
життєдіяльністю; методичні – свідомості, активності, 
доступності, індивідуалізації, систематичності). Крім цього, 
виокремили специфічні принципи фізичного виховання 
(неперервності й системності чергування навантаження і 
відпочинку, поступового збільшення тренувальних 
навантажень й адаптаційного збалансування їх динаміки, 
вікової адекватності) та один із важливих у фізичному 
вихованні військовослужбовців принцип, а саме єдності 
загальної і спеціальної фізичної підготовки [1; 4].  

Конкретизуючи виокремлені складові спроектованої 
моделі відзначаємо, що методологічна складова об’єднувала 
мету, методологічні підходи до організації й реалізації 
фізичного виховання у ВА та суб’єктів цього педагогічного 
процесу. Основна особливість іншої (організаційно-
методичної) складової полягала в етапності реалізації змісту 
її компонентів (завдання, зміст,  організація), а саме: І етап 
(перших 2-3 місяці першого року навчання) – адаптація до 
фізичних навантажень, пропоновані всіма формами фізичної 
активності; ІІ етап (1-2-ий роки навчання) – початкове 
становлення у фізичному розвитку; ІІІ етап (3-ій рік 
навчання) – поглиблений фізичний розвиток; IV етап (4-ий 
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рік навчання) – закріплення професійно важливих рухових 
навичок, максимальний розвиток професійно важливих 
рухових якостей, психофізіологічних властивостей, 
функціональних можливостей. Забезпечувало досягнення 
поставлених цілей виконання комплексу завдань 
спроектованої моделі та програмних завдань (визначені 
змістом чинних документальних джерел [2; 3]). Такі 
завдання, так само, як зміст і організація фізичного 
виховання, утворювали складову, що розглядається. У зв’язку 
з цим відзначаємо, що змістом передбачалося використання 
всіх засобів фізичного виховання (фізичні вправи, гігієнічні 
чинники, природні чинники) та комплексу методів 
(загальнопедагогічних і специфічних). Щодо організаційного 
елемента, то він містив форми організації фізичної активності 
дівчат – майбутніх офіцерів, що використовувалися ними під 
час навчання у ВА, та форми організації їхньої діяльності при 
реалізації фізичної активності.     

Функціонально-результативна складова об’єднувала 
компоненти, що характеризували стан готовності дівчат до 
фізичного саморозвитку, а саме  мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, рефлексивний, психофізіологічний, руховий. 
Щодо діагностико-оцінювальної складової, то вона 
передбачала здійснення вихідного, поточного, етапного, 
підсумкового та оперативного  контролю за визначеними 
показниками; останній використовували на кожному занятті, 
інші – у визначений період під час спортивно-масового 
заходу. 

Виокремлені педагогічні умови передбачали: співпрацю 
дівчат із викладачами у визначенні своєї індивідуальної 
траєкторії фізичного розвитку; методичне забезпечення 
спроектованої моделі; активізацію самостійної освітньо-
пізнавальної діяльності у питаннях фізичного саморозвитку 
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інформаційно-комунікаційними технологіями і комплексом 
спортивних заходів; етапність у практичному здійсненні 
фізичного саморозвитку.  

Розроблені для кожного компонента критерії і 
показники дозволяли оцінити стан сформованості у дівчат 
готовності здійснювати фізичний саморозвиток під час 
навчання у ВА. Показники кожного компонента 
конкретизували рівнями (високим, середнім, низьким) і 
відповідними балами, а саме 3, 2 та 1.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 
 
Сьогодні політика є всеосяжною сферою суспільних 

відносин. Зокрема, визначне положення політики у сучасному 
соціумі, стає причиною бурхливого розвитку політичного 
дискурсу та уваги до нього науковців. Як доречно вказує І. 
Бутова, політичний дискурс «став предметом особливої та 
навіть прискіпливої уваги лінгвістів саме у той період, коли 
політична комунікація набула рис засобу маніпулювання 
свідомістю» [2, c. 232]. 

Поряд з тим науковці Г. Вусик та О. Антонюк 
уважають, що інтерес до політичного дискурсу пов’язаний із 
активізацією політичних відносин і поглибленням політичних 
протиріч. Загалом, дослідники дотримуються позиції, що 
взаємодія між мовою та політичною діяльністю є досить 
плідною і міцною, адже мова є не лише необхідною 
запорукою ефективності процесу спілкування, а й здатна 
забезпечити відчутну підтримку у політичній боротьбі. З 
іншого боку, зазначають науковці, політична боротьба 
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виступає, як суперництво політичних діячів і протиставлення 
їх політичних виступів та висловлювань [1, c. 213-214]. 

Слід зазначити, що активний розвиток політичної сфери 
призводить до того, що сучасні політики зустрічаються з 
новими соціально-політичними викликами і потребами 
електорату.  Саме така природа сучасної політичної 
діяльності призводять до необхідності використання 
особливих мовних одиниць для досягнення комунікативної 
мети, зокрема евфемізмів. Видатна дослідниця Дж. Німан 
розкриває евфемізми, як «пом’якшені, благозвучні слова чи 
вислови, що за певних умов служать для заміни тих 
позначень, що видаються мовцеві непристойними чи 
небажаними, неввічливими, надто різкими» [6, c. 36].  

Загалом, евфемізми забезпечують комунікативну 
кооперацію політика з аудиторією та дозволяють не 
піднімати суперечливих та морально неприйнятних тем у 
виступах. До того ж, постійне вживання евфемістичної 
лексики у політичному дискурсі неухильно збільшує перелік 
їх функцій. Розглядаючи сутність поняття «евфемізм», 
українська філологиня В. Великорода наголошує на таких 
функціях, як:  

1) вуалітивна, що передбачає намір адресантів 
замаскувати деякі факти з реального життя, про які вони 
не бажають відкрито спілкуватися [3, c. 7]; 

2) кооперуюча, що ілюструє наміри адресантів до 
комунікативної співпраці і взаєморозуміння з метою 
дотримання спільних цілей та вирішення спільних задач 
спілкування;  

3) превентивна, що полягає у застосуванні 
евфемізмів як заміни табуйованої лексики, яка існувала 
в соціальній свідомості з давніх часів.  
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4) риторична, що передбачає намір мовця 
здійснювати вплив на цінності адресата, змінити його 
ставлення до повідомлення та схиляти до певних 
вчинків;  

5) елевативна, що полягає в тому, що адресант у 
своєму мовленні наголошує на аспектах дійсності в 
оптимістичному тоні та підносить низькі чи середні 
суспільні норми;  

6) конспіративна, що передбачає свідому 
евфемізацію недопустимих норм чи фактів дійсності 
представниками «певної соціальної, професійної чи 
вікової групи задля ускладнення сприймання інформації 
особами, що до групи не належать» [3, c. 8];  

7) дистортивна, що стосується викривлення 
інформації у свідомості адресата через використання 
евфемізмів [3, c. 8]. 
Вуалітивна функція евфемізмів, на думку В. 

Великороди, властива всім евфемізмам та насамперед 
використовується у політичних промовах. Філологиня 
вважає, що для маскування таких процесів політичної 
діяльності, що здатні спричинити осуд чи несхвальну оцінку 
в суспільній думці, комуніканти можуть уживати «одиниці на 
зразок game (war), rectification of frontiers, transfer of 
population (deportation), to stretch the truth, to embroider the 
truth (to lie)» [3, c. 7]. 

Водночас Є. Корнєлаєва виокремлює чотири 
прагматичні функції евфемізмів: функція ввічливості, 
табуювання, вуалювання та етикету. Філологиня вважає, що 
зазвичай утворення евфемістичних слів та виразів 
відбувається під впливом принципу ввічливості [4, c. 73]. 
Досліджуючи іншу важливу для ефективної комунікації 
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функцію, а саме функцію етикету, Є. Корнєлаєва стверджує, 
що комунікант вживає етикетні евфемізми у випадках, коли 
намагається не застосовувати прямої назви: непопулярних 
професій, небезпечних для здоров’я людини звичок та  
лексем, що мають відношення до питань расової та 
національної тематики [4, c. 74]. 

Проте евфемістична лексика є надійним інструментом 
не лише для забезпечення контакту мовця з більш широкою 
аудиторією і ефективного обмін інформацією між ними 
(наприклад, завдяки функціям кооперації та етикету) або для 
приховування неприємних фактів та відомостей (вуалітивна 
функція). Основною метою вживання евфемізмів політиком у 
сучасному політичному дискурсі є вплив на формування 
переконань та політичних поглядів у представників різних 
соціальних груп, а також збільшення кількості прихильників 
власного політичного курсу та розповсюдження власного 
трактування політичних подій як єдиного вірного. З огляду на 
вищенаведене, слід виокремити маніпулятивну функцію 
евфемізмів, що є характерною не лише для політичного, а й для 
публіцистичного. Так, Р. Спірс вважає, що евфемізація мови є 
зручним способом маніпулювання суспільною свідомістю, 
перешкоджаючи критичному сприйняттю дійсності та 
адекватному розумінню справжнього стану справ. Уживання 
евфемізмів допомагає створити видимість суспільного 
«компромісу» в публіцистичному стилі [7, c. 413]. 

Схожої думки дотримується І. Сніховська, яка 
концентрує увагу на проблемі вживання евфемізмів у 
суспільно-політичному дискурсі і тому, як евфемістична 
лексика позначається на позиції соціуму щодо питань 
політики та суспільного життя. Дослідниця зазначає, що 
політичне керівництво може «за допомогою позитивної або 
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абстрактної лексики» запобігати негативним зрушенням у 
суспільстві, які спричинені невдачами у соціальному та 
політичному полі [5, c. 285].  При цьому І. Сніховська 
розглядає сучасний процес евфемізації політичної лексики як 
потяг до маніпулювання суспільною свідомістю. Дослідниця 
вказує на те, що евфемізація доволі часто подається у 
значенні таємної мови, що «використовується у практиці 
військових та секретних служб» [5, c. 285]. 

Таким чином, активізація процесу формування нових 
функцій евфемізмів спричинена, насамперед, високим рівнем 
ефективності у досягненні мовцем конкретної комунікативної 
мети саме шляхом вживання евфемізмів. З огляду на усі 
вищенаведені функції евфемізмів, можна зазначити, що у 
політичному дискурсі переважно застосовуються вуалітивна 
функція, функція кооперації, функція етикету та маніпулятивна 
функція, адже евфемізми вживаються політиками, насамперед, з 
метою вуалювання та приховування неприємних фактів 
дійсності, забезпечення комунікативного співробітництва з 
аудиторією і маніпуляції (впливу на свідомість та інтерпретацію 
політичних подій адресатів). 
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НЕОЛОГІЗМ ЯК СПОСІБ СКОРОЧЕННЯ 
МОВНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ 

ЗАГОЛОВКІВ ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИХ ЗМІ 
 
У сучасному світі люди переживають епоху 

«інформаційного вибуху», яка характеризується активним 
розвитком у науково-технічній та культурній областях. У 
зв’язку з активізацією міжнародної співпраці між Україною і 
Південною Кореєю у мовно-культурній сфері актуалізується 
питання необхідності перекладів у царині інформаційно-
новинних текстів. Зокрема нашу увагу привертають 
заголовки південнокорейських ЗМІ. Це зумовлено тим, що 
заголовок є своєрідним координатором, який допомагає 
реципієнту орієнтуватися у  постійному інформаційному 
потоці.  

Широкі можливості засобів масової інформації та 
посилення конкуренції між ними спричиняє нагромадження у 
заголовках великої кількості лінгвокреативних засобів, що 
становить значну проблему перекладу і викликає інтерес 
серед науковців.  

Оскільки ЗМІ завжди активно реагують на будь які 
соціальні, політичні чи культурні зміни, що трапляються у 
повсякденному житті, вони є віддзеркаленням колективної 
мови, а відтак транслятором нових слів у соціальному 
дискурсі. Ю Кьонмін запевняє, що першоджерелом 
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лексичних нововведень є саме молодь, яка сприймає і 
відтворює світ візуалізовано [1, с.1]. Такі неологізми є ще 
одним проявом мовної компресії в медіа-назвах. Окрім 
економії мовних одиниць, вони відповідають і за привертання 
читацької уваги, оскільки є в певному плані оказіональними, 
незвичними для ока адресанта. Тобто неологізми роблять 
заголовок лаконічним та надають йому індивідуально-
авторського звучання. Разом із тим при інтерпретації таких 
нових слів виникають певні труднощі, адже  вони мають 
сприйматися читачем як звичайне мовне явище, і не мають 
дистанціювати його від образносмислової конкретики. 
Неологізми можна перекласти наступними методами: 
транслітерація, калькування та експлікація. У 
запропонованих нами перекладах ми не послуговувалися 
способом транслітерації, оскільки це передбачає подальше 
пояснення неологізму, що порушить форму та стиль 
викладення заголовку, а без такого тлумачення медіа-назва 
втратить ясність і, як наслідок, стане нецікавою.  

Це можна прослідкувати у наступному прикладі: 
• ‘김치우드’의 선순환 — Розквіт кіноіндустрії 

Південної Кореї (네이버 블러그, 27.05.2021), [2].  
Використавши метод транслітерації, переклад виглядав 

би так: "Розквіт кімчхіуду". Заголовок не передає ні змісту, ні 
образності, а тому перекладачам варто уникати 
транслітерації. Через відсутність українського відповідника 
нами був застосований метод експлікації, тобто описового 
перекладу. Таким чином заголовок зберігає інформативність 
та образно-смислову наповненість.  

•  복수통화바스켓제도란 — Що таке 
мультивалютний кошик? (중안일보 14.02.2006), [3].  
Заголовок містить неологізм, який позначає умовну 
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назву для аналізу набору різних валют, з метою встановлення 
курсу національної валюти. Цей заголовок ми переклали 
шляхом калькування, адже "복수" і "통화" перекладаються як 
"багато" і "валюта" відповідно. Збережено інформативність та 
ясність, а форма питального речення спонукає до прочитання. 
Назва не навантажена термінологією, а такий неологізм існує 
і в українській мові.   

• '페이스펙', 얼굴도 스펙이다? — Обличчя — це 
наша візитна картка? (동아일보, 02.04.2018), [4].  
У цій медіа-назві використаний неологізм "페이스펙", 

буквальне значення якого — "обличчя теж є специфікацією 
людини". В українській ми знаходимо семантично схожий 
аналог, який широко використовується у повсякденному 
житті та буде з легкістю сприйнятий реципієнтами. Підбір 
аналогу є найкращим перекладацьким рішенням, оскільки 
часто відповідники мають ідіоматичне значення, що 
привносить у заголовок нові образні відтінки.  

Отже, експлікація стала найоптимальнішим прийомом 
для інтерпретації неологізмів, як для мовного засобу, що 
потребує певної країнознавчої підготовки.  
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м. Київ, Україна 
 

ПОЛІТИКА ТА СТАНДАРТИ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ В «КОДЕКСІ ЧЕСТІ КПІ 

 ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»  
 
Академічна доброчесність є поняттям загальноприйнятим 

у розвинутих країнах світу. В Україні проект сприяння 
академічній доброчесності стартував лише у лютому 2016 р. 
Міністерство освіти і науки України надіслало керівникам 
закладів вищої освіти рекомендації «Щодо забезпечення 
академічної доброчесності у закладах вищої освіти». У 
переліку запропонованих заходів, пов’язаних із внутрішньою 
системою забезпечення якості процедури і реалізації 
принципів академічної доброчесності, особлива увага 
зверталася на формування відповідної нормативно-правової 
бази. Так, університетам було рекомендовано розробити 
відповідні кодекси, положення, правила і пам’ятки для 
регламентації та інформування щодо нових правил і вимог, 
яких з цього часу повинні дотримуватися всі без виключення 
учасники академічного процесу вже  згідно закону, а не лише 
за покликом сумління. 

У КПІ імені Ігоря Сікорського вся академічна спільнота 
орієнтується на неухильне дотримання норм і правил 
«Кодексу честі КПІ імені Ігоря Сікорського”, ухваленого за 
рішенням конференції трудового колективу від 09.04.2015р. 
зі змінами від 22.04.2021р., де визначено політику та 
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стандарти академічної доброчесності. У ньому, зокрема, 
зазначається, що кожен член університетської академічної 
спільноти (здобувач, викладач, дослідник, керівник, інші 
учасники освітнього і наукового процесів) відповідальні за 
дотримання принципів академічної чесності в  освітній,  
викладацькій  і  науковій  діяльності [1]. Стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності в 
університеті регламентуються такими документами: 
«Положенням про систему запобігання академічному 
плагіату»[2], «Положенням про комісію з етики та 
академічної доброчесності Вченої ради “КПІ імені Ігоря 
Сікорського” [3], «Положенням про підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії в “КПІ імені Ігоря 
Сікорського” [4], «Положенням про Грамоту Вченої ради КПІ 
імені Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної 
доброчесності» [5]. Також видані відповідні накази і 
розпорядження: «Про проведення заходів для формування та 
розвитку культури академічної доброчесності в КПІ                 
імені Ігоря Сікорського» (наказ НОН/22/2021 від 04.02.2021), 
«Про затвердження Положення про систему запобігання 
академічному плагіату»(наказ № 1/76 від 25.02.2020),                      
«Про внесення змін до наказу № 4-79 від 09.06.2017 р.               
Про внесення змін до наказу № 4-301 від 28.11.2016 р.               
Про створення робочої групи з питань академічної чесності» 
(наказ № 4-88 від 11.06.2019), «Про внесення змін до 
розпорядження № 5/41 від 19.03.2019 р. Про здійснення 
заходів на виконання Наказу від 21.05.2018 № 1/180                  
Про запровадження системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в КПІ імені Ігоря Сікорського» 
(розпорядження № 5/44 від 22.03.2019), «Про здійснення 
заходів на виконання Наказу від 21.05.2018 № 1/180                    
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Про запровадження системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в КПІ імені Ігоря Сікорського» 
(розпорядження № 5/41 від 19.03.2019), "Про забезпечення 
функціонування системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в КПІ імені Ігоря Сікорського» (наказ 
№ 1-437 від 18.12.2017), «Про внесення змін до наказу                  
№ 4-301 від 28.11.2016 р. Про створення робочої групи з 
питань академічної чесності» (наказ № 7-4 від 23.01.2017). В 
університеті проводяться регулярні соціологічні опитування 
та дослідження щодо дотримання норм академічної 
доброчесності серед студентства, професорсько-
викладацького складу, аспірантської молоді, розроблені 
спеціальні методичні матеріали, а також освітні курси, 
зокрема «Академічна доброчесність» (програма підвищення 
кваліфікації для науково-педагогічних працівників) 
[6]. Величезні зусилля для створення нормативно-правової 
бази, а також популяризації принципів академічної 
доброчесності в університеті доклав і докладає колишній 
декан факультету соціології і права, а зараз проректор з 
навчальної роботи А.А. Мельниченко. 

Варто зауважити, що КПІ імені Ігоря Сікорського 
активно долучився до участі у проєкті «Ініціатива 
академічної доброчесності та якості освіти» (Academic 
Integrity and Quality Initiative) – Academic IQ (за результатами 
конкурсного відбору до участі у ньому доєдналися 60 
університетів, серед яких і КПІ). З 1 вересня 2020 р. він 
впроваджується Американськими Радами з міжнародної 
освіти у співпраці із Міністерством освіти і науки України та 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 
за підтримки Посольства США в Україні. Цим проєктом 
передбачено надання протягом 2020-2022 рр. допомоги 
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відібраним університетам, їх академічним структурним 
підрозділам (факультетам/інститутам) у розбудові 
інфраструктури забезпечення якості освіти та академічної 
доброчесності командою міжнародних і національних 
експертів у сфері академічної доброчесності та якості освіти, 
викладачів, науковців й управлінців проєктами із розвитку з 
досвідом консультування закладів вищої освіти у питанні 
покращення якості освіти і розвитку корпоративної етики [7].  

 «Кодекс честі КПІ імені Ігоря Сікорського» був 
розроблений із урахуванням багаторічного досвіду і зразків 
найкращих університетів світу. Його текст формувався на 
основі пропозицій університетської спільноти, органів 
студентського самоврядування, профспілкових організацій. 
Складається він із 5 розділів: «Загальні положення», «Норми 
етичної поведінки здобувачів і працівників КПІ імені Ігоря 
Сікорського», «Політика академічної доброчесності КПІ імені 
Ігоря Сікорського», «Комісія з етики та академічної 
доброчесності Вченої ради КПІ імені Ігоря Сікорського», 
«Заключні положення». 

У першому розділі цього документу зазначається, що 
він встановлює загальні моральні принципи та правила 
етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в 
університеті, якими вони мають керуватись у своїй 
повсякденній діяльності. Підкреслюється, що університет 
створює необхідне середовище, яке сприяє навчанню і роботі, 
прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню 
інновацій, інтелектуальному розвитку здобувачів вищої 
освіти і працівників, підтриманню особливої університетської 
культури взаємовідносин. Також зауважується, що кожен 
член університетської спільноти, дотримуючись норм цього 
Кодексу, робить вагомий внесок у зміцнення іміджу і ділової 
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репутації університету. Підкреслюється, що «Кодекс честі» є 
переліком настанов і цінностей, дотримання яких 
представниками спільноти КПІ є необхідним як на території 
університетського кампусу, так і поза ним. Дається перелік 
загальних моральних принципів, якими мають керуватися 
члени університетської громади. Серед них: принцип 
законності, взаємної довіри, чесності та порядності, 
справедливості, компетентності, професіоналізму, 
 відповідальності, партнерства і взаємодопомоги, 
взаємоповаги,  прозорості безпеки і добробуту громади               
КПІ імені Ігоря Сікорського [1].  

У другому розділі визначені гідні для здобувачів і 
працівників університету норми етичної поведінки. Серед 
них: дотримання вимог законодавства України та внутрішніх 
нормативних документів КПІ імені Ігоря Сікорського, не 
вчинення правопорушень і не сприяння їхньому скоєнню 
іншими особами, дотримання моральних норм і правил 
етичної поведінки, принципів та правил академічної 
доброчесності, відповідального ставлення до своїх обов'язків, 
вчасного і сумлінного виконання необхідних навчальних, 
дослідницьких і робочих завдань, сприяння збереженню та 
примноженню славних традицій університету, вшановування 
і вивчення минулого університету, творчих здобутків його 
визначних вчених, педагогів, випускників, сприяння розвитку 
позитивної репутації університету, попередженню й 
викоріненню різних видів порушень під час навчально-
виховної, науково-інноваційної та інших видів діяльності, 
повагу до честі, гідності та особистої недоторканності особи, 
незважаючи на її расу, колір шкіри, сексуальну орієнтацію, 
політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, 
інвалідність або відсутність інвалідності, етнічне і соціальне 
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походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місце 
проживання, мовні або інші ознаки, сприяння становленню і 
розвитку партнерських відносин між викладачами і 
здобувачами університету тощо. Також у цьому розділі 
визначені й неприйнятні для здобувачів і працівників 
університету норми поведінки. Серед них: вживання, 
виготовлення й поширення наркотичних речовин, розпивання 
алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях, 
порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у 
громадських місцях і вживання ненормативної лексики, 
поширення неправдивої та компрометуючої інформації про 
інших здобувачів і працівників, наклепництво, цькування 
(булінг) і приниження людської гідності в академічному 
середовищі, отримання або пропонування винагород за 
несправедливе отримання будь-яких переваг у навчальній, 
дослідницькій чи трудовій діяльності (корупція), навмисне 
нанесення шкоди роботі інших здобувачів або працівників, 
агресія проти інших, сексуальні домагання і гендерне 
насильство, участь в азартних іграх на території університету, 
участь у будь-якій діяльності, що пов'язана з обманом, 
нечесністю, підробка та використання підроблених 
документів, зокрема тих, що мають відношення до навчання 
чи посадового становища в університеті, видавання 
результатів чужої праці за свої під час здійснення навчальної, 
наукової і трудової діяльності, використання службових і 
родинних зв'язків з метою отримання нечесної переваги у 
навчальній, науковій та трудовій діяльності, завдавання 
шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-
технічній базі університету, використання без дозволу 
ректорату (деканату) символіки університету, 
факультету/інституту у різноманітних заходах, не пов'язаних 
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з діяльністю університету, недотримання правил співжиття 
на території кампусу університету, що заважає іншим особам, 
здійснення або заохочення будь-яких спроб, спрямованих на 
те, щоб за допомогою нечесних і негідних методів отримати 
певну перевагу, вплинути на зміну отриманої академічної 
оцінки тощо, перевищення повноважень під час навчальної, 
трудової діяльності або проведення наукових досліджень, 
вчинення дій, що перешкоджають здійсненню навчального чи 
науково-дослідницького процесу [1]. 

У третьому розділі визначається політика академічної 
доброчесності, яка полягає в тому, щоб представники 
академічної спільноти КПІ вірили у власний інтелект та 
здібності, сумлінно і самостійно (крім випадків, які 
санкціоновано передбачають групову роботу) виконували 
навчальні та дослідницькі завдання, поважали наукові і 
навчальні здобутки інших, посилалися на джерела, з яких 
береться інформація, незалежно від того, в якому вигляді 
вона опублікована – в електронному чи паперовому,  у разі 
виникнення труднощів під час виконання навчальних чи 
дослідницьких завдань зверталися за санкціонованою 
допомогою до колег, викладачів і наукових керівників, 
робили оригінальну роботу для кожної дисципліни, 
використовували у науковій і навчальній діяльності лише 
надійні та достовірні джерела інформації, нагадували колегам 
про неприпустимість порушення академічної доброчесності. 
Також у цьому розділі чітко визначені речі, неприйнятні у 
навчальній та науково-дослідницькій діяльності для 
здобувачів і працівників КПІ. Серед них: академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 
необ'єктивне оцінювання, вплив у будь-якій формі (прохання, 
умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на 
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педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою 
здійснення ним необ'єктивного оцінювання результатів 
навчання, внесення до списку авторів статей, монографій, 
підручників тощо осіб, які не брали участі в отриманні 
наукових результатів, використання родинних або службових 
зв'язків для отримання позитивної або вищої оцінки при 
складанні будь-якого виду підсумкового контролю або 
переваг у роботі тощо [1]. 

У четвертому розділі визначена мета створення комісії з 
етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ імені 
Ігоря Сікорського та окреслені її основні завдання. Так, 
зазначено, що вона є постійно діючим дорадчим органом 
Вченої ради КПІ імені Ігоря Сікорського, метою діяльності 
якої є формування та розвиток культури академічної 
доброчесності в університетській спільноті. Серед основних 
завдань цієї комісії названі: популяризація в КПІ імені Ігоря 
Сікорського принципів  академічної доброчесності та норм 
«Кодексу честі» шляхом організації освітніх заходів, 
інформування на веб-ресурсах, у соціальних мережах тощо, 
розробка регламентуючих і рекомендаційних матеріалів щодо 
заходів, спрямованих на розвиток культури академічної 
доброчесності, зменшення кількості проявів неетичної 
поведінки і академічної недоброчесності, розгляд заяв та 
звернень щодо випадків порушення «Кодексу честі», скоєних 
особами, які навчаються або працюють в університеті, і 
надання пропозицій Вченій раді КПІ імені Ігоря Сікорського 
для прийняття рішень та адміністрації університету щодо 
накладання відповідних стягнень на цих осіб. Зазначається, 
що комісія у своїй роботі керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими 
чинними нормативно-правовими актами, «Статутом КПІ 
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імені Ігоря Сікорського», «Кодексом честі КПІ імені                  
Ігоря Сікорського», «Положенням про Комісію з етики та 
академічної доброчесності» та іншими нормативними 
документами університету. Персональний склад комісії 
затверджується Вченою радою КПІ імені Ігоря Сікорського 
терміном на один рік. Особливо підкреслюється, що її члени 
виконують свої обов'язки на громадських засадах [1].  

У п’ятому розділі зазначається, що члени 
університетської громади зобов'язані знати «Кодекс честі КПІ 
імені Ігоря Сікорського», адже незнання або нерозуміння 
його норм не є виправданням неетичної поведінки. Кожен зі 
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 
в обов'язковому порядку має підписувати договір, в якому 
одним із обов'язків є знання та дотримання «Кодексу честі». 
Порушення його норм може передбачати накладання санкцій 
відповідно до чинного законодавства, аж до відрахування чи 
звільнення з університету за поданням комісії з етики та 
академічної доброчесності Вченої ради. Цей документ 
затверджується конференцією трудового колективу 
університету, зміни і доповнення до нього вносяться за 
поданням Вченої ради, студентської ради, профкому, 
профспілкового комітету студентів та наукового товариства 
студентів і аспірантів КПІ імені Ігоря Сікорського, комісії з 
етики та академічної доброчесності Вченої ради. Будь-які 
зміни і доповнення до «Кодексу честі» вносяться виключно за 
рішенням конференції трудового колективу університету [1]. 

Отож, у КПІ імені Ігоря Сікорського приділяється 
велика увага дотриманню норм академічної доброчесності 
університетською спільнотою, підготовлена відповідна 
нормативно-правова база (регламентуючі документи, накази, 
розпорядження), проводяться регулярні соціологічні 
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опитування та дослідження щодо дотримання норм 
академічної доброчесності серед студентства, професорсько-
викладацького складу, аспірантської молоді, розроблені 
спеціальні методичні матеріали, а також освітні курси. Також 
університет долучився до участі у проєкті «Ініціатива 
академічної доброчесності та якості освіти». Особливе місце 
серед регламентуючих документів безперечно займає 
«Кодекс честі КПІ імені Ігоря Сікорського», в якому ретельно 
прописана політика і стандарти академічної доброчесності. 
Викладачі, дослідники, здобувачі та інші учасники освітнього 
й наукового процесів орієнтуються на неухильне дотримання 
норм і правил цього документу, усвідомлюючи, що 
відповідальність за дотримання принципів академічної 
доброчесності є особистим обов'язком кожного члена 
університетської громади та спільною справою загалом.  
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В 
СУСПІЛЬСТВІ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої 

значущості й поглибленого вивчення набувають процеси 
технологізації, інформатизації та цифровізації середовища 
життєдіяльності людини у різних сферах. На актуальності 
означених питань наголошують дослідники, які визначають 
стратегії розвитку української цифровової освіти в умовах 
цифрової трансформації суспільства [4]. Тому процеси 
цифровізації ідентифікуються з формуванням сучасного 
інформаційного суспільства. Саме таке розуміння нинішнього 
суспільного середовища розширює зміст динамічних змін у 
соціумі, економіці, освіті, медицині й інших сферах 
суспільного розвитку. Найважливіші його складники 
пов’язані з підвищенням ролі процесів інформатизації, 
комп’ютеризації та розширенням галузі використання 
інформаційних технологій у різноманітних галузях людської 
діяльності, зокрема й освітньої та медичної. Адже основною 
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метою окреслених прогресивних інновацій в освіті загалом і в 
медичній освіті, зокрема, є вдосконалення професійної 
підготовки компетентних фахівців, які покликані йти в ногу з 
використанням передових технологій у різних сферах 
освітньої та трудової діяльності.  

Вирішення проблеми цифровізації медичної освіти 
полягає в упровадженні цифрових новітніх технологій у 
процес професійної підготовки майбутніх фахівців медицини 
(лікарів, стоматологів, фармацевтів, медичних сестер). 
Застосування таких технологій зазвичай використовується в 
оцінюванні знань студентів, у процесі цифрової обробки 
даних, візуалізації навчального матеріалу, а також 
проведення дистанційних занять. Саме дистанційна освіта з 
використанням інформаційних технологій і засобів 
актуалізувалася у період пандемії Covid-19, коли електронне 
навчання стало основним компонентом академічної медичної 
освіти, й набуває особливої значущості в сучасних умовах 
військових дій в Україні.  

Шляхи вирішення проблем цифровізації медичної освіти 
майбутніх медичних сестер підкріплюються нормативно-
правовим забезпеченням. Так, дослідники аналізують Концепцію 
державної політики в галузі охорони здоров’я [5]. Тому з 
урахуванням особливостей професійної підготовки майбутніх 
фахівців сестринської справи в умовах цифровізації медичної 
освіти засадничими є нормативно-правові документи, розроблені 
та прийняті Міністерством освіти та науки України, Кабінетом 
Міністрів України, а також Міністерством охорони здоров’я 
України, що стосуються процесів осучаснення освітнього 
середовища медичних закладів освіти.  

Нормативно-правове врегулювання процесу 
цифровізації медичної освіти передбачає: 
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-  визначення основного поняттєво-термінологічного 
апарату й уточнення сутності таких дефініцій, як інформація, 
захист інформації, засоби інформатизації; інформаційна 
послуга, технологія, продукт; локалізація програмних 
продуктів; дистанційна освіта, педагогічні технології 
дистанційного навчання, інформаційні технології 
дистанційного навчання та ін. [1; 2]; 

- визначення змісту технічного оснащення закладів 
освіти, розробки сучасних навчальних програм, доступних 
для ознайомлення в мережі Інтернет, створення й 
удосконалення електронних підручників, навчально-
методичних матеріалів, використання інформаційних, 
інтерактивних та проєктних технологій і створення системи 
моніторингу та фіксації відповідних змін як в освітньому 
середовищі, так і в результатах професійної підготовки 
майбутніх фахівців; 

- урахування основних принципів інформаційних 
відносин, серед яких дотичними до медичної освіти є 
гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність 
інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і 
повнота інформації; правомірність одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації [2, Стаття 2]; 

Отже, сучасна медична освіта адаптується до нових 
контекстів у системі охорони здоров’я, у тому числі й до 
використання цифрових систем. Студенти повинні бути 
готові до медицини цифрової ери та виявляти обізнаність про 
нові інформаційні технології, які впроваджуються в 
освітньому процесі. Так, майбутні медичні сестри покликані 
стати активними учасниками у реалізації інновацій з 
урахуванням цифровізації медичної освіти (наприклад, 
моделювання професійних ситуацій, віртуальні зразки 
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професійної діяльності, навчання з використанням 
симуляційно-ігрових ситуацій, використання соціальних 
мереж тощо). Тому, починаючи з 2000-х років цифрові 
технології поступово впроваджувалися в медичну освіту 
України та зумовили виникнення безлічі інноваційних 
підходів у доклінічній та клінічній медичний підготовці 
завдяки створенню асинхронного навчання, симуляційних та 
ситуативно-ігрових моделей професійної діяльності, 
навчання на основі участі в професійно-ділових іграх, 
використання соціальних мереж як режиму спільного 
навчання та ін.  

Таким чином, концепція політики держави в галузі 
охорони здоров’я України полягає у забезпеченні розвитку 
таких напрямів:  

- створення науково-технічного підґрунтя та 
інфраструктури цифровізації системи охорони здоров’я; 

- розвиток політики міжнародної співпраці в галузі 
цифровізації охорони здоров’я з метою розширення 
можливостей надання медичної освіти на рівні світових 
стандартів; 

- формування правових і фінансово-економічних засад 
цифровізації охорони здоров’я та медичної освіти;  

- підготовка суспільства до цифровізації у галузі 
охорони здоров’я [5]. 

Задля досягнення ефективності цифровізації освіти у 
галузі медицини важливо враховувати трансформації, які 
відбувалися впродовж історіогенезу зазначеного феномену, та 
окреслені напрями осучаснення освітнього середовища, 
відображені в законодавчих документах (Законах України 
«Про інформацію»[2], «Про Національну програму 
інформатизації» [3], Концепції державної політики у сфері 
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цифрової інфраструктури [1] та ін.). Таке різнобічне бачення 
процесу цифровізації медичної освіти зумовить краще 
розуміння різних аспектів викладання та навчання майбутніх 
фахівців сестринської справи за допомогою сучасних 
інформаційних технологій.  
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НАВЧАННЯ ФОНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ 

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО 

 
Фонологічний аспект є складовою комунікативної  

компетентності. Компетентний мовець має володіти 
навичками правильної вимови , наближеної до 
загальноприйнятих стандартів. Неправильна вимова слів, 
неправильне інтонування речень не тільки створює іноземний 
акцент, але й є серйозною перешкодою до розуміння мовця 
співрозмовниками. Помилка у вимові одного слова може 
абсолютно змінити його значення та призвести до 
нерозуміння реципієнтом всього висловлювання. З іншого 
боку, при закріпленні неправильної вимови слова складається 
неправильний фонетичний образ слова, що призводить до 
складнощів аудіювання. Людина може знати графічний образ 
слова, але не впізнавати його в усному мовленні. Особливості 
вимови людини є її «фонетичним паспортом», який надає 
додаткову інформацію про цю людину (її соціальний статус, 
місце проживання, психологічний стан у даний момент). Ця 
інформація є важливою для досягнення прагматичних цілей 
як у неформальній бесіді, так і при діловому спілкуванні. Ось 
чому у процесі навчання іноземної мови необхідно 
формувати навички вимови за загальноприйнятими 
стандартами, звертати увагу на відмінності вимови, що 
існують на окремих територіях, та які наявні у людей різних 
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соціальних статусів. Також цікаво вивчати фонетичні 
помилки, які свідчать про психологічний стан людини. 

Фонологія вивчається з психологічної точки зору [1], 
філологічної [2], методики викладання мов [3]. 

Ознаки звуку, які вважаються релевантними в одній 
мові, є іррелевантними в іншій. Наприклад, палаталізація 
приголосних у тій чи іншій мірі притаманна більшості мов 
світу. Проте, в українській мові ця ознака набула 
функціональної значимості та стала релевантною, а в 
англійській мові палаталізація не є релевантною ознакою. 
Позиційний варіант однієї фонеми може бути варіантом іншої 
фонеми. Наприклад, у німецькій мові позиційний варіант 
фонеми [b] (у сполученні das Buch) також є варіантом фонеми [p], 
а позиційний варіант [w] (auf wiedersehen) є варіантом 
фонеми [f]. Отже, фонеми перехрещуються своїми 
варіантами. Це свідчить про те, що вони не існують 
ізольовано, а є взаємопов’язаними. Це також свідчить про 
необхідність комплексного підходу до навчання фонетики.  

Вважається, що мовець вивчає звукову систему рідної 
мови спонтанно та закріплює свої знання на підсвідомому 
рівні. При оволодінні іноземною мовою її звукова система 
вивчається усвідомлено та ретельно, адже звукова система 
кожної мови є унікальною. Така унікальність виявляється у 
загальній кількості фонем (вона коливається в різних мовах 
від 10 до 80); у організації фонемних опозицій; у пропорції 
голосних та приголосних (в українській мові є 38 фонем:                  
6 голосниз та 32 приголосні, а в англійській – 44 фонеми:                 
20 голосних та 24 приголосні); у характері самих опозицій; у 
кількості варіантів фонем. 

Які ж особливості навчання фонологічного аспекту 
іншомовної комунікативної компетентності у ЗВО?                     
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По-перше, основні підходи навчання цього аспекту 
відрізняються у залежності від спеціальності та рівня групи. 
На філологічних спеціальностях фонетика виділяється в 
окремий предмет, на всіх інших спеціальностях вона є 
частиною предмету «Іноземна мова» або «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням». Підходи до навчання будуть 
відрізнятися у залежності від того, який курс викладається 
(для початківців, чи для тих студентів, які продовжують 
вивчення іноземної мови після вивчення її в школі).  

На філологічних спеціальностях вивчаються 
характеристики всіх фонем, їхні позиційні варіанти, 
закріплюється їхня вимова, вивчається будова складів, з яких 
будуються слова, інтонування фраз та речень. Для 
філологічних спеціальностей розроблені підручники з 
теоретичної та практичної фонетики. 

Великої уваги слід приділяти також фонетиці на 
заняттях для початківців, коли закладаються основи вимови. 
На перших місяцях навчання іноземної мови навчанню 
фонетики відводиться 15% – 20% часу занять. Тому для 
початківців бажано вибирати підручники з розробленими 
вправами для тренування вимови, або використовувати 
практичні комплекси з навчання фонології, наприклад, 
“English Pronunciation in Use” [4]. Хоча на початковому етапі 
нефілологічних спеціальностей вивчення іноземної мови 
приділяється значна увага вивченню фонологічних явищ, 
робота над фонетикою буде все ж відрізнятися від вивчення 
фонетики на філологічних спеціальностях. Відмінність 
полягатиме у мінімізації теоретичного компоненту на 
немовних спеціальностях. Наприклад, при вивченні звуків 
вивчається положення мовленнєвого апарату для вимови 
звуку та тренується його вимова. Для тренування вимови 
звуку пропонуються вправи для повторення за диктором слів, 
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словосполучень, речень з певним звуком. Якщо повторюється 
за диктором речення, то тренується не тільки вимова звуку, 
але й швидкість вимови та закріплюється правильна інтонація 
фраз та речень у відповідності до мети висловлювання. 
Корисні також вправи на диференціацію звуків, запис 
транскрипції за звучанням у контексті речення, запис слова за 
звучанням, заповнення таблиць (у кожному стовпчику слова з 
певним звуком). Для студентів, які не є початківцями у 
вивченні іноземної мови, а продовжують її вивчення, 
навчанню фонетики відводиться 3 -7 хвилин на занятті. 
Викладач аналізує помилки у вимові студентів та на початку 
заняття пропонує практичне тренування вимови певного 
звуку чи інтонування фраз та речень. Для корекції вимови 
окремих звуків повторюється у швидкому темпі вимова 15 – 
20 слів на певний звук чи на порівняння кількох звуків. 
Можна запропонувати вивчення скоромовок чи прислів’я з 
певним звуком. Наприклад, прислів’я “A friend in need is a 
friend in need” тренує вимову звуку [i:], тоді як прислів’я 
“Will be the will, will be the way” тренує вимову звуку [i]. 
Фонетичні зарядки на початку заняття не тільки сприяють 
корекції вимови, але й фокусує увагу, готує мовленнєвий 
апарат до комунікації іноземною мовою на занятті.  

Отже, формування фонологічного аспекту іншомовної 
комунікативної компетентності у ЗВО має важливе значення, 
а підходи до його формування залежать від спеціальності та 
рівня розвитку мовленнєвих навичок студентів. 
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RESULTS ANALYSIS OF THE TRANSPORT 
MATRIX CORRESPONDENCE GENERATION 

  
The generation of the transport correspondence matrix 

allows, by means of mathematical calculations, to distribute the 
transport demand by the matrix and to satisfy it fully, but the 
satisfaction of the transport demand fully does not always become 
real. This arises due to the need to introduce a certain number of 
restrictions into the matrix, namely, closing transport areas or 
providing a certain number of transport correspondences with a 
zero value of transport demand, which means bringing the matrix 
to a more realistic situation on the transport system. Modeling of 
transport and logistics processes, with the help of a matrix, helps 
in solving a number of transport problems related to the formation 
of the route network of cities, the creation of new interconnections 
between the transport areas of cities, as well as the improvement 
of the level of transport service. 

A matrix of transport correspondences (MTC) is a 
rectangular table consisting of n rows and m columns, each cell of 
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which reflects the number of movements of an object during a 
given period of time, between the areas of departure i and             
arrival j. In MTC, i denotes the row number, and j - the number of 
the column of the matrix, most often in transport planning, square 
MTCs are used, in which n = m. When filling out the MTC by any 
method, the volumes of transport districts (TD) from the departure 
and arrival of the object of movement are always mandatory 
initial data. These values can be determined relatively simply and 
with a sufficient degree of accuracy, otherwise it will be 
impossible to build a transport demand model. 

The generation of MTC would help in solving a number of 
problems related to the creation of a rational network of public 
transport, freight transport routes and determination of transport 
demand. Despite, on the one hand, a simple task, many scientists 
tried to solve this problem, which led to the emergence of a wide 
variety of methods and models based on different approaches. On 
the other hand, it is difficult to create an optimal mathematical 
method and apparatus for the generation of MTC, which would 
take into account various factors, features and limitations, which 
would have a significant impact on the formation of a rational 
MTC. One of the approaches to solving this problem is the 
formation of MTC using a random number generator (RNG). 

The matrix is filled by generating a random number of the 
matrix, which corresponds to the number of the TD, and then the 
amount of transport demand in this district is determined. The 
demand is equal to the maximum average value of departure and 
arrival. 

Regarding the peculiarities of filling the transport 
correspondence matrix using random number generation. The 
following can be distinguished: the volume of passenger traffic 
that can be generated in a given transport area is limited to the 
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maximum average value between the volume on departure and 
arrival; the generation of passenger flow is not possible in the 
transport area if the volume is distributed in the matrix and the 
transport demand is satisfied in full, in this case other 
correspondences acquire zero values, which means no demand. 

The size of the matrix during its generation does not matter 
from the point of view of satisfying the transport demand. Firstly, 
the distribution of transport demand is more influenced by the 
ratio of open and closed (zero) transport areas. That is why, to 
describe the obtained results, a percentage ratio will be used, and 
that is, the number of closed transport districts to the total number 
of transport districts in the matrix. 

Thus, the generation of the transport compliance matrix 
revealed several features, depending on the number of restrictions 
entered into the matrix. The following filling features found when 
restrictions were introduced: 

1. From 1% to 33% of restrictions in the matrix do not 
affect its filling with the help of random number generation; 

2. From 33% to 48% - the satisfaction of the transport 
demand occurs with the help of redistribution of volumes that got 
into closed TD; 

3. More than 48% - meeting transport demand becomes 
impossible. 

If, from 1% to 33% restrictions are entered into the matrix, 
this will not affect its generation. From 33% to 48% of 
restrictions, meeting transport demand is possible, but there is a 
need to redistribute volumes in the matrix. In order to redistribute 
the transport demand, it is necessary to select a volume that is 
close in value in the matrix and, by moving it through the matrix, 
equalize the values of arrival and departure. The more restrictions, 
the more volume redistribution actions. However, research have 
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shown that at this stage, this is enough for the transport demand to 
be fully distributed in the matrix. 

One of the main issues in the generation of MTC also 
remains the location of closed transport areas in the matrix itself, 
that is, the location of restrictions. Constraints and their location 
in the matrix affect its generation. If at the first stages there are no 
problems with partial satisfaction of transport demand, then with 
redistribution, not everything is so clear. When the overlap of the 
matrix is in values close to half of the closed TDs and the location 
of the restrictions is close to their location in a staggered order, the 
selection of volume redistribution becomes less possible. 
Moreover, at values close to 48% of the restrictions, meeting the 
transport demand using random number generation becomes 
impossible. 

The research made it possible to analyze the process of 
formation of MTC and identify the existing advantages and 
disadvantages. Thanks to the obtained results, it can be concluded 
that the process of filling the MTC with the help of the random 
number generator is random in nature. That is why, understanding 
the specifics makes it possible to form the rules and sequence of 
this process, but the lack of the possibility of satisfying the 
transport demand in full in the presence of restrictions in the 
matrix, prompts the creation of a methodology and the search for 
new approaches to solving this problem. 

The main task for the transport engineer in this matter 
remains to find ways to satisfy the transport demand, which would 
not depend on the number of restrictions in the matrix. At the 
same time, it is necessary to preserve the random character of this 
process, but from a mathematical point of view, with a large 
number of restrictions in the matrix, this task becomes very 
difficult, due to the unpredictability of the process, which has a 
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random character. That is why, the search for new approaches in 
this matter should at least partially preserve the randomness of 
MTC generation and full satisfaction of transport demand. 
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АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СТРУКТУРИ 

БУДІВЕЛЬНИХ СТАЛЕЙ В СТАНІ ПОСТАВКИ 
ПІД ЗОВНІШНЬОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ 

 
Дослідження розповсюдження пластичної деформації є 

надзвичайно складним завданням для експериментального 
вивчення, оскільки пластична деформація металів і сплавів є 
складним динамічним процесом, який визначається як 
властивостями деформованого матеріалу, так і способом 
зовнішнього впливу на нього. При цьому, пластична 
деформація відіграє велику роль при зародженні та 
розповсюдженні руйнування у будівельних сталях з ферито-
перлітною структурою.  

Таким чином, метою моєї роботи є визначення 
взаємозв’язку між зовнішнім навантаженням та відповідними 
змінами структурних складових (за рахунок дії пластичної 
деформації). 

Під час виконання роботи встановлено, що пластична 
деформація відіграє велику роль при зародженні та 
розповсюдженні руйнування у будівельних сталях з ферито-
перлітною структурою. Проведено аналіз поширення 
пластичної деформації ферито-перлітної структури під дією 
зовнішнього навантаження. Експериментально було 
встановлено, що деформація розподіляється всередині зерен 
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нерівномірно, причому присутня невелика різниця у величині 
деформації в точках контакту зерен. Відносна величина  
пластичної деформації розподіляється довільно і сягає 
максимального значення в районі ¼ довжини зразка.  

Отримані результати можна застосовувати під час 
розрахунку та проектування будівельно-металевих 
конструкцій у тому числі відповідального призначення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ НАСІНИНИ 
 У ЛОТКОВІЙ ВІБРАЦІЙНІЙ  СУШАРЦІ  

 
В харчовій і переробній промисловості широко 

використовуються технології конвективного сушіння, 
реалізовані в різноманітних за конструкціями сушарками: 
шахтних, стрічкових, барабанних, в яких передача теплоти до 
сировини реалізується за допомогою сушильного агента, 
через зовнішню оболонку продукту до внутрішніх шарів. 
Аналіз найбільш поширених технологій конвективного 
сушіння показує, що сушильне обладнання по енергоємності, 
екологічним регламентам, безпеці зернового товару не 
відповідають сучасним вимогам. Зниження витрат енергії на 
сушіння олійного насіння, як найенергоємнішого процесу при 
його виробництві, розглядається як найважливіше завдання 
при розробці нових технологій сушіння і конструкцій 
сушарок, а також при вдосконаленні тих, що вже існують. 
Будь-яка модернізація сушарки може бути визнана досить 
ефективною, якщо досягнуте скорочення питомих 
енерговитрат, при обов'язковому збереженні якості продукту. 

Традиційні підходи в технологіях сушіння зіткнулися з 
непереборним протиріччям. З одного боку, для інтенсифікації 
процесів тепло-масо-перенесення потрібно збільшувати 
швидкість (тобто витрату) сушильного агенту. З іншого боку, 
чим більша витрата теплоносія, тим більше втрачається 
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теплової енергії з викидами установки. Звісно ж, що вихід для 
вирішення зазначеного протиріччя пов'язаний зі зміною 
принципів підведення енергії до зерна. В роботі 
запропоновано організувати процес обертання зернини з 
метою її рівномірного сушіння. Даний процес може 
забезпечити поєднання інфрачервоного підведення енергії та 
застосування вібрації. Проте якщо процесам сушіння в 
інфрачервоному полі приділяється вагома кількість праць 
дослідників то вібраційним процесам, а саме динамічному 
процесу руху зернини, їх значно менше. 

В роботі [1] описані технологічні особливості сушіння 
зерна соняшнику за допомогою інфрачервоного підведення 
енергії, та обґрунтовано перспективність вібраційного 
моношарного сушіння насіння соняшнику. Визначені питомі 
затрати енергії на процес інфрачервоного сушіння продукту. 
Розроблена конструкція інфрачервоної сушарки, яка 
забезпечує рівномірне сушіння насіння соняшнику за 
принципом вібраційного псевдозрідження. Встановлені з 
обох сторін машини віброзбуджувачі забезпечують необхідні 
параметри вібрації робочого органа вібросушарки. Уже при 
подачі продукту на робочий орган вібросушарки, за 
допомогою вібрації створюється рівномірний, повністю 
розподілений потік сировини. Це економить місце і підвищує 
ефективність та якість сушіння. 

Авторами [2, 3] запропоновано технології адресної 
доставки енергії для інтенсифікації тепломасопереносу при 
cушінні ріпаку та іншої харчової сировини. У основі 
запропонованих гіпотез – хвильові технології комбінованої 
електромагнітної і вібраційної дії. Обґрунтовано механізми, 
ефекти і математичні моделі бародифузії і дії вібраційних 
полів. Запропоновано числа хвильової подібності, на основі 
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яких узагальнені бази експериментальних даних з 
екстрагування і сушіння [3]. 

Динамічна схема дослідження вібраційного лотка 
наведена на рис. 1. Робочий орган (лоток) вважається 
абсолютно жорстким твердим тілом, що встановлений на 
нерухомій основі за допомогою достатньо м’яких пружних 
елементів жорсткістю k та коефіцієнтом опору b. На лотку, 
симетрично відносно вертикальної осі, на відстані l один від 
одного змонтовані два дебалансних віброзбуджувачі 
коливань. Осі обертання віброзбуджувачів лежать у площині, 
яка проходить через центр маси вібролотка. Віброзбуджувачі 
оснащені приводними електродвигунами, що обертаються 
назустріч один одному. За узагальнені координати системи 
прийнято: x, y і φ, що відповідають горизонтальному, 
вертикальному і кутовому переміщенню лотка. 
Диференціальне рівняння руху вібраційного лотка при 
рівномірному обертанні віброзбуджувачів буде мати                 
вигляд [4]: 

)sin(0

2

tFsk
dt
dsb

dt
sdM ⋅⋅=⋅++ ω

 ,    
  (1) 

де   М– приведена маса вібролотка; 
       s – переміщення вібролотка; 

; (f – сили тертя, опору повітря); 
       k  – жорсткість пружної системи вібраційного лотка; 
       F0 – циклічна вимушуюча сила. 
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1 – робочий орган; 2 – пружина; 3 – опорна рама; 4 – де 

балансний вантаж; 
Рис. 1. Розрахункова схема дебалансного 

віброзбуджувача коливань вібраційного лотка 
 
Вібропереміщення зернинок у ході робочого процесу їх 

сушіння здійснюється в результаті сумарного ефекту великої 
кількості коливань, що слідують одне за іншим. За одне 
коливання відбувається дуже незначне переміщення зернини, 
але оскільки здійснюється 1000…3000 кол./хв. або навіть 
більше, то цей процес є дуже ефективним. 

Для режиму роботи моношарної сушильної машини 
коли вібротранспортування зерна здійснюється на 
вібруючому лотку із безперервним підкиданням [1], середня 
швидкість вібротранспортування може бути визначеною із 
залежності: 
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 ,   (2) 
де А – амплітуда коливань поверхні лотка, м; 
    ω – частота коливань лотка, с-1; 
    β – кут між напрямком коливань та площиною 

поверхні лотка, β = 0…300; 
     α – кут нахилу поверхні лотка до горизонту, α = 

0…200; 
     λ – коефіцієнт миттєвого тертя зерна об поверхню 

лотка при ударі, λ = 0,5…0,7; 
      R – коефіцієнт відновлення при ударі зерна об 

поверхню лотка, R = 0,2..0,4. 
Оскільки лотки сушарки розміщені горизонтально, то α = 00. 
Тоді необхідна амплітуда коливань лотка буде рівною: 

 .    (3) 

У розробленому дослідно-промисловому зразку 
вібраційної машини для сушіння насіння соняшнику 
конструктивно прийнято: β = 300, α = 0…200, та ω = 99, с-1. 

У вібросушарці технологічний обробіток зерна 
здійснюється в процесі його переміщення по робочому органу 
машини. В зв’язку з цим вирішальний вплив на ефективність 
процесу технологічного обробітку продукту впливає 
додержання необхідних режимів (швидкості) вібраційного 
переміщення і теплопередачі оброблюваному продукту.  
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THE IMPACT OF THE TOURISM INDUSTRY ON 
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES 
 
When discussing the importance of the tourism industry, 

one should note its impact on the economic development of 
countries and international economic relations. The reasons for 
this are as follows. Firstly, tourism has an influence on the process 
of intensification of economic relations, which increases the 
mobility of the population, accompanied by the creation of 
recreational facilities. Secondly, the modern tourism industry 
includes: hotel industry, catering with its food economy, transport, 
organization of entertainment, recreation and healthcare, 
production of tourist goods, souvenirs, handicrafts. In addition, 
the tourism industry also includes: advertising activities, 
management of historical, architectural, ethnographic monuments, 
environmental activities, etc. In this connection, the tourism 
industry has an active influence on the development of many 
branches and areas of the national economies of countries.  

The development of production and commercial operations 
in the sectors of the economy and types of economic activity 
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associated with tourist services is an integral form of influence on 
the development of related industries. The development of the 
tourism industry drives numerous economic processes and opens 
up additional markets for the products of non-tourism industries. 
In particular, construction and modernization of airports, stores, 
cinemas, beautification of cities, restoration of monuments, 
protection of local lands, cleaning of water bodies, etc.  

The development of tourism with accommodation on 
campgrounds gave rise the creation of a new type of automobile 
tourism — caravanning and camping-cars. In turn, the 
development of automobile tourism contributes to the expansion 
of road construction, one of the most important factors in the 
economic development of countries.  

The construction of tourist centers on the coasts of seas and 
oceans is followed by the construction of ships, yachts, sailing 
boats and motorboats. This creates the conditions for the growth 
of production, application of new equipment, improvement of 
production technologies and growth of labor productivity. 

The conducted analysis of tourist activity showed that 
tourism is an economic category. This is evidenced by the fact 
that the state, receiving tourists, sells them local goods, services, 
creates jobs for its citizens, receives income from the importation 
of currency, and this is one of the most profitable types of 
economic activity. The field of tourism includes sectors catering 
to tourists and sectors of services and material production. They 
are focused on the tourism market, i. e., tourism is a complex 
process of production and consumption of goods and services. 

If we analyze international tourist exchanges, we will find 
that they are centered in places where trade is concentrated. 
However, we must take into account that the exchange of tourist 
services between developed countries is different from the 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    371 

exchange of goods. Usually, the exchange in traditional types of 
tourism occurs. For example, residents of northern European 
countries spend their vacations at the resorts of Mediterranean 
countries, and residents of southern warmer countries spend their 
time at ski resorts. 

Tourism has a significant impact on the development of the 
economy of the regions of the countries and, above all, of those 
with real and potential opportunities for tourism development. It 
allows attracting substantial financial resources, expanding the 
field of public services, improving the welfare of the population, 
increasing the demand for products of national arts and crafts, 
agricultural goods of local production. 

In tourism, as well as in international commodity exchange, 
similar means of economic policy are applied. For example, entry 
and exit requirements align with customs regulations, exit fees 
with duties on trade in goods, restrictions on tourists' travel and 
payment — with restrictions on imports of goods and export 
quotas, setting lower tourist exchange rates — with a policy of 
exchange rate differentiation, which is carried out to attract 
foreign tourists and limit the departure of citizens of a given 
country abroad. 

For developing countries, tourism is a source of foreign 
exchange and job creation. In addition, tourism has a favorable 
influence on the environment, as the state of nature, cultural and 
historical heritage determines the attractiveness and 
competitiveness of tourist regions to a great extent. 

Thus, the tourism industry is among the sectors of the 
economy of countries generating a large volume of added value. 
The field of tourism combines the most diverse current 
transactions to serve the exchange of goods, the movement of 
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capital and other types of economic activity both in form and in 
social and economic content. 
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ  РЕСУРСИ ЯК 
ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
 

До військовий стан розвитку України характеризувався 
кардинальною перебудовою господарського комплексу, 
основною метою якої було формування ефективної 
національної економіки. До національних пріоритетів, у 
контексті побудови соціально–орієнтованої моделі 
економіки, належав розвиток туристичної галузі, оскільки 
вона характеризується високою прибутковістю, швидкою 
окупністю інвестицій, тощо.  

Основою економічного зростання і розвитку туризму є 
такі ресурси: земля, водні, лісові та інші рекреаційно-
туристичні природні ресурси; капітал (фінансові ресурси); 
людські (трудові) ресурси; підприємницька сфера, 
підприємницькі ідеї; інновації; інформація; знання [1]. Проте, 
більшість вчених дослідників туризму виділяють окремо 
туристичні ресурси (поєднання компонентів природи, 
соціально-економічних умов і культурних цінностей, які 
задовольняють різноманітні потреби туриста), що підкреслює 
їх значущість у розвитку туризму і туристичної діяльності.  

До компоненти туристичних ресурсів «природні 
ресурси» слід віднести кліматичні, водні, геологічні, ґрунтові, 
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фітолікувальні та ландшафтні, а також природно-
антропогенні (національні природні парки, заповідники, 
пам’ятки природи та ін.), які володіють комфортними 
умовами і можуть бути використані для туристичної 
діяльності. Використання природних ресурсів з туристично-
рекреаційною метою пов’язане не лише із природними 
властивостями, закладеними в будові, а й з економічною 
доцільністю експлуатації. 

Соціально-економічні умови, як складова туристичних 
ресурсів, передбачають стан розвитку матеріально-технічної 
бази самого туризму (об’єктів розміщення  -турбаз, готелів, 
мотелів, кемпінгів, баз відпочинку, пансіонатів, санаторіїв та 
ін.) й інфраструктурних галузей, а саме  –  шляхи сполучення, 
транспорт і дорожнє господарство, торгівлю, громадське 
харчування, побутове обслуговування, сучасні інформаційні 
та рекламні служби, туристичні фірми, навчальні заклади, 
підприємства з виробництва товарів туристичного сервісу 
тощо [2]. До соціальної складової туристичних ресурсів 
також слід віднести наявність кваліфікованих працівників 
туристично-рекреаційної сфери; навчальних закладів усіх 
видів, які здійснюють підготовку спеціалістів туристичного 
профілю. 

До компоненти «історико-культурна спадщина» 
належать сукупність пам’яток матеріальної та духовної 
культури, які створені в процесі історичного розвитку 
суспільства на певній території, мають пізнавальну цінність і 
можуть бути використані для туристичної діяльності, рівень 
значущості історико-культурних пам’яток (світове, 
національне, державне надбання); історична, культурна, інша 
цінність пам’яток; сучасний стан та рівень збереженості 
історико-культурних ресурсів.Такі об’єкти приваблюють 
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туристів незалежно від сезону, пори року, а це активно 
впливає на стан розвитку туристично-рекреаційного 
потенціалу територій.Важливим елементом туристичних 
ресурсів є «інфраструктура», тобто забезпеченість території 
засобами розміщення для різних категорій туристів та 
рекреантів; кількість місць у засобах розміщення; 
завантаженість засобів розміщення; кількість підприємств 
ресторанного господарства; кількість посадочних місць у 
підприємствах ресторанного господарства в розрахунку на 
тисячу жителів регіону; товарообіг підприємств ресторанного 
господарства , тощо. 

Варто зауважити, що туристичні ресурси самі по собі не 
приносять користі і не можуть існувати як такі без наявності 
певних умов, до яких відносяться: 1) турист, який їх 
використовує; 2) визначене місце, де вони розташовані і 
можуть використовуватись; 3) особлива прикмета, образ, які 
роблять їх винятковими [3].  

Важливою рисою туристичних ресурсів є те, що після їх 
використання туристами їх корисні властивості зазвичай 
зберігаються, не зникають і не знищуються. У даному сенсі 
вони відіграють роль засобів праці у туризмі, завдяки яким 
можуть вироблятись різноманітні за своїм характером 
туристичні продукти. Туристичні ресурси є об’єктами 
інтересу подорожуючих та мають бути спроможними 
задовольняти потреби людей, що виникають в процесі 
подорожі. Відсутність туристичних ресурсів породжує 
відсутність туризму,  який ґрунтується на цільовому і 
раціональному їх використанні. Тому ефективний розвиток та 
утримання на належному рівні туристичних ресурсів є 
базисом ефективного  розвитку туристично-рекреаційного 
потенціалу територій. 
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DIGITAL MARKETING TOOLS IN BUSINESS 
PROMOTION 

 
The rapid development of the digital economy and increased 

competition in e-commerce has led to significant changes in 
consumer behavior. Businesses have received a number of new 
opportunities due to digital marketing, which explains the growing 
interest in tools for promoting a website on the Internet and 
increasing marketing budgets. This is natural, since almost any 
business has its target audience on the Internet. Companies are 
able to promote and sell their products and services in global 
markets. Digital marketing tools allow companies to collect data 
about the target audience, its interests and behavior. It obviously 
contributes to better targeting, improvement of the assortment and 
characteristics of goods and services, price and distribution policy 
of companies. 

Marketing promotion of goods in online stores uses digital 
marketing tools. Digital marketing communications is a 
personalized and targeted online interaction of the company with 
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customers through the use of digital communication channels and 
information technologies. This interaction is integrated into the 
general system of marketing communications, and is carried out 
for the purpose of continuous dialogue with the customer and 
management of his loyalty [1]. Today, digital marketing not only 
collects accurate and objective information about the competitive 
environment and target audience, but also tracks the results of 
brand or product promotion. 

Consumers today spend a lot of time on the Internet and use 
their gadgets to go online. In an overloaded information space, it 
is very difficult to attract the attention of consumers. As a result, 
potential customers respond to companies’ offers only if they 
meet their interests and needs. Today, advertising must be in front 
of the client’s eyes at the right time and in the right place - at the 
moment when he is looking for a solution and is most interested in 
considering the offers of goods and services on the Internet. Then 
the companies’ websites get conversions [2]. 

To implement an effective advertising campaign, a business 
needs a deep understanding of the needs and motives of the target 
audience, the peculiarities of its behavior, as well as the creation 
of personalized messages. This is a serious technological 
challenge for many companies. Gadgets not only act as a device 
used to enter the network, where the search for existing solutions 
to meet customer needs begins. The digital device is always with 
the consumer. This opens up opportunities to identify him not 
only in space, but also to match his online profile in an offline 
reality. 

Therefore, digital marketing not only uses online 
communications to contact the client, but also uses the 
characteristics of the consumer’s behavior in interaction with him. 
The data received by the company about the consumer and the 
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choice of a favorable time for interaction with the consumer 
increases the probability of the desired response from him and his 
purchase [5]. 

Using digital marketing channels, the company receives user 
traffic to its online platforms. The ultimate goal of attracting this 
traffic is, of course, sales. But the modern consumer rarely makes 
purchases based on only one contact with the brand. Therefore, in 
practice a set of tools for influencing the user is used, which 
covers several directions for communication in the digital 
environment [3]. Let’s consider the main digital marketing tools 
that are relevant for online stores. 

Email marketing is a digital marketing tool that uses means 
of collecting and processing contact information and a message 
distribution system. The advantage of e-mail marketing is that 
contacts of people who were already familiar with the company’s 
brands and offers enter the database, which means a higher 
probability of purchase. 

Social media marketing (SMM) is based on the fact that 
social media hold the attention of users for a long time on a daily 
basis. And media platforms have created functionality for 
obtaining detailed information about the interests of the audience, 
which itself willingly shares information. Specialized social media 
services provide a wide range of opportunities to interact with the 
audience and promote goods and services [4]. For this reason, 
companies include social media as a priority set of digital 
marketing channels. 

The search for any product or service, reviews, 
recommendations, etc., begins with search engines, for example, 
Google. Search engine optimization (SEO) as a channel for 
attracting traffic includes the study of keywords that are important 
for finding information, ensuring the necessary number of them in 
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the content of the site, as well as the use of paid search promotion 
in the event that it is not possible to achieve a high result for 
obtaining organic traffic [4]. 

Content marketing as a digital promotion channel is the 
answer to people’s fatigue with direct advertising on the Internet. 
The modern user needs useful informational content. Through 
familiarity with a certain topic, studying different aspects, there is 
a way to discover new needs and purchase relevant products. 

The Internet provides many options for placing paid 
advertising with different approaches to the audience and, 
accordingly, goals. Paid promotion allows businesses to increase 
awareness, attract new users using contextual or targeting options, 
and personalizes the advertising offer based on the user’s 
expressed interest on the company’s website or mobile app. 

Marketing through agents of influence (influencers 
marketing) on the Internet consists in the fact that influencers 
(bloggers), who are ready to share interesting content and their 
own experience, accumulate around them an interested audience 
that trusts opinion leaders. This is used by companies that 
collaborate with bloggers and promote their products and services. 
Communities gathered by bloggers are of interest to companies, as 
this is a huge resource for building a referral field and expanding 
the audience of buyers [4]. 

Website promotion tools and the rationale for their best 
combination should be used when forming a company’s digital 
marketing strategy. A digital marketing strategy is a plan for 
promoting a brand or product through online channels, which 
involves the integration of various digital tools to achieve the set 
goals. 

Website promotion tools and the rationale for their best 
combination should be used when forming a company's digital 
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marketing strategy. A digital marketing strategy is a plan for 
promoting a brand or product through online channels, which involves 
the integration of various digital tools to achieve the set goals. 

A mix of digital tools allows you to get the maximum result 
from an advertising campaign. In order to determine the most effective 
of them, a detailed analysis of the market and consumer behavior, the 
creation of a customer journey map, as well as a modeling study of the 
impact of various digital tools on website traffic are required. As a 
result, the digital strategy will be able to combine the set of necessary 
digital tools into a single logical chain with optimal allocation of the 
budget between different tools. 
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Маркетинг партнерських відносин підприємств торгівлі 

визначає пріоритетом розвиток лояльності споживачів через 
відповідні канали взаємодії. Дане завдання, зазвичай, 
реалізується через CRM-системи (Customer Relationship 
Management), які являють собою певний набір інформаційних 
технологій, зазвичай у вигляді програмних продуктів, що 
дають можливість здійснювати збір, аналіз, обробку 
релевантної інформації протягом усього періоду взаємодії із 
споживачами задля досягнення кінцевого результату – 
забезпечення ефективного управління відносинами із ними. 
Отримана інформація дає змогу адаптувати внутрішні 
процеси на підприємстві під особливості цільового сегменту, 
з одного боку, а з іншого – CRM дає можливість вибору 
відповідної групи споживачів для окремих маркетингових 
програм. 

При використанні CRM-технологій у підприємства 
з'являється можливість дізнатися фактичну цінність кожного 
споживача і визначити його можливу цінність в майбутньому. 
Відповідно, сума коштів, яку споживач готовий витратити на 
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придбання товарів та послуг підприємства пропорційна рівню 
сервісу, який він має отримувати при обслуговуванні. З 
іншого боку, така оцінка дає інформацію для маркетолога 
щодо окупності потенційних затрат на залучення кожного 
споживача. Для визначення сукупності життєвої цінності клієнта 
можна використовувати такий показник, як CLV (Customer 
Lifetime Value). Даний показник має важливе значення в процесі 
вибудовування взаємин зі споживачами [1, с. 12]. 

Доцільність визначення  CLV обумовлюється кількома 
факторами. Зокрема, існуючі критерії оцінки ефективності 
маркетингової діяльності не дають змогу виявити дійсний 
результат, оскільки темп росту обсягів продажів, відсоток 
споживачів, які зробили повторну покупку, зростання 
вартості бренду не завжди обумовлені маркетинговими 
заходами [4]. 

З іншого боку, слід відмітити, що не усі споживачі є 
однаково прибуткові для підприємства [5,c. 140]. Тому 
показники доходу або ринкової вартості не дозволяють 
оцінити потенційний дохід та виділити найбільш 
перспективні сегменти [4]. Оцінюючи значення показника 
CLV та керуючись принципами імплементації маркетингу 
партнерських відносин, у підприємства з’являється 
можливість розподіляти зусилля та фінансові ресурси, 
спрямовуючи їх на перспективні сегменти споживачів, 
одночасно відмовляючись від взаємодії із збитковими.  

Необхідність постійного моніторингу взаємодії із 
споживачами обумовлюється тим, що вони, починаючи 
взаємовідносини із підприємством,  з часом вирішують 
продовжити їх чи припинити. У будь-який момент свого 
життєвого циклу споживач з більшою або меншою 
ймовірністю продовжує купувати товари й послуги 
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підприємства, демонструючи таким чином рівень лояльності 
та перспективи його зростання через систему взаємовідносин 
та отриманих вигод обома сторонами. 

Сьогодні існує досить значна кількість методів 
оцінювання  CLV, поряд з тим даючи можливість визначити і 
величину клієнтського капіталу – CE (Customer equity). 

 
Таблиця 1 

Порівняння підходів до оцінювання вартості 
споживача [3, с.43] 

Критерій VK-підхід BGT-підхід RLZ-підхід BN-підхід CL-підхід 
Рівень CLV Розрахунок 

індивідуальної 
CLV 

Розрахунок 
CLV на рівні 

сегменту 

Розрахунок 
середнього 

значення CLV 

Розрахунок 
середнього зна-

чення CLV 

Розрахунок 
середнього зна-

чення CLV 
Очікувані 
переваги 

Вимірювання 
CLV та CE 

Вимірювання 
CE 

Вимірювання 
CE 

Вимірювання CE Вимірювання CE 

Необхідні 
дані 

Дані про кожного 
клієнта з 

внутрішнього звіту 
компанії 

Дані на рівні 
сегменту з вну-

трішнього 
звіту компанії 

Результати 
опитування 
певної групи 

клієнтів 

Дані з вну-
трішнього звіту 

компанії 

Загально-доступ-
ні дані на рівні 

компанії 

Дані 
моніторингу 

Очікуваний 
маржинальний 

прибуток 

Віддача від за-
лучення клієн-

тів 

Внесок 
кожного 
клієнта 

Рівень утриман-
ня клієнтів 

Рівень утриман-
ня клієнтів 

Очікуваний період 
часу між 

покупками 

Віддача від 
утримання клі-

єнтів 

Вірогідність 
здійснення по-

купки 

Внесок кожної 
покупки 

Середній  
вклад 

Маркетингові 
заходи компанії 

(витрати) 

Віддача від 
додаткових 
продажів 

Маркетингові 
витрати 

  

Вартість кожного 
споживача 

    

 
Відповідно, оцінка життєвої цінності клієнта, з одного 

боку, є складовою, яка враховується при обґрунтовуванні 
комплексу інструментів щодо підвищення його рівня 
лояльності, а з іншого –  дозволяє оптимізувати фінансові 
ресурси підприємства, визначаючи структуру їх розподілу у 
межах клієнтської бази.  
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ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА 

ОПТИМІЗАЦІЮ ПРОЦЕСІВ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
На сучасному етапі більшість підприємств різної 

галузевої спрямованості впроваджують у своїй діяльності 
передові цифрові методи, технології та системи [1-3]. Вище 
керівництво і топменеджери погоджуються з тим, що 
використання штучного інтелекту дає змогу компаніям 
зберігати або підвищити конкурентні переваги. Використання 
штучного інтелекту визнано невід’ємною частиною 
маркетингової кампанії, необхідним засобом просування 
продукції та дієвим інструментом цифрового маркетингу [4-10]. 
Це обумовлено, у першу чергу, тим, що штучний інтелект 
дозволяє маркетологам надавати кращі послуги клієнтам 
шляхом підвищення ефективності, результативності й 
оптимізації взаємодії у системі управління 
взаємовідносинами зі споживачами [11-13].  

Статистичні дані та матеріали результатів опитувань, 
які проведено різними міжнародними компаніями і центрами, 
підтверджують важливість та ефективність застосування 
інструментарію штучного інтелекту у маркетинговій 
діяльності. Так, за даними American Express, 40% клієнтів 
очікують швидкого обслуговування. За оцінками Google, з 
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2018 р. 52% власників «розумних» голосових колонок хочуть 
отримувати відомості щодо актуальних цін, промоакцій і 
розпродажів; а 39% – таку інформацію, як дані про графік 
роботи магазинів тощо. Згідно з дослідженнями Animoto, 93% 
респондентів вважають, що відео є хорошою допомогою у 
процесі здійснення купівлі. Тобто використання 
відеоматеріалів є доволі продуктивним способом розширення 
клієнтської бази. 

За підрахунками Accenture, 62% споживачів хочуть, аби 
компанії займали активну позицію щодо таких питань, як 
сталий розвиток, прозорість і справедливість політики найму. 
Відповідно компанії, розробляючи або удосконалюючи свої 
маркетингові стратегії, мають приділяти особливу увагу саме 
цим цінностям.  

Світові гіганти наголошують на тому, що вже до 2025 р. 
95% усіх взаємодій між споживачем і брендом буде 
здійснюватися за допомогою штучного інтелекту. При цьому 
варто зазначити, що у науковий обіг введено поняття 
«нейромаркетинг» і на даний час науковці і фахівці-
маркетологи активно займаються обґрунтуванням його 
концепції і розробленням практичних рекомендацій щодо її 
вдосконалення.  

До ключових інструментів штучного інтелекту в 
цифровому маркетингу відносять такі: 

- Google Cloud AI (сервіс, який допомагає почати роботу 
зі штучним інтелектом як досвідченим маркетологам, так і 
новачкам) використовується для великомасштабних 
продуктів і послуг. За його допомогою можна працювати з 
зображеннями, мовленням, діалогами та структурованими 
даними. Користувачам надається можливість використовувати 
попередньо навчену модель або налаштувати власну і легко 
інтегрувати на свій веб-сайт.  
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- Market Brew (один із найкращих інструментів для 
SEO-команд) допомагає фахівцям зрозуміти мінливий 
ландшафт пошукових систем. За допомогою нових служб 
прогнозування користувачі можуть тестувати зміни свого 
веб-сайту в моделі та передбачати, як це вплине на фактичні 
результати ранжування за кілька місяців до того, як ці зміни 
з’являться в трекерах.  

- Emarsys надає лідерам цифрового маркетингу та 
власникам бізнесу єдину омніканальну платформу, яка 
допомагає брендам здійснювати масштабну персоналізацію. 
Завдяки цьому можна значно поліпшити взаємодію зі 
споживачем і збільшити обсяг продажів. 

З метою оптимізації процесів маркетингової діяльності 
підприємств доцільно використовувати такий інструментарій 
штучного інтелекту: 

1) Управління контентом і пошуковою оптимізацією – 
контент є вирішальним чинником успішної маркетингової 
моделі. Контент можна не тільки створювати, а й 
відстежувати відповідно до цільового клієнтського сегмента. 
Додатки на основі штучного інтелекту дозволяють розробити 
більш ефективний контент, а отже, залучити цільову 
аудиторію. Більшість алгоритмів штучного інтелекту 
використовує дані про звички користувачів, поведінку 
покупців і моделі взаємодії, щоб проаналізувати інтереси 
клієнтів перш, ніж надати їм рекламу. Видаючи тільки дійсно 
важливий для користувача контент, штучний інтелект 
експоненціально підвищує ймовірність конверсії. 

2) Чат-боти і data learning (вивчення даних) – 
ефективне доповнення до інструментів цифрового 
маркетингу. У поєднанні із штучним інтелектом роботизовані 
служби підтримки клієнтів збільшують рівень залученості, 
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знижують витрати на організацію бізнес-процесів і 
поліпшують продажі. Також вони дають можливість 
інтернет-магазинам працювати цілодобово, надаючи відповіді 
на основні запитання у режимі реального часу, генеруючи 
унікальний контент для електронних листів, відстежуючи 
поведінку клієнтів і надаючи рекомендації щодо продуктів. 
Система штучного інтелекту аналізує найбільш часті питання 
клієнтів, вчиться давати на них максимально повну відповідь 
так, як ніби зі співрозмовником спілкується продавець-
консультант, а не бот. Наприклад, Starbucks, одна з 
найбільших у світі мереж кав’ярень, використовує чат-боти 
для Facebook Messenger, щоб приймати складні замовлення 
від клієнтів. Згідно з експертною оцінкою FME, чат-боти 
дозволять компанії до 2022 р. заощадити на бізнес-витратах у 
цілому 8 млрд дол. США. 

3) Голосовий пошук і віртуальні помічники – за даними 
PR Newswire, кількість голосових покупок до 2022 р. 
збільшиться у 20 разів і досягне 40 млрд дол. США. Нині 
переважна більшість онлайн-клієнтів використовують 
голосовий пошук. Відповідно до аналітичних розрахунків 
Gartner, до 2020 р. 30% усіх сеансів перегляду веб-сторінок 
проходили без екранної взаємодії. Тому оптимізація контенту 
за допомогою голосового пошуку неймовірно важлива для 
підтримки конкурентних переваг на ринку і забезпечення 
сталого функціонування бізнесу. 

4) Прогнозна аналітика і прогнозування продажів – 
використовуючи інтелектуальну аналітику, штучний інтелект 
комбінує аналіз даних, статистику та аналітичне 
моделювання для створення графіка прогнозів майбутніх 
результатів онлайн-бізнесу. Крім того, унаслідок 
застосування машинного навчання і великих даних, 
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можливості цифрового маркетингу збільшилися. З огляду на 
це, фахівці більш точно аналізують ефективність своєї роботи 
і фокусуються на конкретних напрямах і завданнях цифрових 
стратегій. 

Наприклад, прогнозне моделювання дає результати 
сегментації цільових груп, у яких є декілька змінних 
параметрів. Інтелектуальний аналіз допомагає підприємцям 
обрати потенційних клієнтів з більш високим рівнем 
купівельної спроможності, вибудувати маркетингові кампанії 
на основі демографічних і поведінкових даних, а також 
підвищити прибуток за рахунок продажів і перехресних 
продажів, дозволяючи при цьому детально вивчити переваги 
клієнтів. Слід зазначити, що американський роздрібний гігант 
Walmart збільшив за допомогою штучного інтелекту обсяги 
онлайн-продажів з 10% до 15%. 

5) Алгоритм взаємодії з користувачем і персоналізація – 
кожен онлайн-клієнт шукає максимально відповідний йому 
особисто інтернет-магазин. Онлайн-підприємці фокусуються 
на наданні індивідуального користувацького досвіду (User 
Experience) своїм клієнтам, щоб підвищити конверсію. Однак 
в умовах безлічі інтернет-груп, які розділені по регіонах і 
особистим перевагам, процес персоналізації ускладнюється. 
Тому варто застосовувати алгоритми штучного інтелекту, які 
персоналізують вид сторінки інтернет-магазину для різних 
груп покупців, використовуючи геолокацію і відстеження 
купівельних звичок (пропонують кращий інтерфейс, який з 
великою ймовірністю сподобається користувачу). Це не 
тільки сприяє розкручуванню сайту (самооптимизації), але і 
підвищує коефіцієнт конверсії магазину (CRO), а також 
формує стійку ідентичність бренду на ринку. Наприклад, 
Asos, один з найбільших виробників брендового одягу та 
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косметики, з’ясував, що 43% покупців використовують 
функцію збережених товарів, зберігають від 50 до 500 
позицій в обраному. Бренд допоміг покупцям розділити ці 
товари, ввівши функцію Boards (дошки). На такий «дошці» 
користувачі сортують збережені товари за категоріями, 
створеними самостійно або запропонованими сайтом. Отже, 
виробник бачить товари, які найбільш важливі для клієнтів. 

Виходячи з вищевикладеного можна дійти таких 
висновків. Трансформаційні перетворення, що сьогодні 
відбуваються на ринках і у свідомості споживачів, не 
дозволяють вже ефективно використовувати традиційні 
інструменти й засоби маркетингової діяльності. У зв’язку з 
цим на практиці з’явилося безліч нетрадиційних прийомів 
формування попиту й просування продукції, одним з яких є 
цифровий маркетинг.  

При цьому технологія штучного інтелекту сприяє 
оптимізації й прискоренню швидкості виконання 
маркетингових завдань, поліпшуючи якість обслуговування 
клієнтів і підвищуючи конверсію.  

До переваг штучного інтелекту у маркетинговій 
діяльності підприємств можна віднести такі:  

прискорення виробництва певних типів і форматів 
контенту;  

оброблення величезного обсягу даних і розроблення 
точних прогнозів на основі шаблонів, які випливають з них;  

прогнозування обсягів реалізації продукції;  
удосконалення персоналізованого досвіду роботи з 

клієнтами;  
формування динамічного ціноутворення;  
використання сервісних чат-ботів;  
пошукову оптимізацію;  
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оптимізацію рекламної діяльності для PPC (Pay Per 
Click) тощо. 

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у визначенні змісту понять «управління 
маркетинговою діяльністю підприємства в умовах 
діджиталізації» і «нейромаркетинг» у контексті концепції 
поведінкової економіки. 
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MODELS AND CONCEPTS OF SEXUALITY 

 
Sexuality is one of major factors encouraging people to 

establish interpersonal contacts and relationships. The studies of 
different forms of behaviour showed the existence of a 
generalized model of “triggers” that operate towards drawing 
representatives of different sexes together. 

The absence of the general concept of sexuality makes us 
define it through descriptive categories, which complicates 
interpretation of sexual disorders. It should be emphasized that, 
despite the prevalence of different views, truisms, taking into 
consideration only on the basis of their deep rooting in our mind, 
and also, despite the continuous interest in sexuality, there are still 
a lot less systematic studies into sexual motivation than into other 
important human needs, such as hunger or aggression. The same 
applies to the theoretical concepts of sexual attraction, sexual 
desire, sexual arousal or sexual excitability.  

What lies in the basis of the person’s sexual motivation? 
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The traditional “psychohydraulic” theory of libido responded to 
this question simply – sexual desire is a natural instinct, whose 
essence is to release psychophysiological tension that arises 
spontaneously in the body. 

As R. Schmidt rightly observes, this concept rests on two 
incorrect assumptions. The first is the “stimulus accumulation 
hypothesis,” according to which sexual motivation constantly 
feeds itself, and inner anxiety builds up spontaneously, based on 
an unsatisfied physiological need requiring regular satisfaction, 
like hunger or thirst. The second is the “stimulus reduction 
hypothesis,” according to which satisfaction of sexual desire is 
identical to releasing tension and establishing the balance in the 
body, similarly to the mechanism of homeostasis. However, even 
satisfying hunger and thirst is not just a biological process. As for 
the higher human needs (need for creativity, knowledge, love, and 
self-actualization), they are generally not adaptable and aimed not 
at “appeasing” the person, but at waking up their creative activity, 
forcing them to strive for getting faster and higher. The study of 
this non-adaptable, “super-situational” activity now occupies a 
central place in psychology, and is fully applicable to the 
psychology of sexuality.  

Unlike the psychohydraulic model, which defines sexual 
motivation as a result of constantly increasing sexual energy, the 
ecological model (the model of two components) sees it as a 
tendency to react to certain stimuli in a certain way. This tendency 
arises from two components. They are inborn biophysiological 
characteristics, changeable during ontogenesis, and acquired 
characteristics that appear as a result of learning, and that is the 
full range of sex life experience of the person. These two 
components both constitute sexual motivation, which is expressed 
in the power of sexual desire, and sexual potency (viewed as an 
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ability for sexual reactions), and in sexual excitability (viewed as 
a readiness for sexual responses to external stimuli). [1] 

Thus, on the one hand, sexual motivation is determined by 
the biophysiological state of the body, and on the other – by the 
process of learning and sexual experience. Social and technical 
changes in society can affect the level of sexual desire in terms of 
its regulation, and to a much greater degree than the 
psychohydraulic model of sexuality allows.  

However, the most productive theory in terms of 
opportunities for integrating psychological and sociological data is 
the theory of “sexual script” suggested by William E. Simon and 
D. Gagnon. The notion of “script,” close to the concepts of “plan,” 
“scheme” or “behavioural programme,” means quite an extensive 
cognitive structure that connects diverse symbolic and nonverbal 
elements into an organised and chronologically consistent 
behavioural chain, on the basis of which people can both foresee 
their behaviour and evaluate it at the same time. Normative 
components of a sexual script – who, what, with whom, where, 
when, how and why one should, may or may not, has to and does 
not have to do in sexual terms – are generally set by the 
corresponding culture. However, this does not exclude large 
individual differences and variations of the quantitative and 
qualitative manner. 

Like any complex disposition system attracting a person to a 
certain kind of conduct, sexual script includes cognitive 
components of different levels – ideas, concepts, evaluating 
thoughts, etc. The person usually has not one but several scripts. 
Firstly, these are sexual fantasies that the subject can not or does 
not want to implement; secondly, the actual behaviour plans that 
the subject more or less consistently follows; thirdly, the interim 
guidelines used in the process of sexual interaction (“if he does 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   398 

this, I will do this”); fourthly, something like a memory 
repository, which arrange the past sexual experience into a more 
or less consistent whole. [2] 

Different concepts of sexuality are trying to uncover its 
essence and meaning. But evolutionary concepts cannot explain 
how “sexual consciousness” appears during evolution: the 
theological ones explain the meaning and purpose of life 
(including sexuality) by the afterlife award; the psychoanalytic 
ones (F. Franz, E. Fromm and others) view the meaning and 
purpose of sexuality through the categories of the desire to return 
the lost unity with the environment, but the meaning and purpose 
of this is beyond the control of the human mind. A similar sense, 
albeit in its latent form, lies in other concepts, such as tantrism, 
Indian philosophy; the behavioural ones, despite the fact that 
they are widely accepted for the explanation of sexual disorders 
and their treatment, explore different forms of sexual behaviour, 
but they do not provide the answers to the questions about the 
meaning and value of sexual behaviour either. 

The discussions about the sexuality model mainly focus not 
on the separation of innateness or acquirement of sexual 
motivation, but on whether sexual motivation is the constantly 
accumulating “driving” force or a tendency to respond to a certain 
stimulus in a certain way. There are also several concepts of 
sexuality: 

1)  narrow, defining sexuality as a source of tension 
and carnal discharge; 

2)  broader, according to which sexuality (besides 
being a source of discharge of sexual tension) is a source of 
satisfaction in connection with the mental satisfaction of 
other needs (e.g., leadership); 

3)  the most wide-spread is the theory that views 
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sexuality in terms of reduction of sexual tension, satisfaction 
of non-sexual needs, and establishing a connection with 
another person. These concepts correspond to the three 
approaches to sexuality models: biological, psychological, 
and psychosocial. There are also certain efforts made 
towards creating a social theory of sexuality in close 
collaboration with other scientific disciplines and based on 
the theory of society. Such a theory would have to explain 
the social mechanisms determining different forms of sexual 
behaviour, as well as socio-economic and socio-cultural 
mechanisms that stimulate the appearance of sexual 
disorders. In addition, it would have to identify the 
mechanisms of transition of social contradictions to the 
individual mechanisms of socialization of the sexual need, 
along with the mechanisms through which sexual 
frustrations cause aggressive and destructive behaviour. 
After determining the pathogenicity of the social system, it 
will be possible to create an optimal social model of 
sexuality, namely to prevent the development of many 
sexual disorders on the social level. [3] 
Traditionally, there are two models that show the 

mechanism of sexual motivation: psychohydraulic and ecological 
(the model of two components). The supporters of the 
psychohydraulic model stand on the position that biological 
determinants lie in the basis of sexual motivation. The ecological 
model explains sexuality, on the one hand, as a result of 
biophysiological state of the body, and, on the other hand, as a 
process of learning and gaining experience.  

Thus the person’s hierarchy of value of sexuality varies 
depending on the level of personal development and accumulated 
life experience, changes of the outlook, individual characteristics 
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(peculiarities of temperament, intensity of the sexual need, and 
age). Besides, it also depends on the degree of intensity of other 
needs, interests and rich inner world, e.g., the desire for power, 
leadership and so on, which, if quite intense, can change the 
hierarchy of values into the loss of the sexual need.  

A certain influence on the value of sexuality has a full range 
of social changes, in particular, the processes of spreading, 
liberalization and fluctuation in the evaluation of other values 
related to sexuality, such as health, success, and life satisfaction. 
In recent years, there has been a discussion about the possibility 
and purpose of changing the traditional approach to sexuality. 
There are the opinions that it is necessary to create a typology of 
people’s approach to sexuality, and that there should be more than 
just one generally accepted model of sexuality. 
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САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Вперше термін «самоактуалізація», як наукову 
категорію, запровадив Курт Гольдштейн 1939 року. Він 
пропонував розглядати симптоми в контексті особистості 
пацієнта, ґрунтуючи на цьому свою теорію когнітивної 
реабілітації. Він пояснював низку змін у поведінці хворих із 
пошкодженнями мозку за допомогою понять 
«самоактуалізації» та «самореалізації» [1, С.12]. Він 
стверджував, що самоактуалізація є основним і єдиним 
мотивом організму, що є передумовою самореалізації всього 
організму, основою розвитку, самовдосконалення, творчою 
тенденцією особистості. Те, що може здатися при першому 
наближенні діями, викликаними іншими мотивами, є лише 
проявом головної сили життя – самоактуалізації. 
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Самоактуалізація – це дії, спрямовані на задоволення потреб. 
Потреба – це стан дефіциту, що мотивує людину на її 
поповнення, задоволення [1, 4]. К. Гольдштейн вважав, що 
нормальний, здоровий організм – це той, у якому тенденція 
до самоактуалізації діє зсередини і який долає складнощі, що 
виникають через зіткнення із зовнішнім світом не на основі 
тривоги, але завдяки радості перемоги [4]. 

Абрахам Маслоу використав поняття 
«самоактуалізація» у контексті вивчення людини як 
унікальної, цілісної, відкритої та саморозвивальної системи. 
У центрі концепції самоактуалізації лежить віра в 
індивідуальний досвід людини, здатність відкривати та 
виявляти в собі унікальний особистісний потенціал, 
самостійно визначати напрямок та способи особистісного 
зростання. А. Маслоу визначає самоактуалізацію «як такий 
розвиток особистості, який звільняє людину від дефіциту 
проблем зростання та від невротичних (або інфантильних, або 
уявних, або «непотрібних», або «несправжніх») проблем 
життя. Так, що людина може звернутися до «справжніх» 
проблем життя (сутнісних і гранично людських проблем, 
непереборних «екзистенційних» проблем, які не мають 
остаточного вирішення), – і не лише звернутися, а й встояти 
перед ними, і взятися за них. Тобто, самоактуалізація – «це не 
відсутність проблем, але рух від тимчасових або несправжніх 
проблем до справжніх проблем» [5, С.150]. А.Маслоу 
запропонував модель з п’ятнадцяти основних рис, властивих 
людям, що самоактуалізуються: 1. Більш адекватне 
сприйняття дійсності, вільне від впливу актуальних потреб, 
стереотипів та забобонів. 2. Прийняття себе та інших такими, 
якими вони є, відсутність штучних, захисних форм поведінки 
та неприйняття такої поведінки з боку інших. 3. Спонтанність 
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проявів, простота та природність. 4. Ділова спрямованість.                         
5. Схильність до самотності, відстороненість по відношенню 
до багатьох подій власного життя. 6. Автономія та 
незалежність від оточення; стійкість під впливом 
фруструючих факторів. 7. Велика свіжість сприйняття, 
знаходження нового у відомому. Багатство емоційних 
реакцій. 8. Граничні переживання, що характеризуються 
відчуттям зникнення свого «Я». 9. Почуття спільності з 
людством загалом.10. Дружба з іншими людьми, що 
самоактуалізуються: вузьке коло людей, відносини з якими 
дуже глибокі. 11. Демократичність у відносинах. 12. Стійкі 
внутрішні моральні норми. 13. "Філософське" почуття 
гумору. 14. Креативність (творчість, творчість), 15. Більш 
виражена автономність та протистояння до прилучення до 
будь-якої культури [5, С. 153-172].  

Карл Роджерс висунув гіпотезу у тому, що це поведінка 
надихається і регулюється певним мотивом, що він назвав 
тенденцією актуалізації. Він є властиву організму тенденцію 
розвивати свої здібності, щоб зберігати і розвивати 
особистість [2]. У контексті теорії К. Роджерса тенденція 
самоактуалізації – це процес реалізації людиною протягом 
усього життя свого потенціалу з метою стати повноцінно 
функціонуючої особистістю. Намагаючись досягти цього, 
людина проживає життя, наповнене змістом, пошуками та 
хвилюваннями. За К. Роджерсом, не потрібно якихось 
особливих мотиваційних конструктів (специфічних потягів), 
аби зрозуміти, чому людина активна; кожна людина вихідно 
мотивована тим, що живе. Мотиви та потяги не пояснюють 
цілеспрямованої діяльності організму. Людство в основі своїй 
є активним і самоактуалізується через свою власну природу. 
К. Роджерс вважав, що жодна людина не стає 
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самоактуалізованою настільки, щоб відкинути всі мотиви. У 
нього завжди залишаються таланти для розвитку, навички для 
вдосконалення, більш дієві та приємні способи задоволення 
біологічних потреб [2, 3]. В одній зі своїх робіт він виділяє 
п'ять основних особистісних характеристик цих людей: 
відкритість до переживання (здатність чути себе, весь спектр 
своїх переживань, почуттів та думок, усвідомлювати і не 
намагатися придушити їх), екзистенційний спосіб життя 
(тенденція жити повно і насичено у кожний момент 
існування), органічна довіра (здатність брати до уваги свої 
внутрішні відчуття і розглядати їх, а не зовнішні сили, як 
основу для вибору поведінки), емпірична свобода (здатність 
робити вільний і відповідальний вибір і керувати собою), 
креативність [3, 6]. 

У вітчизняній психології розуміння самоактуалізації 
обумовлено розробкою та застосуванням діяльнісного 
підходу (П. Гальперін, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.), а 
надалі системного та акмеологічного підходів (Б.Ананьєв, 
К.Абульханова-Славська, А.Дергач, В.Мясищев та ін.), які 
стали теоретико-методологічною основою вивчення 
потенційних можливостей особистості. Багато представників 
вітчизняної психології у своїх теоріях стосувалися сутності 
феномена самоактуалізації, заломлюючи його через категорії 
«діяльність», «система відносин», «індивідуальність», 
«суб'єкт», «життєвий шлях» та ін. Найважливіше з якостей 
людини – бути суб'єктом – «творцем» власної історії, 
вершником свого життєвого шляху», ініціювати та 
здійснювати практичну діяльність, спілкування, поведінку, 
пізнання, споглядання та добиватися необхідних результатів. 

Отже, можна зробити висновок, що самоактуалізація 
лежить в основі психологічно здорової, зрілої особистості, 
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яка прагне повноцінної реалізації власного потенціалу, до 
саморозвитку, збереження та максимального прояву своїх 
найкращих рис. 
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ФОРМУВАННЯ БОЙОВОГО СТРЕСУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ 
 

У контексті сучасних подій в Україні, пов’язаних із 
захистом територіальної цілісності та суверенітету нашої 
держави, набуває актуальності психологічна проблематика 
дослідження військовослужбовців-учасників бойових дій. 
Особливості виконання професійних обов’язків пов’язані із 
значним впливом на фізичні та духовні властивості 
військовослужбовців. Участь військовослужбовців в бойових 
діях супроводжується постійною загрозою життю і здоров’ю, 
довготривалим стресовим навантаженням, кардинальною 
зміною внутрішньої картини світу, життєвих смислів та 
цінностей. Тому важливим постає питання теоретичного 
вивчення, психологічної профілактики та корекції складних 
психологічних та соціальних наслідків впливу участі в 
бойових діях на психічне здоров’я військовослужбовців. 

Під час участі в бойових діях у військовослужбовців 
неминуче виникає стресовий стан. Він суттєво впливає на 
перебіг психічних процесів (сприймання, увагу, пам’ять, 
мислення, волю, емоції) та ефективність бойової діяльності. 
Стрес може мати як мобілізуючий, так і пригнічуваний вплив, 
характер якого залежить від мотивації, індивідуальної 
психологічної стійкості, бойового досвіду військовослужбовця.  
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Сучасні дослідники З. Кісарчук, Я. Омельченко та ін. [8] 
до основних етапів переживання травматичної ситуації 
відносять стан шоку (бойовий шок), надзбудження (бойовий 
стрес), втому (бойове виснаження) та адаптацію до 
екстремальної ситуації. 

Стрес, що зумовлює порушення адаптації, саморегуляції 
та порушенням діяльності особистості, називається 
дистресом [3]. Зазвичай він виникає при тривалих, 
інтенсивних кризових ситуаціях, що ставить під загрозу 
витривалість, адаптивність та опірність організму людини до 
психічної перенапруги. Військовослужбовці-учасники 
бойових дій систематично зазнають такого впливу. В 
подальшому відбувається формування психічних порушень 
та втрата їх повної боєздатності. 

В період завершення бойових дій у 
військовослужбовців простежується тривале відновлення 
фізіологічних процесів (сон, відпочинок) та психологічних 
особливостей (замкнутість в собі, уникання будь-яких 
соціальних контактів або ж, навпаки, надмірне бажання 
поділитись з оточуючими травмуючими пережитими подіями). 
Така різнополярність у поведінці пов’язана із успішною 
підготовкою особового складу до бойових дій, рівнем адаптації, 
правильним вказівкам командира, злагодженим, дружнім 
колективом, індивідуально-психологічними та професійними 
якостями військовослужбовця. 

На думку Н. Агаєва, О. Кокуна та інших дослідників [1], 
залежно від специфіки дії і тривалості, стресові фактори 
можуть поділятися на: 

1. Стресори з короткочасною дією (декілька 
годин-діб) – викликають тривогу і страх; відволікають 
увагу; викликають неприємні фізичні відчуття; 
порушується виконання службових дій. 
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2. Стресори з тривалою дією (декілька місяців-
років) – тривале фізичне навантаження; ізоляція; 
військові конфлікти. 

3. Специфічні бойові стресори – ситуації, що 
загрожують життю і здоров’ю; загибель близьких людей 
і побратимів (особливо якщо військовослужбовець 
відчуває провину за це); поранення, контузії, каліцтва; 
фізична ліквідація бойовиків; ситуації смертей, важких 
поранень побратимів та мирних жителів. 

4. Неспецифічні бойові стресори – можливість 
загрози життю і здоров’ю; тривале напруження; 
відчуття великої відповідальності за щось/когось; 
кардинальна зміна життєдіяльності та умов служби; 
відсутність комунікації з близькими; непорозуміння та 
тривалі конфлікти з побратимами; неможливість 
змінити умови проживання та ін.. 
Ступінь впливу стресорів бойової обстановки на 

психічний стан військовослужбовця залежить від            
внутрішніх (адекватність реакції, індивідуально-психологічні 
особливості, тип нервової системи, психологічна та 
професійна готовність до стресових факторів та рівень 
бойової мотивації) та зовнішніх (тривалість перебування і 
чисельність стресових ситуацій, внутрішні та міжособистісні 
конфлікти, відсутність забезпечення базових потреб) 
передумов.  

В разі наявності хоча б декількох перерахованих вище 
чинників, може формуватися бойовий стрес. Основними його 
проявами є погіршення загального самопочуття, діяльності, 
комунікації з оточенням, зниження адекватних емоційних та 
поведінкових реакцій.  

На ступінь прояву бойового стресу впливають 
характеристики бойової діяльності (рівень бойової активності 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    409 

військовослужбовця, характер бойових дій, ступінь 
готовності до бою, кількість загиблих та поранених у 
військовому підрозділі), етнічні (приналежність до етнічної 
групи або національності ворога), релігійні (подібність 
віросповідання військовослужбовця до вірувань бойовиків), 
соціальні (непопулярність, невизнання війни в країні, яку 
військовослужбовець захищає), сімейні (матеріальні 
проблеми, конфлікти через війну або трагічний досвід в 
родині військовослужбовця) обставини [8]. 

Сучасними офіцерами-психологами, дослідниками 
впливу участі в бойових діях на психіку військовослужбовців 
все частіше аналізується проблема гострої реакції на стрес, 
зокрема психогенних втрат. Відсоткове співвідношення таких 
втрат армії США під час Другої світової війни складають 
17%, війни в Кореї та В’єтнамі 24,2% та 30% відповідно. 
Внаслідок військових операцій армії США в Іраку та 
Афганістані психогенні втрати діагностуються у 40% 
військовослужбовців-учасників бойових дій та 25% від 
загальної кількості військовослужбовців [4]. 

О. Блінов [4] вважає, що здебільшого у 
військовослужбовців-учасників бойових дій серед психічних 
явищ переважають: песимізм, недовіра, небажання говорити 
про війну, тривожність, втрата сенсу життя, відчуття 
нездатності бути таким добрим, чуйним, як раніше, окреме 
негативне ставлення до оточуючих (а саме: окремих 
представників влади; тих, хто не воювали, скептично 
ставились до війни та ін.).  

Для попередження психологічних травм 
військовослужбовців внаслідок участі в бойових діях 
передбачена їх загальна підготовка, що є частиною морально-
психологічного забезпечення. Її основні положення 
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прописано в наказах Міністра оборони України та інших 
нормативних документах ЗСУ [6;7]. Вона включає в себе 
технічну (тренування використання зброї та інших бойових 
засобів, оволодіння військовою термінологією тощо), 
тактичну (процес ведення бойових операцій, тренування 
можливого нападу, оборони, маскування тощо) підготовки, 
підтримку фізичної форми та власне загальну психологічну 
підготовку.  

Остання охоплює чи не всі можливі аспекти 
психологічних порушень, а саме: оволодіння теоретичним 
матеріалом, тренування із запобігання психічних порушень 
(страх, паніка, жах, надмірна напруженість та ін.) та дії 
командира при появі таких станів у підлеглих; формування 
психологічної готовності до загрозливих ситуацій та бойових 
дій; протидія психологічно-пропагандиських дій противника; 
детальне інформування про місце, територіальні особливості, 
локації матеріального забезпечення та санітарних пунктів 
зони бойових дій, пункти укриття, розташування сил 
противника, кількість їх військ та бойової техніки [5].  

Тому, теоретичне та практичне дослідження 
проблематики вивчення бойового стресу 
військовослужбовців-учасників бойових дій має набувати 
вагомого значення. Вивчення факторів виникнення бойового 
стресу, його впливу на професійну діяльність та психічне 
здоров’я військовослужбовців-учасників бойових дій дасть 
змогу попередити психологічні відхилення та девіації, значно 
покращити виконання військовослужбовцями службових 
обов’язків і бойових завдань. Перспективи нашої роботи 
вбачаються у подальшому емпіричному дослідженні 
формування бойового стресу у військовослужбовців-
учасників бойових дій. 
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ЧИННИКИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 
Проблема професійного розвитку є однією з 

найважливіших у житті людини. Кілька десятиліть тому вибір 
майбутньої спеціальності визначався насамперед тим, в якій 
частині країни людина народилася і виросла. Культурно-
історичні традиції, а також соціальні потреби громади 
відігравали важливу роль у цьому питанні. 

Сучасні тенденції, звичайно, мають зовсім інший 
характер. Мережа навчальних закладів пропонує широкий 
вибір  спеціальностей, до яких молоді люди можуть 
приєднатися. Майже у кожному регіоні є ряд навчальних 
закладів, які щороку відкривають нові спеціальності та 
можуть задовольнити найвибагливіші смаки. Однак, 
вибираючи, який університет вступити та яку майбутню 
професію вибрати, молода людина часто приймає рішення, 
про які шкодує в майбутньому [3]. 

Вибір професії - це  етап життя, який залежить від 
багатьох факторів нашої реальності: соціального впливу,  
потребами суспільства в кадрах, особливого характеру [2]. 

Готовність зробити усвідомлений вибір професії - це 
складне структурне утворення взаємопов’язаних та 
об’єднаних переконаннями морально-вольових якостей 
особистості, поведінки, знань професій, практичних умінь та 
навичок, сформоване відповідно до вимог суспільства та 
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можливостей навчально-виховного процесу в школі. 
Бажання зробити усвідомлений вибір професії включає 

наступні чинники: моральна готовність, психологічна 
готовність, практична готовність [6]. 

Важлива передумова професійного самовизначення це 
формування в особистості професійно важливих якостей - 
певних психічних, психологічних та фізичних властивостей, 
що відповідають вимогам певноїпрофесія і сприяють її 
успішному оволодінню. Підготовка до свідомого вибору 
професії передбачає активне формування таких 
психологічних якостей, як здібності, інтереси, цінності, 
прагнення, професійні плани, ідеали, переконання [1]. 

У сучасних умовах проблема професійного 
самовизначення учнів є однією з найважливіших для системи 
освіти. Різні дослідження останніх років (І. В. Дубровіна,                
Т. М. Теплов та ін.) вказують на цілком протилежні тенденції, 
що спостерігаються у учнів під час їх професійного 
самовизначення. Така ситуація ускладнює процес організації 
освітньої діяльності та не дозволяє адекватно прогнозувати 
розвиток системи освітньої та професійної підготовки 
фахівців [6]. 

Складовими готовності до свідомого вибору професії є: 
загальне позитивне ставлення до роботи, знання певного кола 
професій, їх змісту, вимог, шляхів отримання професії та 
перспектив професійного зростання, формування 
професійних інтересів, адекватна самооцінка; формування 
мотиваційної сфери, наявність спеціальних здібностей, 
практичний досвід, баланс інтересів, здібностей та нахилів, їх 
відповідність вимогам професії до особистості, відповідний 
стан здоров’я, формування моральних якостей, що 
відповідають вимогам професії, професійна придатність - 
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психолого-педагогічні та психофізіологічні особливості людини, 
необхідні для досягнення задовільного з точки зору суспільства 
успіху в роботі за наявності спеціальних знань, умінь і навичок, а 
також отримання задоволення від процесу праці. 

Актуальність проблеми професійного самовизначення 
студентської молоді полягає, насамперед, у тому, що випадковий 
вибір професії призводить до небажаних наслідків: низька 
продуктивність праці, помилки та дефекти в роботі, 
незадоволення та депресія (психічні розлади), економічні втрати 
для перепідготовки та перепідготовки кадрів. 

Натомість правильний та своєчасний вибір професії в 
шкільному віці: 

у 2-2,5 рази зменшує плинність персоналу, збільшує 
продуктивність праці на 10-15%, у 1,5-2 рази зменшується 
вартість навчання. 

Вибір професії - одне з найважливіших стратегічних 
рішень у житті людини та складна проблема. Це складний акт 
самовизначення - свідомий вибір предмета життєвої позиції, 
який стає вирішальним фактором у виборі шляхів вирішення 
певних життєвих проблем. За методами вирішення та змісту 
робота з професійного самовизначення молоді є соціально-
економічною, медико-фізіологічною та психолого-педагогічною 
проблемою, а за сферою впливу - соціальною, результати якої 
відображаються на економічний рівень. Процес самовизначення 
закінчується досягненням стійкої позиції в певній сфері 
соціального життя та формуванням відповідних переконань, 
принципів, цінностей та мотивації [6]. 
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ПСИХОАНАЛІЗ І ЙОГО ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ 

ЛЮДИНИ 
 

Анотація: Дослідницьку роботу присвячено 
психоаналізу та його впливу на  поведынку людини. 
Досліджені основні аспекти та питання психоаналізу. 
Проаналізовані види психоаналізу. Досліджено місце 
психоаналізу у житті людини. Проаналізовані теоретичні і 
практичні види психоаналізу. Розкрите поняття психоаналізу. 

Ключові слова: психоаналіз, поведінка, метод вільних 
асоціацій, несвідомий конфлікт, несвідомі психічні процеси, 
мотивація людини.  

Вступ. У сучасному світі спостерегається науковий 
інтерес до психоаналізу який пов’язаний з проблемами 
людини який впливає на свідомість і поведінку людини. 

Мета роботи.Розглянути психоаналіз і проаналізувати 
його. 

Матеріали та методи. Психоаналіз - метод 
психотерапії та психологічне вчення, що ставить у центр 
уваги несвідомі психічні процеси та мотивації людини. 

Психоаналіз - це психотерапевтичний метод, 
розроблений наприкінці XIX- початку XX ст. австрійським 
вченим, лікарем З. Фрейдом. Основним поняттям його є 
уявлення про несвідомі психічні процеси та використовувані 
для їх аналізу психотерапевтичні методи.  
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Методи та етапи аналізу: 
А) Накопичення матеріалу; 
Б) Метод вільних асоціацій (або "основне правило 

психоаналізу"); 
В) «Тлумачення сновидінь»; 
Г) Інтерпретація - тлумачення першоджерел конфліктів; 
Д) Аналіз «опору» та «перенесення»; 
Е) Проробка - заключний етап. Механізм перебудови 

психіки. 
Вступ. Актуальність теми дослідження в теоретичному 

відношенні пов'язана з сучасними перспективами розробки 
різних підходів до вивчення психоаналізу на тлі збереження 
спадкоємності психоаналітичних поглядів на поведінку 
людини.  

Ступінь розробленості проблеми. Серед психологів 
XX століття доктору досліднику Зигмунд Фрейду належить 
особливе місце. Його головна праця "Тлумачення сновидінь" 
побачила світ у 1899 р. Концепції вченого З.Фрейда 
стосуються питання устрою внутрішнього світу особистості, 
її мотивацій, спонукань і переживань.  

Основним регулятором людської поведінки є свідомість 
яка впливає на поведінку людини. Фрейд відкрив, що з 
покровом свідомості прихований глибинний " пласт " не 
усвідомлюваних особистістю могутніх прагнень, потягів, 
бажань які впливають на поведінку людини. Пізніше Фрейд 
замінив гіпноз методом вільних асоціацій, який і ліг в основу 
техніки психоаналізу. Було виявлено, що афективні 
переживання, а також потаємні бажання людини, які не 
здійснилися, не зникають з психіки, а зазнають витіснення – 
активного видалення зі свідомості у сферу несвідомого, де 
продовжують активно впливати на психічне життя, 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   418 

виявляючись часто у замаскованій, “зашифрованій” як 
невротичних симптомів [3]. 

Фрейд виділив та описав такі захисні механізми психіки 
які впливають на поведінку людини: 

А) Заміщення - це напрям енергії потягу на більш 
безпечний об'єкт. 

Б) Реактивне освіту - це складніший захисний механізм, 
що включає дві стадії. На першій стадії неприйнятне 
переживання пригнічується, але в другій його місці 
утворюється прямо протилежне почуття. 

В) Компенсація. 
Г) Витіснення - це придушення підсвідомих потягів і 

переживань, що створюють загрозу самосвідомості, і 
витіснення в сферу несвідомого. 

Д) Заперечення. 
Е) Проекція - це приписування іншим своїх власних 

неприйнятних переживань. 
ж) Сублімація. 
З) Раціоналізація — те, що у повсякденному житті 

називають самовиправданням. Людина прагне дати 
раціональне пояснення вчинків, вчинених під впливом 
інстинктивних потягів. 

І) Регресія - це повернення до дитячих, ранніх форм 
поведінки. 

Психоаналіз виходить із інтроспективної психології, до 
якої входять позаклінічні спостереження та філософська 
антропологія. Саме ця "модель людини" є основою філософії 
Фрейда. Психоаналітичні поняття увійшли навіть у звичайну 
мову такі  як «раціоналізація», «сублімація», «витіснення», 
«амбівалентність» і «заміщення». 

Ідею З.Фрейда вивчали і трансформували і продовжили 
його учні та дослідники : К.Г.Юнг, Ф.Александер, У.Біон, 
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Ч.Райкрофт, В.Райх, В.Франкл, Е.Фромм, К.Хорні, Еге. Еріксон, 
К. Ламберт, Е. Нойман та ін. 

Американські аналітики Дж. Арлоу та Ч. Бреннер 
запропонували систематичний перегляд усіх понять 
психоаналізу в руслі структурної моделі [4]. 

Проаналізувавши дослідження, що вивчали види 
психотерапії, вчений Айзенк зробив висновок, що 
психоаналіз загалом має деструктивний ефект і згідно з 
дослідженнями [5], психоаналіз викликає психологічний 
стрес у пацієнта. 

Психоаналіз можна розглядати на трьох рівнях: 
а) психоаналіз як система наукових знань про світогляд, 

психологію, філософію; 
б) психоаналіз як система наукових знань про світогляд, 

філософію, психологію; 
в) психоаналіз як метод психотерапії; 
Психоаналіз розглядає людську природу з погляду 

конфлікту: функціонування людської психіки відбиває 
боротьбу протилежних зусиль і тенденцій.  

Вплив несвідомих конфліктів, взаємодія у психіці сил, які 
сам індивід не усвідомлює. Джерело конфлікту криється в 
умовах людського досвіду. Можна розглядати людину як 
водночас і біологічну і соціальну істоту. Відповідно до своїх 
біологічних схильностей він прагне пошуку задоволення і уникає 
біль. Це очевидний нагляд як «принцип задоволення», що 
характеризує фундаментальну тенденцію людської психології. В 
організмі підтримується стан психічного збудження, що змушує 
функціонувати так, щоб отримати бажане задоволення. 
Порушення, яке спонукає до дії, має назву потягу. 

Психоаналіз ґрунтується на кількох фундаментальних 
принципах які впливають на свідомість і поведінку людини: 
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1)Психоаналіз передбачає, що жодна подія в психічному 
житті не є випадковим.. Думки, почуття та імпульси, які 
усвідомлюються, розглядаються як події в ланцюзі причинно-
наслідкових відносин, що визначаються раннім дитячим 
досвідом індивіда 

2) Процес витіснення, у якому певні психічні елементи 
видаляються зі свідомості, свідчить про постійні зусилля тієї 
частини психіки, яка дозволяє їх усвідомити. 

3) Психіка спонукається до дії сексуальними та 
агресивними імпульсами. 

4) Бажання і фантазії дитинства. 
Висновок.  За допомогою спеціальних методів 

дослідження, переважно через вільні асоціації та аналіз 
сновидінь, можна виявити зв'язок між поточним психічним 
досвідом та подіями минулого. У психоаналізі потяг 
сприймається як стан нервового порушення у відповідь 
стимули, які спонукають психіку до дії, спрямованому зняття 
напруги. Які б шляхи не відкривалися індивіду, він не може 
уникнути свого дитинства. Психоаналіз показує, як 
несвідомий конфлікт діє емоційне життя і самооцінку 
індивіда, з його взаємини коїться з іншими людьми та 
соціальними інститутами. 
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THE METHODOLOGICAL TO SUSTAINABLE 

MANAGEMENT OF LAND (SOIL) RESOURCES  
ON THE BASE A COST EVALUATION IN UKRAINE  
 
The sustainable management of land (soil) resources 

requires an improving system of indicators, including the use of 
cost (monetary) evaluation. We have the regulatory normative 
monetary evaluation of agricultural land, which is used on real 
economics activity. It is closely relation with methodology of 
rental income. Also, it has a lot of  weaknesses [1].   

Therefore, one of the priority tasks for Ukraine as an 
agrarian country is the introduction of world practices of 
sustainable management of soil resources for solving food security 
issues, preservation and rational use of natural resources, adaptation 
to climate change [2]. Therefore, it is necessary to improve a 
scientific tools for evaluations, which we are having now. 
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In view of the fact, that land brings an income owing to 
economic turnover, which is nothing less than the rent on its 
socioeconomic origin, it serves as an economic basis and a spatial 
object at the same time. Therefore, it is logical that land is being 
characterized by economic and physical parameters, in particular, 
by such a complex term as «quality». However, it is extremely 
difficult to achieve the rational land management without 
developing and implementing the effective methodological and 
regulatory tools for economic valuation of land. Performing the 
economic evaluation of land is important also in view of the fact 
that the socio-economic relations as to the objective distribution of 
the rent should be settled. Therefore, the economic land evaluation 
simultaneously reflects the object of evaluation both of natural 
resource, and of the main means of production in the agriculture, 
as well as it is the basis for performing the normative monetary 
evaluation of agricultural land. 

Thus, in Ukraine, the economic evaluation of land is one of 
the main kinds of land evaluation, and lays the legal framework in 
this scope, which is provided to The law of Ukraine «About 
evaluation of lands» (2003). But firstly, its essential role, in the 
absence of a fully activity market of land, is related to the fact that 
it serves as the basis for have been doing normative monetary 
evaluation of land plots. At the same time, this is the basis for 
accounting the rent from state and communal lands, which is fixed 
through implementation in the relevant provisions to The law of 
Ukraine «About land lease» (1998), as well as by Land code of 
Ukraine (2001). And of sure, one of the significant changes in 
land legislation came with implementation to The law of Ukraine 
«On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding 
the terms of circulation of agricultural land» (2020), which its 
fixed the free movement of land or introduced market definitively. 
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In general, the «Institute of evaluation land resources» is an 
important factor in managing of soil fertility in developed 
economies of countries in the world. However, in the space of the 
post-Soviet countries, this trend has acquired specific forms. 
Firstly, these reasons are due to the lack of market conditions on 
pricing land. Secondly, it’s important to have for us the economic 
indicator for assessing at situation with management of soil 
fertility.  

The evaluation of the choice to technologies of plant grow 
according to methodical approach the NME (normative monetary 
evaluation) of land is shown by the authors [3]. According to this 
approach, resource-saving technology, which included the group 
with five crops (winter wheat, corn, spring barley, sugar beet and 
sunflower) is better than among those are studied.  

The categories of reproduction, sustainable land 
management (SLM) and evaluation of land resources are quite 
related in establish project tasks [4, 5]. The concept of rent [6, 7] 
was a join to research on the effectiveness of land use and its 
protection from heavy metal contamination [8, 9]. The 
technological and organization pathes (mesuremences) have 
chosen in organic farming [10], an establish the project of poultry-
peat compost [11, 12], apply calcium-iron sludge (CIS) and 
differnt variations irrigate land was also carried out using a 
monetary (cost) approach [13, 14], which is showed its high 
ability.  

The scientific intelligences show, that the differences 
between the NME of arable land, evaluated on two approaches, 
that is, on cereals and on five agricultural crops, are significant, 
which is also being illustrated by positioning on the trigonometric 
circle [15]. As one of such reasons, the quality of land should be 
designated, that is, the bonitet thereof, which differentiates the 
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NME, obtained on different methods, as agricultural crops react 
somewhat otherwise to it. Therefore, it is important in this case, to 
consider one of the characteristic parameters of the influence of 
land quality on their NME in more detail [16].  

It should be noted, that the methodical approaches to the 
NME of arable land depending on the content of humus have 
different degrees of connection. The weakest (0.385) correlation 
was found on cereal crops, and the connection on five agricultural 
crops was strong (0,775). Due to the coefficients of determination, 
the second methodical approach is significant for the formation of 
the NME of arable land depending on the content of humus, 
according to which the variation of the NME of arable land by 
60,1 % is to be explained by the content of humus, while the 
variation on the first methodical approach is only 14.8 %, and all 
the rest are the factors, not taken into account [17].  

So, improving the methodical of normative monetary 
evaluation of arable land is economic indicator of changes in soil 
quality. Therefore, it is necessary to apply such methodical 
approaches that would best link the results of economic activity to 
the quality of land. According to the results of the researching it 
was confirmed that the humus content in soils is one essential of 
the qualitative characteristics of the soil and when introducing 
changes in the methodology of the normative monetary evaluation 
(arable) land positively influences their formation. At the same 
time, the application of the second methodical approach in the 
management of soil fertility is of primary importance, since it has 
a protective orientation of soils from loss of their quality 
(fertility). 

The scientific investigations should be channeled to the 
study (consideration) of other parameters of land quality and their 
influence on the formation of the NME of (arable) land. In this 



 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   426 

context, it is necessary to go on with determining (calculating) the 
optimum values of quality indices and of the NME of (arable) 
land by expanding the application area of the stochastic harmonic 
models [17].  

Thus, the valuation of land (soil) resources is a multifaceted 
phenomenon. Their sustainable management (SLM) requires 
various measures and the implementation of scientific and 
technological, engineering projects, which must be innovative and 
effective at the same time. The legislation of Ukraine provides for 
one among the instruments of evaluation to land based on the 
basic of the rent approach, which is namely a normative monetary 
evaluation (NME). Nevertheless, it has many issues and needs to 
find ways for improve it, including impact climate change. 
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АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ФОРМИ ВХОДУ 

ВЕБЗАСТОСУНКУ «ПРИВАТ 24» ДЛЯ 
КОРИСТУВАЧІВ З ВАДАМИ ЗОРУ 

 
Цивілізоване суспільство має створити більш доступну 

мережу, використовуючи існуючі засоби або створюючи нові. 
Однак етичного рушія часто критично недостатньо для 
досягнення цієї мети. Наразі, в реаліях сучасності виділяють 
три головних рушія для бізнесу: можливість розширення 
ринку (залучення користувачів з обмеженими 
можливостями), уникнення юридичного ризику, кращий 
досвід користувача. 
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Коли застосунок проєктується з урахуванням 
доступності, розробники концентруються на групі людей з 
обмеженими можливостями, але це надає набагато більше 
переваг. Як результат, пошуковим системам легше 
індексувати та каталогізувати доступні вебсайти, завдяки 
чому їх легше знайти всім, а не лише людям з обмеженими 
можливостями. Доступні вебсайти також зручніші для літніх 
людей, які можуть втрачати зір, слух, рухливість чи розумові 
здібності. 

Клієнтська база – головний показник стабільності 
банку. На сьогодні існує безліч інструментів для розширення 
клієнтської бази банків, але вектор розвитку спрямований на 
впровадження новітніх методів та технологій роботи з 
клієнтами. Одним з найпоширеніших напрямків розвитку є 
впровадження Інтернет-банкінгу. Головна перевага Інтернет-
банкінгу для користувача – можливість здійснювати операції 
без будь-яких обмежень, необхідно лише мати доступ до 
Інтернету [1]. Саме це є причиною для акцентування уваги на 
доступності вебсайтів: для банку – приріст клієнтської бази та 
уникнення юридичних ризиків, для клієнтів – кращий досвід 
користувача та можливість користуватися застосунком без 
обмежень. 

Що стосується конкретних вимог, Європейський Союз 
розробив дві європейські директиви, які повинні бути 
перенесені в національне законодавство всіма державами-
членами (а також і Україною, як перспективним членом ЄС). 
EU Directive 2016/2102 стосується державного сектору та вже 
набула чинності. Вебсайти мають відповідати вимогам з                
23 вересня 2020 року. Для мобільних додатків це була дата            
23 червня 2021 року [2]. Для приватного сектору 
застосовується EU Directive 2019/882. Різні сектори 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102
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згадуються за назвами, включаючи електронну комерцію, 
банківську справу, електронні книги та електроніку. Цей 
стандарт має бути перенесено в національне законодавство до 
28 червня 2022 року. Потім це законодавство має 
застосовуватися з  28 червня 2025 року [3]. 

Директива 2016/2102 безпосередньо посилається на 
європейський стандарт EN 301 549. Він схожий на Section 508 
у Сполучених Штатах. Цей стандарт було створено, щоб 
створити рівні європейські вимоги до закупівель щодо 
доступності. Cтандарт EN 301 549 охоплює різні технології, а 
не лише Інтернет. Частини EN 301 549, що стосуються 
Інтернету, посилаються на рівень WCAG 2.1 AA, який був 
розроблений Ініціативою вебдоступності (WAI) World Wide 
Web Consortium (W3C) опубліковано та підтримується як 
стандарт ISO (ISO 40500:2012). Це відповідає очікуванням, 
що EN 301 549 також стане застосовним стандартом для 
приватного сектора. Однак Директива 2019/882 прямо не 
посилається на цей стандарт. 

Об’єктом дослідження даної роботи є форма входу 
вебзастосунку «ПРИВАТ 24» АТ КБ «ПриватБанк», тому 
першочергово необхідно зазначити, що окрім технічних 
міркувань, користувачі зазвичай віддають перевагу простим і 
коротким формам, першопричиною чого є питання безпеки 
персональних даних. Для тестування доступності форми для 
скрінрідерів було використано допоміжну технологію NVDA [4] 
і браузер Chrome. Виходячи з рекомендацій WCAG 2.1 AA 
для форм можна визначити декілька головних правил: 
можливість навігації формою за допомогою лише клавіатури, 
використання елементів міток для пов’язування текстових 
міток з елементами керування форми [5], саме з контенту цих 
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міток браузер згенерує дерево доступності, що забезпечить 
скрінрідер необхідними знаннями про вміст форми. 

На рисунку 1 зображено вигляд форми у застосунку для 
неавторизованого користувача. Цифрами зазначено 
інформативні елементи, які повинні бути доступними для 
скрінрідерів. Кнопки, поля вводу та посилання повинні 
фокусуватися та надавати можливість навігації за допомогою 
клавіатури. 

 
Рис. 1. Форма входу у вебзастосунок «ПРИВАТ 24» для 

неавторизованого користувача. 
 
При запуску допоміжної технології NVDA для читання 

форми користувач отримує наступний скрипт: «000000000 – 
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редагувати бланк», далі навігуємося формою за допомогою 
кнопки «TAB». Наступний скрипт чує користувач при 
навігації: «кнопка – посилання App Store, посилання Play 
Market» та вихід з форми. 

З вище наведених скриптів можна зробити висновок, що 
допоміжна технологія недостатньо проінформована про 
контент форми, та користувачу буде важко зрозуміти, які 
кроки йому необхідно виконати для авторизації у застосунку. 
До головних причин можна віднести: відсутність тегів <label> 
для описання контексту полів вводу, використання тегу <div> 
заміть тегу <h…> (суперечить правилам семантики), тег 
<table>, який використовується для вимальовування QR-коду 
не містить ніякого інформативного атрибуту для скрінрідеру. 
Так як фокус при відкритті форми стоїть на полі вводу 
телефонного номеру, то користувач допоміжних технологій 
не знає, яка країна вибрана за дефолтом, що може стати 
причиною неправильної авторизації. Кнопка виходу з форми 
не містить tabindex атрибуту, що унеможливлює її 
використання для навігації клавіатурою, що також погіршує 
досвід користувачів. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що рекомендації 
WCAG 2.1 AA дуже допомагають у доступності, але це шлях, 
який все ще передбачає багато досліджень зручності 
використання та поширення культури доступності. 

Розширивши наше бачення та почавши розвивати думки 
про створення доступних систем для всіх людей, можна 
застосувати ці погляди в нашому повсякденному житті, 
ставши кращими людьми та розробниками. 
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СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК НОВА ОСНОВА 
МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ РЕКРУТІНГА 

АРМІІ США 
 

Побудова ефективної в умовах війни, добре озброєної, 
адекватної сучасним загрозам та економічно необтяжливої 
армії – була і залишається метою будь-якої держави. 
Невід’ємною складовою цього процесу є комплектування 
армії професійно підготовленим особовим складом. 
Вважається, що лише професійний військовослужбовець 
може ефективно використовувати високотехнологічне 
озброєння та військову техніку, яких в арміях світу стає 
дедалі більше. 

Указом Президента України № 36/2022 «Про 
першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності 
держави, підвищення привабливості військової служби в 
Збройних Силах України та поступового переходу до засад 
професійної армії» визначено поступовий перехід до 
формування ЗС України на професійній основі [1], крім того 
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вже під час війни було прийнято ряд важливих змін щодо 
Закону України «Про основи національного спротиву» [2]. 
Такі рішення передбачають докорінні зміни у процесі 
рекрутингу, основними суб’єктами якого є відділи 
рекрутингу та комплектування територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки. 

У роботі показано, що практично усі країни які 
здійснили перехід до контрактного принципу комплектування 
збройних сил стикаються з проблемою невідповідності 
динаміки соціально-економічних процесів і забезпечення 
престижу військової служби в суспільстві та вимогами до 
підготовки сучасних рекрутів. 

Достатньо ілюстративним є американський досвід 
комплектування професійної армії. Було допущено чимало 
прорахунків і помилок, причому одні й ті самі помилки 
робилися неодноразово. Навіть через 10 років після переходу 
армії на контрактну основу військові визнавали, що 
добровільна армія виявилася неспроможною забезпечити 
необхідну якість персоналу. Наприкінці 1970-х років через 
інфляцію та необхідність скорочення бюджетних витрат, 
ситуація з набором та утриманням кваліфікованого персоналу 
в армії погіршилася настільки, що постало питання про її 
ефективність. У 1980-х роках близько половини 
контрактників були набрані з категорії “трієчників”. Молоді 
люди з низькими результатами тестів потребували 
тривалішого навчання та часто не могли опанувати посадові 
функції, що призводило до їх передчасного звільнення. 

Таким чином виникає замкнене коло проблем між 
низькою якістю персоналу, браком людських ресурсів і 
вимушеним неефективним використанням коштів. Необхідне 
розуміння, що тільки агресивна конкуренція на ринку 
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молодої робочої сили з використанням засобів та 
інструментів, розроблених на основі маркетингових 
досліджень і статистики дозволить забезпечити високі 
стандарти відбору персоналу. 

Після того, як армія США в 2018 році вперше більш ніж 
за десять років не змогла виконати план набору рекрутів, 
була докорінним образом змінена маркетингова стратегія, 
Для розробки нового підходу військові уклали угоду з 
відомою маркетинговою компанією Omnicom.  

Була розгорнута активна реклама привабливості 
військової служби з точки зору матеріального забезпечення 
та можливостей отримання вищої освіти; для забезпечення 
необхідної якості поповнення родів військ – розроблені 
відповідні маркетингові стратегії та організовані спеціальні 
рекламні кампанії. Таким чином, були створені доцільні 
інструменти заохочення та набору добровольців з числа 
кращих випускників середніх шкіл.  

Маркетологи компанії відійшли від високобюджетної 
телереклами, основною темою якої була необхідність 
захищати США. Натомість вони приділили увагу соціальним 
комунікаціям в Instagram і Snapchat тощо. Наголос робиться 
на те, що в армії вони можуть отримати пов'язану з високими 
технологіями роботу, наприклад, зайнятися дронами або 
кібербезпекою. 

Рекрутингова кампанія армії США називається GoArmy 
і її основна мета – продемонструвати різноманіття кар’єрних 
можливостей в армії [3].  

У роботі показано, що «U.S. Army» – це бренд, який 
створюється роками, маркетинговий вплив через соціальні 
комунікації починається вже з десятилітнього віку. 
Надзвичайно потужною є інформаційна складова, що 
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покликана привернути максимальну увагу потенційних 
кандидатів. Для маркетингового впливу широко 
використовується інформаційне інтернет-середовище: 
офіційний сайт, YouTube-канал, фотохостінг Flickr, сторінки 
у поширених соціальних мережах, стрімінгові трансляції 
відеоігор тощо. У військових є свої кіберспортивні команди, 
які регулярно запускають трансляції з іграми на кшталт Call 
of Duty або Cyberpunk 2077. 

Військові прагнуть привернути увагу молодшої 
аудиторії. Omnicom втілила ідею таргетованої реклами для 
учнів старших класів у Facebook та проект партнерських 
матеріалів на платформах Reddit, BuzzFeed та Twitch. Армія 
також проводить кастинги для матерів солдатів, які 
виступатимуть як інфлюєнсери. Значна увага приділяється таким 
заходам, як фестиваль масової культури Comic-Con та виставка 
Pax, присвячена відеоіграм. Серед своїх партнерів військові 
називають популярні компанії Tesla та Amazon. Вони 
наголошують на тому, що після завершення служби солдати 
зможуть отримати роботу в Google, Facebook або LinkedIn.  

Водночас значних змін зазнали служби рекрутування, 
адже зрозуміло, що засобами соціальної комунікації можна 
поширити загальну інформацію про привабливість військової 
професії та її нематеріальні сторони – такі, як служіння 
Батьківщині, честь, відданість, можливість стати зрілою 
особистістю. Для докладного ж роз’яснення всього 
комплексу матеріальних пільг, кар’єрних можливостей та 
освітніх програм необхідно працювати індивідуально з 
кожним кандидатом. Для такої роботи потрібні належним 
чином підготовлені рекрутери. 

У роботі розглянуто позитивний досвід Командування 
рекрутингу ЗС США з використання соціальних комунікацій 
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задля підвищення іміджу служби в армії. До рекрутингових 
підрозділів армії США входять 8 рекрутингових бригад, 
батальйони, роти та станції, до складу яких входять до                 
7 інструкторів. Працівник рекрутингової служби забезпечує в 
середньому підбір одного новобранця на місяць. Надання 
методичної допомоги та навчання персоналу здійснює 
бригада маркетингу та взаємодії й спеціалізований коледж. 

Про успішність маркетингової компанії свідчіть те, що 
соціально-економічний статус особового складу ЗС США, 
станом на 2021 рік, трохи вищий, ніж у цивільного населення. 
Сьогодні 95% новобранців мають повну середню освіту – при 
тому, що закінчують середню школу лише 80% 
американської молоді. Забезпечення фінансування процесів 
маркетингу відбувається за допомоги національної програми. 
Досвід США становить практичний інтерес для України як 
приклад підготовки і впровадження рішення про перехід до 
професійних Збройних Сил. 
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НОВІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

 
Вже не одне десятиліття наратив є об'єктом вивчення 

для багатьох сфер соціогуманітарного знання, адже конструкт 
наратива є не тільки формою осмислення людиною 
навколишнього світу, оформленням досвіду та 
упорядкуванням смислів, а й способом наділення сенсом 
сфери соціальних дій та одним із потужніших 
пояснювальних, інтерпретаційних  інструментів та потужним 
засобом впливу на аудиторію.   

Стрімкий процес «наративізації» соціального простору 
відкриває  перспективи застосування наративних технологій 
для відносно нових галузей таких як реклама, маркетинг, 
управління. 

Кожна галузь знання привносить свої нюанси у 
визначення наративів, додає нові структурні елементи 
зберігаючи при цьому зв'язок із загальноприйнятим 
значенням - "історію про специфічну минулу подію". 
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Так, конструкт наративу в політичній науці містить у 
собі значний теоретичний потенціал для вивчення практики 
політичної комунікації та прояснення основних ідей 
політичного дискурсу. Політичний наратив дозволяє 
зрозуміти суть тих чи інших політичних ідей чи гасел, 
навколо яких організований текст. Як пояснювальний 
інструмент політичний наратив дає можливість осмислення 
складних та заплутаних політичних ситуацій, оскільки в 
ньому не просто викладаються події, а й систематизуються 
причинно-наслідкові зв'язки. Наратив стає особливою 
логікою пояснення, бо те, як відбуваються події, може 
пояснити, чому ці події відбуваються.  

У практиці біографічних досліджень методологія 
нарратива дозволяє структурувати життєву історію індивіда 
та є особливим способом передачі індивідуального людського 
досвіду. Наративна структура представляє життєвий шлях 
індивіда як єдине ціле, при цьому є ситуаційно інваріантною, 
незалежною від оцінних суджень і дозволяє конституювати 
самоідентичність людини. 

Маркетингові наративи розглядаються як спосіб 
особливого представлення  та просування компаніями своїх 
брендів. Набори символів та графіки перетворюються у цікаві 
оповіді, захопливі історії. Тут значення набувають не 
рекламні слогани й зображення, а оповідання про близького 
друга.  

Такий підхід стає особливо актуальним в епоху 
соціальних медіа. Завдяки соціальним мережам бренди дедалі 
частіше позиціонують себе як особи. У промоаккаунтах, що 
створюються, бренди презентуються в оповідальній формі. 
Одяг, автомобілі, косметика набувають емоцій, характеру, 
отримують коло інтересів та власних друзів. Бренд у мережі 
стає людиною, називає себе «я» чи «ми».  
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Споживача вже мало цікавлять сухі, нудні прес-релізи з 
описом продукту. Він більше цінує цікавого співрозмовника, 
веселого оповідача, того, хто не позбавлений емоцій та 
готовий відповісти на будь-які запитання. Люди хочуть 
зрозуміти  бренд так, ніби це людина. А людські стосунки 
вимагають взаємності та автентичності. Щоб бренд 
перетворити на наратив, надати йому оповідальну форму, 
слід навколо нього сформувати текст, в основі якого має 
лежати ланцюжок взаємозалежних дій з єдиною центральною 
темою. У такій розповіді має бути сказано, ким являється 
бренд, якими є його цінності. Споживача цікавлять перш за 
все його  інтереси, характер, як живої людини. 

 До основних структурних елементів маркетингового 
наративу можна віднести наявність у тексті послідовної,  
розгорнутої у часі та об'єднуючої концепції, яка має бути 
донесена до споживача; захопливого "сюжету", як серії подій; 
присутність загадкових «символів» чи акторів, що 
здійснюють дії; простий доступний спосіб оповідання, 
орієнтований на цільову аудиторію.  

У рамках корпоративної комунікації сьогодні дедалі 
привабливішим стає створення корпоративних наративів, як 
значимого для аудиторії контенту. Корпоративний наратив - 
це коротка, але вичерпна історія, яка визначає бачення 
компанії, передає її стратегію та втілює її культуру.  Це 
історія компанії, яка надихає співробітників, захоплює 
партнерів, приваблює клієнтів  та  пояснює, чому компанія 
існує і що робить її унікальною. Тут  наратив виступає  як 
«легенда», розповідь, за допомогою якої компанія хоче 
донести до аудиторії основні свої ідеї, цілі, бачення 
майбутнього. У корпоративному наративі міститься все те 
головне, що з точки зору компанії вигідно відрізняє її від  
конкурентів, що є незабутнім.  
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 Зберігаючи основні характерні риси наративу - 
протяжність  події у часі, наявність початку та закінчення 
історії – корпоративний наратив набув цілого спектру нових 
структурних елементів, які дозволяють розробити 
переконливі розповіді, що працюють на імідж компанії, на її 
конкурентоспроможність. Такі оповідання мають 
відображати важливість проєктів компанії, торкатися 
якнайбільше людей і процесів, бути незабутніми, містити 
ключову фразу з мінімальною кількістю слів, події мають 
розгортатися у часі, а історія повинна постійно оновлюватись.  

Поширеність та доступність інтернету, популярність 
соціальних мереж дає наративним технологіям необмежені 
можливості не тільки в традиційних галузях вивчення 
індивідуального досвіду, а й у досить нових сферах, додаючи 
нових структурних елементів у визначенні наративу. 

 Привабливість наративних технологій в різних галузях 
соціогуманітарного знання пояснюється насамперед тим, що 
наративне розуміння краще пристосовано для передачі 
індивідуального людського досвіду та здатне враховувати 
конкретні життєві контексти. У розказаних  історіях  подіям, 
досвіду надається форма та зміст, виділяється центральна 
тема, окреслюються початок, середина та кінець історії. 
Наративи виступають як спосіб надати сенс людським 
вчинкам і відрізнити їх від просто фізичних дій. Відрізняти 
сферу соціальних дій від фізичного руху дозволяють поняття, 
що утворюють оповідальну схему: цілі, мотиви, інтенції 
тощо. Тим самим вони відіграють сполучну роль, завдяки 
чому на перший погляд незв'язані та незалежні елементи 
розглядаються як пов'язані частини цілого. Тому наративна 
природа дійсності означає насамперед специфічний спосіб 
організації дій та подій, а наративні технології застосовані у 
різних галузях  специфічну форму сприйняття об'єктів.  
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ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL NUCLEAR 
ENERGY MARKET 

 
Nuclear energy is a specific industry of the world economy, 

as it requires close international cooperation in order to prevent 
the spread of dual-use technologies, ensure global and regional 
environmental and energy security, ensure the rights to use 
peaceful atoms for national economies and observe the rules of 
free market competition. International cooperation on the 
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provision of nuclear fuel and nuclear energy equipment is carried 
out at several levels. The first level is global. At this level, there 
are international organizations that unite nuclear energy producing 
countries, as well as national structures. The work of international 
organizations in the field of nuclear energy, primarily IAEA, is 
extremely important. The efficiency of the world’s nuclear energy 
depends on the established international cooperation at two levels. 
But today, international relations are going through a transition 
period connected with political and economic transformations, 
globalization processes, the emergence of new influence centers 
and new problem regions. 

The current state of nuclear energy development is 
evidenced by the following data: in 2020, the production of total 
combustible fuel accounted for 57.1% of total gross electricity 
production (53.7% for fossil fuels; 3.4% for biofuels and waste); 
nuclear power plants - 18.0%; hydroelectric power plants - 13.2%; 
wind farms - 7.6%; solar stations - 3.3%; and other sources - 0.8% [1]. 

The growing demand for energy and the need for cleaner 
electricity production is one of the market drivers. Therefore, the 
market is expected to show steady growth in the coming years. In 
2020, the global nuclear energy and equipment market grew to 
about USD 67.23 billion, as compared to USD 56.9 billion in 
2014, at the same time, the average annual growth rate was 3.4%. 
Along similar lines, the nuclear equipment market is expected to 
reach USD 11.8 billion in 2020, as compared to USD 9.9 billion 
in 2014, at the same time, the average annual growth rate 
worldwide will be 3.4% [2]. Among the medium-term and long-
term trends in the world’s nuclear energy industry we can mention 
the reorientation of nuclear energy development centers from 
developed to developing countries, the introduction of new 
technological solutions, the desire of individual states and regions 
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to ensure their energy safety through the development of nuclear 
energy. 

The global nuclear fuel market is analyzed by two main 
indicators: by reactor types and regional concentration. Nuclear 
reactors and their equipment are used to produce electricity 
through a chemical known as uranium-235. Reactors are of the 
following types: pressurized water reactors (PWR) and others 
(including boiling water reactor (BWR), pressurized heavy water 
reactor (PHWR), boiling water reactor (BWR) and others), and 
they are used to produce electricity through nuclear energy. The 
current nuclear energy and equipment market is largely dominated 
by the PWR with a large number of operating and future reactors. 
The PWR type nuclear energy market grew at an average annual 
growth rate of 1.6% between 2014 and 2020. 

The largest regional centers of the nuclear fuel market are 
North America (USA, Canada, Mexico) and Western Europe 
(Belgium, Finland, France, Germany, Netherlands, Spain, 
Sweden, Switzerland, Great Britain). There are 114 nuclear 
reactors in operation on the markets of North America and                 
107 reactors on the markets of Western Europe. In the future, the 
largest regional segment could be the Asian region, in particular 
India, China, Japan, Pakistan, South Korea, Taiwan, where                  
110 reactors are already operating today, the number of which 
could double by 2030, given the plans for the development of 
nuclear energy in China, India and Korea [3]. 

As of September 2020, there were 442 nuclear reactors in 
operation in more than 31 countries, and nuclear power plants 
accounted for 18% of global electricity production in 2020              
(Table 1). According to the data, 54 nuclear reactors are currently 
under construction, including China, India, Russia, South Korea, 
the United Arab Emirates, Finland and France. Aware of the 
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challenges facing energy and the environment, these countries are 
building new power plants because they believe that nuclear 
energy is an important source of modern life and the future of 
their countries. 

China is the country building the largest number of reactors 
in the world. It has 49 units in operation and 11 more reactors 
under construction. Next on the list is India with 7 reactors under 
construction, then South Korea, Russia with four reactors under 
construction. Next, the UAE, where the construction of its three 
units is sufficiently advanced and one of them will soon become 
operational 

In the European Union, 14 out of 27 member states have 
nuclear power plants. There are currently 110 reactors in 
operation, producing almost 26% of annual energy consumption 
in the EU. Four more reactors are under construction in Slovakia 
(2), Finland (1) and France (1). France, which has 56 operating 
reactors, is the EU country with the largest number of nuclear 
facilities. More than 70% of electricity is produced from nuclear 
sources, the highest percentage in the world. Next comes Slovakia 
with 55% of nuclear energy, Hungary with 50%, Belgium and 
Sweden with 51% and 40% respectively. Almost a third of the 
electricity consumed in the EU comes from nuclear sources. 180 
reactors are operating throughout Europe, and 16 are under 
construction [3]. 
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Table 1 
Nuclear power plants in operation and under 

construction in the world, 2021 
Country Operating 

reactors 
Reactors 

under 
construction 

Electrical 
production of nucl. 

origin (TWh) 
Argentina 3 1 6.45 
Belgium 7 – 27.01 
Brazil 2 1 15.67 

Bulgaria 2 – 16.12 
Canada 19 – 95.03 
China 49 11 286.50 

Czech Republic 6 – 28.25 
Finland 4 1 21.88 
France 56 1 393.20 

Germany 6 – 71.86 
Hungary 4 – 14.85 

India 22 7 35.38 
Iran 1 1 6.30 

Japan 33 2 49.19 
Mexico 2 – 13.20 

Pakistan 5 2 9.29 
Romania 2 – 10.44 

Russia 38 4 191.33 
Slovakia 4 2 13.78 

South Africa 2 – 10.56 
South Korea 24 4 127.07 

Spain 7 – 55.67 
Sweden 7 – 63.84 

Switzerland 4 – 24.49 
Taiwan 4 2 26.65 
Turkey – 2 – 

Great Britain 15 2 59.09 
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USA 95 2 807.08 
Ukraine 15 2 84.39 

UAE – 3 – 
TOTAL 442 54 2 586,28 
Source: made by the author [3,4] 
 
There are 121 nuclear reactors in the American region and 4 

more are under construction. Asia has 139 reactors capable of 
operating successfully, although there are some that stop for a 
moment, as in Japan. Asia is the continent with the largest support 
for nuclear technology, under construction are 34. Two reactors 
are operating in Africa. 

As of 2021, four nuclear power plants functioned in 
Ukraine, operating 15 nuclear power units: Zaporizhzhia, Rivne, 
South-Ukrainian and Khmelnytskyi. And 2 new power units (3 
and 4) were planned to be built in Khmelnytskyi. The planned 
capacity of these units is 3012 MW each, despite the fact that 
there is not a single power unit with a capacity of more than 1000 
MW at Ukrainian nuclear power plants. In general, nuclear power 
plants produce 53.9% of the total energy on the market, unlike 
other electricity production (oil, gas and alternative energy), with 
46.1% of the market [5]. In addition, there is Chernobyl Nuclear 
Power Plant, which suspended electricity in December 2000 and 
is now decommissioned. An isolation facility “Shelter” was 
already built above the destroyed 4th power unit. Also on the 
territory of Ukraine there are four reactors that are not completed: 
Kharkiv Nuclear Heat and Power Plant, Odesa Nuclear Heat and 
Power Plant, Crimean NPP, Chyhyryn NPP [6,7]. 

In December 2005, Ukraine and the EU signed the 
agreement on cooperation in the energy industry, which firmly 
links the country with Western Europe both in terms of nuclear 
energy and electricity supply. Ukraine is one of the eight countries 
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for electricity production at nuclear power plants and one of the 
five countries for the contribution of the received electricity to the 
total volume of electricity. Nuclear energy in Ukraine is an 
important component of the overall fuel and energy complex and 
occupies leading positions in the country’s electricity supply. 

Today, nuclear and hydro energy are the cheapest for 
Ukraine, which cannot be said about alternative energy. Over the 
past ten years, the NPP’s energy tariff has increased fourfold, 
which is a good result for this industry. Since July 1, 2019, 
Ukraine has attracted new optimal models for the energy market, 
which were designed to improve and simplify the process of 
selling energy. 

Now there are huge changes in the nuclear energy market. 
Alternative energy (solar energy, wind energy, biomass, etc.) has 
entered the electricity market, which leads to a reduction in 
participants in this market. The rapid development of industry and 
residential construction leads to an increase in energy demand 
around the world. Most countries in the world tend to use nuclear 
energy to meet growing energy demand. This is largely due to its 
ability to generate huge amounts of energy with fewer greenhouse 
gas emissions than thermal energy. On the other hand, the 
inability of other “green” alternative sources to produce large 
amounts of energy to meet growing demand gives nuclear energy 
an advantage over others. 

The development of nuclear energy is influenced not only 
by economic indicators of energy production. No less important 
indicators are fossil fuel prices, state policies aimed at reducing 
the use of traditional fuels, environmental conditions, trust or lack 
of trust in the safety of nuclear power plants. Moreover, nuclear 
energy provides countries with energy independence, it is relative 
but very significant, especially with global fluctuations in fuel 
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prices, as well as in the conditions of difficult fuel transportation routes 
passing through many countries. It can be concluded that nuclear 
energy may become the most attractive alternative for energy 
development for countries with a strong tendency to reduce the use of 
fossil fuels and reduce greenhouse gas emissions into the environment. 

In more than 60 years of its development, global nuclear 
energy has gone from an experimental method of generating 
electricity to a significant industry in the world’s energy market. 
The development of the world’s nuclear energy is uneven, man-
made factors, such as accidents at nuclear power plants, have a 
serious impact on growth rates. But overall, with the current 
growth rates in energy consumption and technological 
improvements in nuclear energy, the industry expects steady 
growth. The trends in the development of global nuclear energy 
are closely related to the overall global energy balance and energy 
consumption. There are prerequisites for increasing its share in the 
global energy balance, given the increase in energy consumption 
in different regions, high energy prices and the development of 
technologies. Today, about 50 states can be considered as players 
in the global nuclear energy market. However, only a limited 
number of countries can claim leadership positions. There are 
serious technological, financial, social and economic, natural and 
environmental, and foreign policy barriers to the growth of this 
number. Successful international cooperation in the nuclear 
energy industry makes it possible to minimize nuclear risks, 
establish interstate interaction and lay the foundations for the 
future growth of the world’s nuclear energy. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ 
 
Зовнішня торгівля є одним з ключових аспектів, на яких 

сконцентрована діяльність керівництва багатьох країн світу.  
Оцінюванню та  аналізу зовнішньої торгівлі України 
присвячена велика кількість наукових праць, зокрема з 
країнами ЄС [1,2]. Про позицію України серед країн ЦСЄ 
висвітлено у [3,4]. Про головні статистичні показники 
зовнішньоторговельної діяльності України у статиці та 
динаміці описано у [5,6], а про макроекономічні показники, 
показники добробуту населення країни, показники 
інвестиційної діяльності у [7,8,9,10].   

Вважаємо за доцільно зосередити увагу саме на ЗТД 
України у порівнянні з ЗТД Італії, оскільки І Україна, і Італія 
є економіками відкритого типу, що активно залучені до 
процесів міжнародної торгівлі товарами та послугами. 
Важливу роль для економічного розвитку таких країн 
відіграє, насамперед, експорт. Вартісні обсяги експорту 
товарів і послуг Італії значно перевищують обсяги України. У 
2021 році, до прикладу, експорт Італії перевищував експорт 
України майже у 9 разів. Вартісні ж обсяги імпорту Італії 
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також в рази перевищують обсяги України. Наприклад, у 
2021 році, імпорт Італії перевищував імпорт України майже у 
8 разів. Загалом, Італія є країною – чистим експортером: 
вартісні обсяги експорту значно перевищували вартісні 
обсяги імпорту в усі роки впродовж досліджуваного періоду. 
Україна ж у більшості років була чистим імпортером: лише у 
2014-2016 роках українська економіка експортувала товарів і 
послуг більше, аніж імпортувала. Зовнішньоторговельний 
(далі – ЗТ) оборот Італії майже десятикратно перевищує 
оборот України: Італія є одним із основних учасників 
міжнародної торгівлі (див. табл. 1).  

Бачимо, що ланцюгова динаміка зовнішньої торгівлі 
двох країн наслідує спільний тренд. Найбільше зростання 
зовнішньої торгівлі за досліджуваний період в обидвох 
країнах відбулося у 2021 році. внаслідок відновлення після 
глобальної кризи, спричиненої пандемією Covid-19. 
Найбільше падіння також спостерігалося в обидвох 
економіках одночасно – у 2015 р. Із статистичних даних 
видно, що за базовим методом, зовнішня торгівля України 
впродовж досліджуваного періоду пережила дві стадії: спад у 
2013-2015 роках. та відновлення у 2016-2021 роках., майже 
досягнувши значень 2012 року у 2021 році. Зовнішня торгівля 
Італії втім не виявляє чіткого тренду та перебуває у 
вартісному вимірі 2012 р. із відхиленням орієнтовно ±15%. 
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Таблиця 1 
Абсолютні показники зовнішньоторговельної 
діяльності України і Італії у 2012-2021 роках 

 

Рік 

Експорт 
Італії, 
млрд 
дол. 

США 

Експорт 
України, 

млрд 
дол. 

США 

Імпорт 
Італії, 
млрд 
дол. 

США 

Імпорт 
України, 

млрд 
дол. 

США 

ЗТ 
оборот 
Італії, 
млрд 
дол. 

США 

ЗТ 
оборот 

України, 
млрд 
дол. 

США 

Сальдо ЗТ 
балансу 
Італії, 

млрд дол. 
США 

Сальдо ЗТ 
балансу 
України, 
млрд дол. 

США 

2012 592,3 80,9 569,2 89,8 1161,5 170,7 23,1 -8,9 
2013 613,3 74,8 561,9 83,3 1175,2 158,1 51,4 -8,5 
2014 629,3 64,1 566,7 60,8 1196 124,9 62,6 3,4 
2015 545,8 46,8 490,4 42,9 1036,2 89,7 55,4 3,8 
2016 550,5 45,1 488,7 44,6 1039,2 89,7 61,8 5,4 
2017 602,9 52,6 546,7 55,1 1149,6 107,7 56,2 -2,5 
2018 655,9 57,3 605,6 63,5 1261,5 120,8 50,3 -3,5 
2019 635,2 64,1 568,7 67,7 1203,9 131,8 66,5 -3,7 
2020 558,9 59,4 489,6 60 1048,5 119,4 69,3 -0,8 
2021 687,5 79,3 636,7 80,8 1324,2 160,1 50,8 -1,5 

Складено автором на основі даних із [11-16] 
 
Частки імпорту та експорту у ВВП України впродовж 

досліджуваного періоду значно перевищували показники 
італійської економіки, що свідчить про більшу відкритість 
економіки України та її міцнішу залежність від зовнішньої 
торгівлі. Імпортна та експортна квоти Італії мають тенденцію 
до зростання, тоді як значення для економіки України мають 
переважно спадний тренд. Значення індексу товарності 
свідчить про поступове зниження ступеню залежності 
економіки України від експорту та імпорту. Для італійської ж 
економіки цей показник дещо зростав впродовж 
досліджуваного періоду. Значення цінового індексу умов 
торгівлі для обидвох економік має висхідний тренд, що 
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свідчить про підвищення ефективності експорту. Для Італії у 
2012-2020 роках середні ціни експорту перевищували середні 
ціни імпорту. Для України, в свою чергу, найбільш 
ефективним був 2020 рік (див. табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Відносні показники зовнішньоторговельної 
діяльності України і Італії у 2012-2021 роках 

Рік Експортна 
квота Італії 

Експортна 
квота 

України 

Імпортна 
квота 
Італії 

Імпортна 
квота 

України 

Індекс 
товарності 
для Італії 

Індекс 
товарності 

для 
України 

Ціновий 
індекс 
умов 

торгівлі 
для Італії 

Ціновий 
індекс 
умов 

торгівлі 
для 

України 
2012 28,38% 46,02% 27,28% 51,08% 55,66% 97,10% 93,7% 89,0% 
2013 28,63% 40,81% 26,23% 45,44% 54,86% 86,25% 95,3% 99,8% 
2014 29,11% 48,63% 26,21% 46,13% 55,32% 94,76% 97,7% 96,4% 
2015 29,72% 51,66% 26,70% 47,35% 56,42% 99,01% 100,0% 91,6% 
2016 29,33% 48,39% 26,04% 47,85% 55,37% 96,24% 103,3% 99,8% 
2017 30,73% 46,88% 27,87% 49,11% 58,60% 95,99% 101,7% 101,7% 
2018 31,35% 43,81% 28,95% 48,55% 60,30% 92,35% 101,2% 99,5% 
2019 31,60% 41,68% 28,28% 44,02% 59,88% 85,70% 102,1% 99,9% 
2020 29,53% 38,17% 25,87% 38,56% 55,40% 76,74% 105,7% 105,0% 
2021 32,74% 39,63% 30,32% 40,38% 63,06% 80,01% ... ... 

Складено автором на основі даних із [11-16] 
 
Аналіз основних статистичних показників 

зовнішньоторговельної діяльності України і Італії дає змогу 
співставити вартісні обсяги експорту, імпорту товарів і 
послуг цих країн, роль зовнішньоторговельної діяльності у їх 
економічному розвитку. Розрахунок показників динаміки 
допомагає окреслити тренди еволюції зовнішньоторговельної 
діяльності та, у перспективі, використати їх для побудови 
прогнозів на майбутні періоди. Про застосування різних 
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методів прогнозування та методів врахування потенційних 
ризиків детально описано у [17-19]. 
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СЕКЦІЯ 15. 
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 Заслужений юрист України, проректор, 
 Національний авіаційний університет,  

м. Київ, Україна 
 

ПОСТАНОВКА ЖІНОК НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 
ЯК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ 

 
Якісно організована військово-облікова робота є 

запорукою гарантованого виконання планового завдання в 
ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в 
межах загального обліку людських ресурсів в Україні та 
відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої 
агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у 
сфері оборони держави. Військово-облікова робота – це 
комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від 
стану в якому перебуває держава та беспосередньо перебуває 
у зростаючій залежності від фахової підготовки працівників 
органів місцевого самоврядування та кадрового персоналу 
установ, організацій, підприємств і навчальних закладів 
незалежно від форм власності і підпорядкування.  

Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до 
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проходження військової служби за станом здоров'я, віком та 
сімейним станом, беруться на військовий облік 
військовозобов'язаних. (Закон України "Про військовий 
обов’язок і військову службу " від 04.04.2006 року) стаття 1 
пункт 11, постанова Кабінету Міністрів України віл 
14.10.1994року № 711.) [1] 

24 лютого 2022 року почалася нова фаза збройної 
агресії Російської Федерації, яка триває вже понад вісім років. 
Указом Президента України №64 від 24.02.2022, 
затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у 
зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти 
України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і 
оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої 
статті 106 Конституції України, Закону України "Про 
правовий режим воєнного стану" із 05 години 30 хвилин               
24 лютого 2022 року в Україні був введений воєнний стан. 

Внаслідок просування російської армії частина 
території України опинилася або певний час перебувала під 
тимчасовим контролем військових країни-агресора. Окупанти 
продовжують руйнувати українські села, селища і міста 
крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне 
населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. 
Мільйони людей змушені залишити свої домівки. Ракетні 
удари РФ по всій території країни продовжуються і зараз, 
окупанти атакують цивільні об'єкти.[2] Все це привело к 
проведенню мобілізації, збільшенню чисельності Збройних 
сил  та величезному навантаженню  на Територіальні центри 
комплектування. 

У квітні 2021, коли набув чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення окремих питань виконання військового 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-naslidki-udaru-rf-po-grebli-krivogo-rogu-video-novini-ukrajini-50270119.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-naslidki-udaru-rf-po-grebli-krivogo-rogu-video-novini-ukrajini-50270119.html


 
  
Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
      (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно) 
 

 
   464 

обов’язку та ведення військового обліку» від 30.03.2021               
№ 1357-ІХ (далі - Закон № 1357),  що одна із грандіозних 
змін, які на нас очікують - зміна переліку спеціальностей 
(професій), за якими перебуватимуть на військовому обліку 
жінки.[3] Після змін, унесених Законом № 1357, жінок беруть 
на військовий облік військовозобов’язаних за переліком 
спеціальностей (професій), затвердженим не Кабміном, а 
Міноборони (ч.11 ст. 1 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII).  

Міноборони наказом від 11.10.2021 № 313 затвердив 
новий Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з 
відповідними військово-обліковими спеціальностями, після 
одержання яких жінки беруться на військовий облік 
військовозобов'язаних (далі — Перелік).[4] Він у сотні разів 
ширший за попередній.  Він набув чинності 17.12.2021.  

Наказ Міноборони №313 було зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 3 грудня 2021 року. Відповідно до цього 
документа, на військовому обліку повинні перебувати 
працівниці, зайняті у 35 сферах діяльності, які охоплюють 
майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування 
до банківської справи.  

У цьому переліку найрізноманітніші професії (серед них 
як керівники виробничих підрозділів та органів влади, так і 
звичайні робітники та службовці) отримали споріднені 
військово-облікові спеціальності.  

Згідно зі ст. 28 Закону про військовий обов'язок, 
граничний вік перебування у запасі - до 60 років. Таких жінок 
можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення 
оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть 
долучатись до війська лише добровільно за контрактом. 

Відтепер роботодавець повинен проконтролювати 
наявність документів про перебування на військовому обліку 
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у своїх працівників - не лише у чоловіків, але і в жінок. За 
приймання на роботу працівника без перебування на обліку 
передбачено штраф від Держпраці та територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки - від 5100 до 8500 грн. 

Петиція про скасування наказу Міністерства оборони, 
який розширює перелік військовозобов'язаних жінок                      
23 грудня  зареєстрували на сайті Офісу Президента. Її 
авторка Яна Рашевченко називає наказ  іноборони   
«знущанням з жінок» та вважає, що на військовому обліку 
мають бути лише представниці тих професій, які були 
затверджені постановою уряду №711, яка датована ще               
1994 роком. Там є лише декілька категорій професій, серед 
яких медики, картографи, механіки тощо. Петиція набрала 
понад 28 тисяч голосів усього за 4 дні. Тепер на неї має 
відреагувати президент.[5] 

У квітні Міністерство оборони скоротило перелік 
жіночих професій з більш як сотні до лише 14 спеціальностей 
та 7 професій. В цьому документі  є й перелік професій та 
спеціальностей які можуть знадобитись армії, зокрема, це 
спеціалістки зі: 

• медицини та ветеринарії, 
• зв'язку — телекомунікації та радіотехніки, 
• інженерії програмного забезпечення та метрології, 
• психології та фінансів, 
• перекладачі та кухарі, 
• картографії та поліграфії. 

Орієнтуватись треба і на диплом, і на фактичну роботу. 
Зараз в Україні жінка може добровільно піти до лав 

ЗСУ, не важливо яку вона має професію. За законом, крім 
армії, жінку можуть долучити до виконання робіт для 
забезпечення оборони держави у воєнний час. Тобто призвати 

https://petition.president.gov.ua/petition/130110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-94-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#n47
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не на фронт, а до якоїсь іншої, можливо, аналітичної роботи. 
Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не  
ділить  військовозобов’язаних за статтю. [6] На всіх 
покладаються рівні права та обов’язки. Необхідність чи буде 
жінка призвана, чи ні визначає держава. Не можна говорити 
про те, що всі стануть на облік та отримають повістки. 
Жодних підстав для цього немає. Нормативно ніде підстав до 
загальної примусової мобілізації нема. Коли жінка ставатиме 
на облік, буде визначена її придатність до військової служби 
та чи є підстави для відстрочки призову.  

Умови для відстрочки від призову викладені в ст. 23 
закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 
Основні підстави, щоб не йти на фронт, такі: 

• якщо жінка чи чоловік мають троє і більше 
неповнолітніх дітей; 

• якщо жінка або чоловік, самостійно виховують дитину 
чи виховують дитину з інвалідністю; 

• якщо людина має постійно доглядати за хворою 
дружиною чи чоловіком; 

• жінки чи чоловіки, в яких один з подружжя проходить 
військову службу, а вони мають неповнолітню дитину. 

Щодо відстрочки через вагітність в законі немає 
жодного слова, проте вагітність може підпадати під 
відстрочку "за станом здоров’я". 

Таким чином з 1 жовтня Міноборони почне брати на 
військовий облік жінок. Це означає, що українки певних 
професій повинні прийти до Територіальних центрів 
комплектування, пройти медкомісію тощо. Якщо жінка не піде 
до Територіальних центрів комплектування і не стане на облік , 
за це передбачається адміністративна відповідальність — так 
само, як і у випадку з військовозобов'язаними чоловіками, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
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уникають служби. Але виникає колізія. Адже жінка, доки не 
стала на облік до Територіального центру комплектування, не 
є військовозобов'язаною. 

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив: "Що 
стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, 
спеціальності яких передбачають постановку на облік. 
Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у 
запасі для комплектування збройних сил та інших військових 
формувань на особливий період, а також для виконання робіт 
із забезпечення оборони держави. Військовозобов’язаним 
людина стає лише після постановки на військовий облік. 
Жодним нормативно-правовим актом не передбачено 
штрафів для жінок які вперше стають на облік як 
військовозобов’язані.»[7] 

7 жовтня Верховна Рада внесла ясність та поставила 
крапку в дискусії в пресі та соціальних мережах про 
військовий облік жінок,  прийнявши в другому читанні  
законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону 
України "Про військовий обов'язок і військову службу". За 
проголосували 297 наредпів.[8] 

Необхідність прийняття змін до статей Закону була 
обумовлена тим, що Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
окремих питань виконання військового обов’язку та ведення 
військового обліку» пункт 11 статті 1 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» було викладено в 
новій редакції, відповідно до якої жінки, що мають 
спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, 
затвердженому Міністерством оборони України, і придатні до 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38685
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проходження військової служби за станом здоров’я та віком, 
беруться на військовий облік військовозобов’язаних. 

Згідно з наказом Міністерства оборони України від 
11.10.2021 № 313, (далі - Наказ) вагітні жінки та/або з 
малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. З 
Наказу випливає, що на військовий облік повинні стати 
мільйони українських жінок у віці від 18 до 60 років. 

Можна однозначно стверджувати, що взяття на 
військовий облік жінок на виконання Наказу у 2022 році не є 
можливим з огляду, зокрема, на введення військового стану 
та призову військовозобов’язаних чоловіків та кадрове 
забезпечення територіальних центрів комплектування та 
соціальної підтримки. 

Це спричинить накладання штрафів на жінок, що не 
змогли вчасно стати на військовий облік, та, відповідно, 
виникнення зайвої соціальної напруги й формування 
негативного ставлення до військового обов’язку. 

Також у разі зміни професії жінці потрібно буде 
інформувати про це територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки, що призведе до додаткового 
навантаження на них.  

За ним, жінки, які мають спеціальність та/або професію, 
споріднену з відповідною військово-обліковою 
спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому 
Міністерством оборони України, та придатні до проходження 
військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на 
військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.  

Водночас жінки, які придатні до проходження 
військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили 
заклади професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої або вищої освіти та здобули медичну або 
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фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на 
військовий облік військовозобов'язаних. 

Тобто законом встановлено добровільну постановку на 
військовий облік для жінок, за винятком медиків.[8] 

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.  

Висновки. Внесення Верховною Радою змін до статті 1 
Закону України "Про військовий обов'язок і військову 
службу" чітко визначило, що жінки, які мають спеціальність 
та/або професію, споріднену з відповідною військово-
обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, 
затвердженому Міністерством оборони України, та придатні 
до проходження військової служби за станом здоров’я та 
віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за 
їх бажанням.  

Водночас жінки, які придатні до проходження 
військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили 
заклади професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої або вищої освіти та здобули медичну або 
фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на 
військовий облік військовозобов'язаних. 
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ADENOSINE DEAMINASE DEFICIENCY IN 

CHILDREN 
 

Severe combined immunodeficiencies (SCID) - are a group 
of rare hereditary diseases of the immune system with different 
genetic nature, that belong to primary immunodeficiencies and 
lead to cellular and humoral immunodeficiency due to blocking 
the development and functioning of T- and B-lymphocytes, and 
sometimes NK cells. Due to the propensity to develop recurrent 
infections, without appropriate diagnosis and treatment, children 
often die before the age of one year. One of the most common 
types of SCID is adenosine deaminase (ADA) deficiency, which 
has an autosomal recessive inheritance path and accounts for 
approximately 10–15% according to the systematization (2019) of 
the International Union of Immunological Societies IUIS [1]. 
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The purpose of this work is to study the domestic and 
foreign literature regarding the prospects and problems of 
screening and therapy of newborns with ADA.  

Deficiency of the adenosine deaminase enzyme caused by 
mutations in the ADA gene leads to a disorder of the purine 
salvage pathway. This provokes immune deficiency of T- and B-
lymphocytes, metabolic abnormalities, and developmental delay. 
Adenosine deaminase is the main enzyme of the purine salvage 
pathway and catalyzes the conversion of adenosine to inosine and 
deoxyadenosine to deoxyinosine by irreversible deamination. 
Such transformation is important at the initial stage of 
differentiation and proliferation of lymphocytes [2]. ADA 
deficiency leads to the accumulation of 2'-deoxyadenosine, which 
suppresses the work of S-adenosylhomocysteine hydrolase. This 
provokes the accumulation of S-adenosylhomocysteine, which in 
turn causes a decrease in S-adenosylmethionine (AdoMet) 
synthesis, disrupting methylation processes necessary for 
lymphocyte differentiation. Also, the accumulation and 
phosphorylation of deoxyadenosine inhibit ribonucleotide 
reductase, an enzyme necessary for DNA replication. As a result, 
the impossibility of lymphocytes reproduction. Adenosine is also 
part of G-protein receptors signaling systems involved in the 
regulation of the immune response [3]. 

The disease can be asymptomatic in newborns. In cases of 
ADA deficiency, manifestations of the disease usually appear 
before 4-5 months of life in the form of resistant to therapy 
protracted infections, caused by opportunistic, conditionally 
pathogenic, or pathogenic agents. For example, pneumocystis 
pneumonia, BCG infection, and also viral infections (herpes 
viruses, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, etc.), fungi (Candida 
albicans), protozoa (P. carinii) [4]. 
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General symptoms of primary immunodeficiencies are also 
inherent: lesions of the upper and lower respiratory tract, intestinal 
infections, infections of the biliary tract caused by cryptosporidia 
or microsporidia, chronic diarrhea with malabsorption, 
dysmorphic features, and microcephaly [5]. Cases of cognitive 
and behavioral abnormalities, presumably associated with ADA 
SCID are described. Patients with this immunodeficiency showed 
IQ test results below the average and worse than patients with 
other types of SCID. As research has shown, hyperactivity and 
aggressive behavior are also noted. It is also known about 
impaired auditory functions, neurological abnormalities, skeletal 
dysplasia, and abnormalities of lung development [6]. A recent 
study also describes urogenital abnormalities in patients with 
adenosine deaminase deficiency. Among male patients, 
cryptorchidism is common, which is probably a systemic 
manifestation of ADA deficiency [7]. 

Due to the high lethality of the disease, it is advisable to 
screen newborns for SCID, including ADA deficiency. The main 
method today is the detection of T- and B-lymphopenia using 
TREC/KREC analysis. During VDJ recombination of T-cell 
receptors, excised DNA fragments form TREC (T-cell receptor 
excision circle) ring molecules, joining at the ends. During TREC 
screening, the number of copies of TREC molecules is determined 
using quantitative PCR. The absence of TREC indicates the 
inability to produce differentiated T-lymphocytes. To establish a 
specific type of SCID, further analyzes should be carried out. At 
the same time, it is important that there are several factors that 
cause T-cell lymphopenia, which is not related to SCID. These 
include prematurity, maternal use of immunosuppressive drugs, 
some genetic syndromes, congenital heart defects, and                        
fetal dropsy [8]. The procedure of neonatal screening for                       
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B-lymphopenia due to the formation of KREC (kappa-deleting 
recombination excision circle) in the process of maturation of B-
lymphocytes is similar. With ADA-SCID, low ADA activity is 
observed in erythrocytes, which is accompanied by an increase in the 
level of adenosine and deoxyadenosine in urine and blood plasma. 

For immediate treatment, it is recommended to start 
prophylactic antibiotics and antifungal therapy. There are three 
ways to treat ADA deficiency: enzyme replacement therapy 
(ERT), allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
(HSCT), or gene therapy (GT). Replacement therapy has an 
immediate stabilizing effect and has the potential to protect 
against disease-related neurological damages and partially restore 
immune function. Also, patients with this type of 
immunodeficiency need immunoglobulin therapy due to B-cell 
dysfunction. It is recommended to use  ERT as a supportive 
treatment from the period of diagnosis before HSCT or GT, and 
stop ERT before HSCT to reduce immune response [9]. 
Hematopoietic stem cell transplantation was the best solution for 
the treatment of ADA deficiency for a long time,. According to a 
retrospective analysis of ADA SCID therapy in recent years, 
allogenic transplantation from a related donor, HLA-compatible 
siblings, has the greatest effectiveness. In other cases, there is a 
high risk of developing graft-versus-host disease. The average age 
of patients at the time of transplantation was 12.5 months. Also, 
transplantation of bone marrow stem cells showed higher 
effectiveness compared to transplants of umbilical cord blood and 
peripheral blood cells. It is noted that the recovery of B-cell 
function was also affected by conditioning. A greater percentage 
of patients who received conditioning before HSCT compared 
with those who did not were able to subsequently withdraw from 
immunoglobulin therapy [10]. 
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Due to the insufficient number of compatible donors, 
transplant rejection, and problems with immunotherapy, today the 
prospect of treating SCID with the help of gene therapy is being 
actively explored. In this case, autologous transplantation of 
hematopoietic stem cells is used. The patient is transplanted with 
his own cells, which are previously genetically edited ex-vivo. 
Recent studies have shown the effectiveness of such treatment for 
ADA deficiency. In one study, enzyme replacement therapy was 
stopped before treatment, and patients received low doses of 
busulfan as conditioning. Gammaretroviral vectors containing 
DNA expressing the human ADA gene were used for cell 
transformation. It is interesting that unlike other types of SCID, 
the development of oncogenesis associated with insertion is very 
rarely observed with adenosine deaminase deficiency. This 
significantly expands the prospects of using gene therapy in the 
treatment of this type of immunodeficiency. The best effect was 
achieved by transplantation at фт earlier age - namely 3 months. Some 
patients managed to refuse immunoglobulin therapy, and none of them 
required repeated emergency allogeneic transplantation of 
hematopoietic stem cells, as with previous methods [11]. 

Autotransplantation of hematopoietic CD34+ cells edited by 
a lentiviral vector with low-dose busulfan conditioning in patients 
with a mean age of 10 and 11.6 months was also used. Overall 
survival at 36 months was 100%. Most patients showed an 
increase in serum IgM and IgA levels to normal ranges over time, 
indicating improvement in B-cell function. Only a few of them 
required further enzyme replacement therapy. Most patients did 
not require further immunoglobulin therapy due to improvement 
in B-cell function [12]. 

Therefore, in conclusion, recent studies complement the list 
of symptoms and abnormalities in ADA SCID, and confirm the 
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feasibility and effectiveness of using the TREC/KREC method, 
which can potentially significantly improve neonatal screening 
and contribute to timely diagnosis and prevention of infections. 
These studies show the effectiveness of gene therapy as an 
alternative treatment for adenosine deaminase deficiency. All this 
will allow the expansion of knowledge about ADA deficiency and 
its treatment to improve the quality of life of children. 
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РАННІ ОЗНАКИ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ ЗМІН У 
ЖІНОК 

 
Тема остеопорозу в останні десятиліття посідає 

особливе значення внаслідок двох тісно пов’язаних 
демографічних процесів - різкого збільшення в популяції 
літніх людей та кількості жінок у постменопаузальному 
періоді. Для профілактики виникнення переломів -  
найгрізнішого ускладнення цієї хвороби, остеопороз потрібно 
діагностувати на ранніх стадіях. Пацієнти з  переломами 
проксимального відділу стегнової кістки внаслідок 
остеопорозу у 30% помирають протягом перших 6 місяців, а 
протягом першого року - 73%. Виникнення та прогресування 
остеопорозу супроводжується таким симптомокомплексом - 
больовий синдром, порушення функціональної активності, 
працездатності та погіршенням якості життя хворої [1, 2]. 
Клініка первинного остеопорозу розвивається поступово і 
симптоматично здебільшого проявляється через 10-15 років 
від початку менопаузи - біль в поперековій та крижовій 
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ділянках (наростає при тривалому перебуванні в одному 
положенні, відсутність ефекту від прийому 
антипростагландинових препаратів); зменшення росту і 
сутулість (зниження висоти хребців); часто ідіопатичні 
переломи кісток (з найпростішої причини). 
Постменопаузальний остеопороз становить 85% в структурі 
первинного остеопорозу і може розвиватися в третини жінок 
у період пери- і постменопаузи. За перші 5 років 
постменопаузи втрати кісткової тканини можуть становити 
до 30–35% від усієї кісткової маси.  

Втрата кісткової тканини у клімактерії включає 2 фази: 
швидку й повільну. Швидка фаза спостерігається в перші 5 
років постменопаузи (втрата близько 3–5% кісткової 
тканини); повільна фаза - починається приблизно з 55 і 
більше років і характеризується щорічною втратою 0,5–1% 
кісткової тканини залежно від ділянки скелета [3]. 

Виділяють групи жінок, які «швидко», «нормально» і 
«повільно» втрачають кісткову масу. Жінки, які «швидко» 
втрачають кісткову масу, становлять близько 25% (до цієї 
групи належить більшість молодих жінок після двобічної 
оваріоектомії). У розвитку постменопаузального остеопорозу 
найважливішими є два чинники: кісткова маса до періоду 
настання менопаузи; подальша швидкість втрати кісткової 
речовини. У більшості випадків постменопаузальний 
остеопороз розвивається безсимптомно, і першим його 
проявом може стати перелом, що виник при мінімальній 
травмі або навіть без неї. Найчастіша локалізація 
остеопоротичних переломів: компресійні переломи хребців, 
перелом променевої кістки в типовому місці (перелом 
Колліса), перелом шийки плечової і стегнової кісток. При 
втраті кісткової маси спостерігається зниження зросту, 
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збільшення грудного кіфозу та формування типового горба, 
зменшення відстані від ребер до крил тазу із нахилом тулуба 
допереду, провисання живота, стиснення внутрішніх органів. 
Істотні порушення виникають з боку суглобів та зв’язкового 
апарату – це поліартралгії, остеоартрит  (вузлики Гебердена і 
Бушара), нестабільність зв’язкового апарату (втрата 
рівноваги, падіння). Естрогени безпосередньо і 
опосередковано через фактори росту здійснюють 
моделюючий вплив на хондроцити, їх дефіцит зумовлює 
швидкі запально-дегенеративні зміни в суглобових хрящах, 
ерозивний процес у субхондральній кістці, що проявляється 
швидким прогресуванням остеоартриту [4]. Порушення стану 
кісткової тканини в клімактерії та кісткового метаболізму 
загалом зумовлюють низку стоматологічних проблем: 
прогресування генералізованого пародонтиту та пародонтозу, 
поглиблення деструктивно-запальних процесів пародонту, 
втрату зубів, складнощі протезування та нестабільність зубних 
протезів через остеопоротичні зміни щелеп. Серед населення 
України захворювання тканин пародонта становлять 80 %, а 
після 40 років вони виявляються в 100 % випадків [5]. 
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ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА  

 
Мета. З'ясувати механізми виникнення хвороби 

Альцгеймера для піддтримання когнітивних можливостей 
головного мозку. 

За статистикою, деменцiя вражає передовсiм літніх 
людeй. За даними Інституту геронтології, в Україні на цю 
нeдугу страждає кожна десята людина похилого віку.  Хоча 
останнім часом хвороба молодшає. Причина цьому -  
активний та насичений ритм життя, великий потік інформації. 
Через це головний мoзок постійно працює.   

Раніше вивченню деменції приділялося дуже мало 
уваги. Хворим із симптомами Альцгеймера ставили діагноз 
«атеросклероз». Однак ця хвороба не уражає кровоносних 
судин, як це відбyвається у склерoтиків. Хвороба 
Альцгеймера пов’язана з руйнуванням нервових клітин. 

За рівнем смертності, хвороба Альйгеймера посідає 
четверте місце у світі [1]. За даними науковців, особливо 
небезпечна ситуація в тих країнах, де багато людей похилого 
віку. Україна, в даному випадку, не є винятком. 
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Відсоток людей із хворобою Альцгеймера зростає з 
віком, а саме хворих від 65 до 74 років - 3%, віком від 75 до 
84 - 17%, віком ≥ 85 років – 32% [1]. Захворювання вдвічі 
частіше спостерігається у жінок, частково тому, що вони 
мають більш тривале життя. Очікується, що поширеність у 
індустріально розвинутих країнах зросте зі збільшенням 
частки людей похилого віку. 

Більшість випадків захворювань мають невідому 
етимологію та з пізнім початком (більше за 65 років). Як 
правило, пов’язана зі спецефічними генетичними мутаціями. 
На початок і прогресування хвороби Альцгеймера 
впливають щонайменш 5 генетичних локусів, розташованих 
на 1, 12, 14, 19 та 21 хромосомах [2]. 

Судинні фактори ризику, наприклад гіпертонія, діабет 
та куріння, можуть збільшити ризик хвороби 
Альцгеймера. Зростає кількість доказів того, що агресивне 
лікування цих факторiв ризику вже в середньому віцi може 
зменшити ризик розвитку когнiтивних порушень у старшому 
вiці. 

Існують 2 патологічні ознаки хвороби Альцгеймера, а 
саме позаклітинні бета-амілоїдні відкладення (у сенільних 
бляшках) та внутрішньоклітинні нейрoфібрилярні клубки 
(парні спіральні нитки). Бета-aмілоїдні відкладення 
починають формуватися в мoзку людини за кілька років дo 
перших ознак відхилень. Вони руйнують нeйрoнні шляхи, 
провокуючи погіршення пам'яті, мовних навичок і 
поведінки. Експерти вважають, що дана технологія зможе 
виявляти хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях, і можна 
буде краще зрозуміти процес розвитку захвoрювання та 
знайти шляхи його лікування [3]. Відкладення бета-амілoїду 
та нейрoфібрилярні клубки слугують причиною втрати 
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синапсів і нейронів, що в свою чергу призводить до грубої 
атрофії уражених ділянок мозку. Механізм, за допомогою 
якого бета-амілоїдний пептид і нейрофібрилярні клубки 
викликають таке пошкодження, до кінця не вивчений. Існує 
кілька теорій. Амілоїдна гіпотеза припускає, що прогресуюче 
накопичення бета-амілоїду в мозку запускає складний каскад 
подій, які закінчуються загибеллю клітин нейронів, втрачаючи 
синапси і прогресуванням дефіциту нейромедіаторів. Ці 
симптоми спричиняють розвиток деменції. 

У пацієнтів з хворобою Альцгеймена спостерігали 
стійку імунну відповідь і запалення. Деякі експерти 
вважають, що запалення є третьою основною патологічною 
ознакою хвороби Альцгеймера [1]. 

При хворобі Альцгеймера виявлені і пріонні 
механізми. При пріонних захворюваннях, нормальний білок 
клітинної поверхні мозку, який називається пріонним 
білком, неправильно згортається в патогенну форму, яку 
називають пріоном. Пріон змушує інші пріонні білки 
неправильно згортатися, що призводить до збільшення 
аномальних білків, що в свою чергу спричиняє 
пошкодження мозку. При хворобі Альцгеймера вважається, 
що бета-амілоїд в церебральних амілоїдних відкладеннях і 
тау в нейрофібрилярних клубках мають пріоноподібні 
властивості самовідтворення [4]. 

Пацієнти з хворобою Альцгеймера мають симптоми та 
ознаки деменції. А саме: погіршення запам'ятовування нової 
та / або відтворення раніше засвоєної інформації; порушення 
інтелектуальної діяльності; афазії (порушення вже 
сформованого мовлення); апраксії (порушення 
цілеспрямованих рухів і дій); агнозії (порушення 
сприйняття: зорового, слухового, тактильного) [5]. 

https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/prion-diseases/overview-of-prion-diseases
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На пізніх стадіях хвороба не виліковна, але є деякі 
заходи підтримки пацієнтів. Заходи безпеки та підтримки 
при хворобі Альцгеймера такі ж самі, як і при всіх 
деменціях. До прикладу, оточення має бути яскравим, 
веселим і знайомим, і воно має бути спрямоване на 
посилення орієнтації. А також, необхідно вжити заходи для 
забезпечення безпеки пацієнтів. 

Висновки. Отже, хвороба Альцгеймера – 
нейрокогнітивний розлад, який є найбільш поширеною 
причиною деменції. Кількість хворих у світі на хворобу 
Альцгеймера подвоюється кожні 20 років. Хвороба 
Альцгеймера спричиняє прогресуюче погіршення 
когнітивних функцій та характеризується відкладеннями 
бета-амілоїду та нейрофібрилярними клубками в корі 
головного мозку та підкірковій сірій речовині.  
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АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 
Авіаційна галузь України належить до числа ключових, 

що забезпечують розвиток економічного потенціалу держави. 
В 2021-му, передвоєнному році, спостерігалось підвищення 
темпів зростання показників діяльності підприємств 
авіаційної галузі в порівнянні з попереднім роком. 
Пасажирськими та вантажними перевезеннями займались 28 
вітчизняних авіакомпаній, серед них 16 авіакомпаній 
здійснювали пасажирські перевезення, 9 авіаперевізників 
виконували регулярні рейси до 42 країн світу.  

Пасажирські перевезення на міжнародних рейсах, що 
виконувались вітчизняними авіакомпаніями на нерегулярній 



 
  
                                               Матеріали XXVI-ої Міжнародної науково-практичної конференції  

                                                                             (07 листопада 2022 року,  м.Загреб (Хорватія), дистанційно)  

 

 
                                                                    487 

основі, склали 6 013,4 тис. пасажирів, що в два рази більше, 
ніж у 2020 році, та на 10,9% більше за 2019 рік. Для 
регулярних міжнародних рейсів було характерним 
досягнення 36,6% рівня 2019 року. 2021 рік також був 
відмічений зростанням пасажиро-, пошто- та вантажопотоків 
через вітчизняні аеропорти. Обслуговуванням комерційних 
рейсів, що виконували українські та іноземні авіакомпанії, 
займались 19 вітчизняних аеропортів [1]. 

Вторгнення росії спричинило закриття повітряного 
простору над Україною для суден цивільної авіації, привело 
до руйнування авіаційної інфраструктури, до виникнення 
суттєвих фінансових втрат. Державний спеціалізований фонд 
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну 
діяльність та участь України в міжнародних авіаційних 
організаціях опинився в проблемній ситуації із-за різкого 
зменшення надходжень, джерелами яких слугує державний 
збір за відліт пасажирів та прибуття і відправки вантажу із 
вітчизняних аеропортів. 

Для виконання нашою країною міжнародних 
зобов’язань виникла необхідність поповнення 
Держспецфонду  за рахунок інших джерел,  які будуть 
відображені  у Повітряному кодексі України (гранти, 
благодійні внески, які можуть поступати від юридичних, 
фізичних осіб та інших установ). 

Закрите небо для цивільної авіації породило 
необхідність пошуку для авіакомпаній можливостей для 
роботи своїх повітряних суден та екіпажів в інших країнах. 
Особливою проблемою стало вирішення завдань 
підтвердження кваліфікації для пілотів хоча б із 
використанням тренажерів, які знаходяться за межами 
України, на території інших держав. Самі тренування є 
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достатньо дороговартісними та потребують втручання 
профспілок для того, щоб вони були безкоштовними або 
надавались з певною знижкою. 

За оцінкою фахівців, лише 200 із двох тисяч 
українських пілотів працевлаштовані за своїм фахом в 
зарубіжних країнах, це, насамперед, стосується найбільш 
затребуваних пілотів Aerobus 320. 

З моменту введення військового стану лише дві 
українські авіакомпанії змогли певною мірою продовжити 
діяльність – це МАУ та SkyUp. Ще напередодні  російського 
вторгнення масовою стала відмова страхових компаній у 
страхуванні ризиків для повітряних суден. Це спричинило до 
виникнення тяжкої ситуації з літаками, що перебували у 
лізингу – лізингодавці почали їх відкликати.  

Частина повітряних суден таких авіакомпаній, як  МАУ 
й Azur Air Україна, не була переміщена в інші країни й 
залишилася  у вітчизняних аеропортах; всі повітряні судна 
авіакомпанії "Windrose" залишилися в Україні. 

Авіакомпанія МАУ, маючи у своєму розпорядженні до 
початку війни більш ніж два десятки повітряних суден, під 
час воєнного стану змогла продовжити експлуатацію лише 
чотирьох, що працюють в Європі та переважно здійснюють 
чартерні рейси. Інші були відкликані лізинговими компаніями 
(10 літаків), ще таку ж кількість прийшлось законсервувати в 
українських аеропортах.  

Однак, результати діяльності за перше півріччя                   
2022 року виявилися збитковими – 1,3 млрд. грн. збитку (для 
порівняння, в аналогічний період 2021 року компанією було 
одержано 22 млн. грн. прибутку). 

З 20 вересня авіакомпанією було тимчасово припинено 
польоти трьох із чотирьох працюючих літаків; МАУ не в 
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змозі оплачувати рахунки щодо технічного обслуговування, 
пального, аеронавігації, послуг в аеропортах. І справа не у 
відсутності коштів (на рахунках авіакомпанії є кошти в 
розмірі 100 млн. грн.), а із-за того, що доступ до банківського 
рахунку заблокований. Така ситуація склалася із-за проблем у 
вирішенні корпоративних питань акціонерами А. Майбергом 
та І. Коломойським, насамперед, це стосується призначення 
нового президента авіакомпанії. За твердженням фахівців, 
три повітряні судна МАУ можуть бути передані  авіакомпанії  
Windrose, яка на даний час не володіє персоналом для 
експлуатації  Boeing [2]. 

В кращому стані знаходиться авіакомпанія SkyUp, якій 
вдалося перемістити в європейські країни маже весь 
літальний парк (крім одного повітряного судна). На 
сьогоднішній день в авіакомпанії працює більше 1200 
співробітників, із них 80% працювали в літній період [3].  

За піврічний період SkyUp виконано 4 тисячі рейсів, 
перевезено більш, ніж 619 тис. пасажирів, додатково залучено 
новий Boeing 737-800. Наявність дванадцяти повітряних суден 
дозволило налагодити співпрацю з такими авіакомпаніями, як 
Wizz Air, TailWind, Smart Wings (всього дев’ять). 

Найбільш доступні способи одержання доходів для 
авіакомпаній зарубежем – виконання чартерних рейсів по 
замовленню туроператорів, гуманітарних рейсів, 
використання «мокрого» лізингу, або ветлізингу (компанією 
здається в аренду повітряне судно разом з екіпажем та 
технічним обслуговуванням). 

Крім того, що SkyUp працює у Європі на ветлізингових 
контрактах, такий спосіб співробітництва нею планується 
застосувати в таких регіонах, як Азія, Африка, Південна 
Америка. В найближчій перспективі буде створена компанія, 
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призначена для діяльності в єврозоні з наявним європейським 
сертифікатом, власним штатом та повітряними суднами  

Складною є ситуація і з аеропортами в Україні: такі 
ключові аеропорти як Львів, Жуляни, Харків, Одеса були 
обстріляні російськими ракетами та потребують відновлення для 
відповідності міжнародним стандартам. 10 квітня були нанесені 
ракетні удари по аеропорту в Дніпрі, що привело до майже 
повного його руйнування; 30 квітня були завдані ракетні удари 
по аеропорту в Одесі і пошкоджена злітно-посадкова смуга. 

Ураховуючи, що в авіаційній галузі України діють 
стандарти безпеки Євросоюзу, виконання комерційних рейсів 
з пасажирами можливе після припинення бойових дій та 
проведення повторної сертифікації аеропортів по питанням 
безпеки. На думку експертів у сфері авіаційної галузі, 
авіакомпанії відновлять польоти з українських аеропортів в 
період від шести до дванадцяти місяців [4]. 

За словами міністра інфраструктури, першим, хто 
розпочне свою роботу, може стати Львівський аеропорт, але 
лише за умови гарантованої безпеки з боку міжнародних 
партнерів, ООН та ін. 

 Відновленню українських аеропортів будуть сприяти 
заходи в межах домовленостей із зарубіжними партнерами, 
наприклад, підписаний з Великою Британією Спільний план 
дій, що дозволить реконструювати аеропортову 
інфраструктуру, провести навчання працівників аеропортів та 
персоналу, що відповідає за авіаційну безпеку. 
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