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Шановні колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

Матеріали ХХVІІ-ої Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сучасні 
аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 
тенденції розвитку», (07 грудня 2022 року, 
м. Ліон (Франція)) виходять напередодні 
новорічних свят.  

У цьому контексті, бажаємо благополуччя, 
виконання бажань, зміцнення віри в майбутнє, 
щоб успіх супроводжував у всіх починаннях 
завжди і у всьому, а в сім’ях панували любов і 
душевна еплота! Миру, злагоди, терпіння, 
добра, щастя! 

Видавнича група «Науковi перспективи», 
організаційний комітет конференції, редакційна 
колегія наукового видання висловлюють подяку 
авторам тез, рецензентам, які взяли участь у 

роботі конференції, підготовці збірника матеріалів і закликають вітчизняну 
й міжнародну науково-педагогічну спільноти до творчого впровадження у 
практичну діяльність провідних ідей та наукових результатів. 

Висловлюємо упевненість, що презентований науковий доробок 
заохотить до поглибленого вивчення актуальних проблем професійного 
розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства; зміцнить авторитет 
закладів-учасників; сприятиме інтеграції до європейського освітньо-
наукового простору; забезпечить визнання  наукових результатів на 
міжнародному рівні. 

З повагою, 
директор Видавничої групи «Наукові перспективи», 
кандидат наук з державного управління, доцент, 
Лауреат премії Президента України  
для молодих учених         Ірина ХАРЧЕНКО 
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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 

АЛЬФА-БАНК ПЛАНУЮТЬ НАЦІОНАЛІЗУВАТИ 

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на 
територію України спричинило значне зниження економічної 
активності та спровокувало посилення ризиків для фінансової 
системи. Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки 
Юлія Свириденко повідомила в квітні, що загальні 
втрати України від російського вторгнення перевищили 
564,9 мільярда доларів.[1] 

Верховна Рада 3 березня ухвалила закон «Про основні 
засади примусового вилучення в Україні об'єктів права 
власності Російської Федерації та її резидентів», він набрав 
чинності 7 березня, і в документі йдеться про примусове 
вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та 
об'єктів права власності її резидентів через громадську 
необхідність на користь держави.[2] До об'єктів, які можуть 
бути вилучені відповідно до закону, відноситься рухоме та 
нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, 
корпоративні права, інше майно, що знаходиться на території 
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України та безпосередньо або через афілійовані особи, що 
належить Російській Федерації та її резидентам. 

Станом на 24 лютого 2022 року 16 896 компаній, 
зареєстрованих в Україні, належать росіянам та білорусам. З 
великих активів російські банки здебільшого пішли – 
залишився лише "Альфа-Банк". Активи української "Альфи" 
на 1 січня 2022 року становили 125,3 млрд. грн., а портфель 
депозитів фізосіб – 48,9 млрд. грн. (Дані НБУ). Головними 
акціонерами українського "Альфа-Банку" є Михайло Фрідман, 
Герман Хан (громадяни Ізраїлю та РФ), Олексій Кузьмичов 
(громадянин РФ та Кіпру), Петро Авен (громадянин РФ та Латвії). 
Усього їм належить 83% акцій українського "Альфа-Банку" 

 Під час військового стану в Україні процедуру 
націоналізації запускати не будуть – згідно із законом 
вилучення активів має відбутися у строки, встановлені у 
рішенні РНБО, але, у будь-якому випадку, не раніше, ніж після 
припинення військового стану в Україні та прийняття 
Верховною Радою відповідного закону про затвердження 
рішення РНБО.  

Існують і інші способи взяти контроль над активами, що 
належать росіянам. Наприклад, введення керуючих - щодо 
"Альфа-Банку", що належить громадянам РФ: Михайлу 
Фрідману - 32,86% і Петру Авену 12, 4%. Оскільки їх частка не 
є контрольним пакетом володіння, санкції на звичайну роботу 
Альфа-Банку в Україні не впливають - банк працює без 
обмежень.[3] 

 Нагадаємо, Міністерство юстиції Латвії шукає рішення, 
щоб позбавити латвійське громадянство банкіра Петра Авена, 
включеного до списку санкцій США. Ключовий актив Петра 
Авена – російський Альфа-Банк. В Україні працює дочірня 
структура банку – АТ "Альфа-Банк".[3]  

23 вересня 2022року у Верховній Раді було 
зареєстровано за №8069 проект Закону Про внесення змін до 
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Податкового кодексу України та деяких інших законів України 
щодо особливостей виведення з ринку системно важливого 
банку в умовах воєнного стану.[4] Визначено Парламентом як 
невідкладний. 6 жовтня 2022 року закон було прийнято. 

Реалізація ризиків у банківському секторі призводить до 
зниження платоспроможності та ліквідності банків. Внаслідок 
критичного погіршення ліквідності, фінансова установа 
втрачає спроможність обслуговувати власні зобов’язання. При 
цьому, відповідно до Закону України "Про банки і банківську 
діяльність" Національний банк України має право прийняти 
рішення про віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних у разі, якщо банк не виконав у 
встановлений договором або визначений законодавством 
України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими 
кредиторами через недостатність коштів. 

Водночас, віднесення до категорії неплатоспроможних 
через втрату ліквідності системно важливого банку та 
подальше його виведення з ринку за загальною процедурою в 
умовах воєнного стану є надто обтяжливим та створює 
додаткові ризики для системи у цілому. Зокрема, ліквідація 
такого банку може мати наслідком виникнення недовіри до 
банківського сектору, спровокувати подальшу ланцюгову 
реакцію відпливів коштів, втрату коштів клієнтами такого 
банку, зниження потенціалу кредитування населення та 
бізнесу, часткове руйнування платіжної інфраструктури. Більш 
того, виплата Фондом гарантування вкладів фізичних осіб                    
100 відсотків суми вкладів фізичним особам призведе до 
значних втрат Державного бюджету. 

З огляду на потенційні руйнівні наслідки для фінансової 
системи неплатоспроможності системно важливого банку, 
вбачається за необхідне передбачити оптимізовану процедуру 
виведення з ринку системно важливого банку за участі 
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держави у разі втрати ним ліквідності під час здійсненої 
російською федерацією збройної агресії проти України. Участь 
держави у виведенні з ринку системно важливого банку 
протягом дії в Україні воєнного стану дасть змогу відновити 
роботу фінансової установи та мінімізувати ризики 
розгортання негативних явищ на ринку.[4] 

Системно важливий банк – це банк, діяльність якого 
впливає на стабільність усієї банківської системи. Підвищена 
увага регулятора до діяльності системно важливих установ 
необхідна для збереження фінансової стабільності. 
Національний банк щороку визначає системно важливі банки 
за даними станом на 1 січня  відповідно до Положення про 
порядок визначення системно важливих банків, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від                     
25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами). Перелік системно 
важливих банків затверджено рішенням Правління 
Національного банку України від 09 березня 2022 року                     
№ 120-рш "Про визначення системно важливих банків". 

Закон націлений на особливості виведення з ринку 
системно важливого банку в умовах воєнного стану, 
запровадженого в Україні у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України. Конвеєр націоналізації 
системно важливих банків відбувається, якщо держава 
запідозрить структури у погіршення платоспроможності. 

 Заступниця голови комітету з питань економічного 
розвитку  у Верховній Раді України народна депутатка 
Роксолана Підласа у інтерв'ю TELEGRAF розповіла про 
подальшу долю «Альфа-банка», який належить російським 
олігархам Михайлу Фрідману та Петру Авену.[5] За її словами 
Альфа-банк буде націоналізований. Саме під націоналізацію 
цього банка розроблений законопроєкт № 8069. 

«Він розроблений саме під Альфа-банк і передбачає 
викуп його акцій з боку держави за одну гривню. Процедура 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_09032022_120_rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_09032022_120_rsh
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_09032022_120_rsh
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://telegraf.com.ua/ukr/jekonomika-i-finansy/2022-10-26/5720764-alfa-bank-povtorit-sudbu-privata-nardep-pidlasa
https://ips.ligazakon.net/document/view/JI08140I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02
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така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, 
потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. 
Процес схожий на націоналізацію Приватбанку в 2016 році. Це 
не означає що банк перестане працювати. Він достатньо 
стабільний. Держава не буде виводити його з ринку», - 
зазначила Роксолана Підласа.[] 

Законом надається Державі в особі Міністерства фінансів 
України право за пропозицією Національного банку України 
брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку 
щодо якого центральним банком було прийнято рішення про 
віднесення до категорії неплатоспроможних з підстав, 
визначених частиною другою статті 76 Закону України "Про 
банки і банківську діяльність", які настали під час здійсненої 
Російською Федерацією збройної агресії проти України. 

Фонд вживає передбачені Законом України "Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб" заходи з виведення 
неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за 
участю держави шляхом продажу такого банку державі з 
визначеними у законопроекті особливостями, а саме: 

- націоналізація системно важливого банку 
відбуватиметься через процедуру віднесення банку до 
категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме 
докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде 
проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного 
капіталу банку на день прийняття Національним банком 
України відповідного рішення; 

- Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного 
капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, 
деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде 
проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції 
додаткової емісії; не будуть формуватись резерви банку на 
покриття збитків за активними банківськими операціями та не 
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буде визначатись кредитний ризик за всіма активними 
банківськими операціями; 

- замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом 
державою запроваджується припинення зобов’язань банку 
перед контролери та власниками істотної участі у такому 
банку, а також підсанкційними особами з наступним 
зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку 
(також збільшується капітал банку); 

- відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її 
перевищення 1 грн. за висновком аудиторської компанії) буде 
можливим тільки після компенсації збитків державі Україна 
від російської федерації і виключно за рахунок таких коштів. 

Закон запроваджує також підтримуючі основну 
процедуру зміни, якими, зокрема: 

- скасовуються всі заборони (обтяження/арешти тощо) на 
відчуження акцій та припинення зобов'язань банку перед 
контролерами, власниками істотної участі та підсанкційними 
особами; 

- передбачається, що оцінка активів банку, шкоди 
(збитків) акціонерів та кредиторів банку здійснюватиметься 
міжнародно визнаним аудитором без врахування положень 
закону про оцінку майна, виходячи з реального фінансового 
стану банку на дату продажу. 

Фонд протягом процедури виведення 
неплатоспроможного системно важливого банку з ринку за 
участю держави призначає, за поданням Міністерства фінансів 
України, погодженим з Національним банком України, 
керівників банку, які приступають до виконання своїх 
обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової 
адміністрації в банку. 

Також законом передбачається, що банк протягом двох 
місяців з дня набуття державою права власності на акції 
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неплатоспроможного системно важливого банку проводить 
додатковий аналіз кредиторів банку на відповідність критеріям 
для припинення зобов’язань перед ними відповідно до цього 
закону з урахуванням структури власності кредиторів, 
визначення їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 
та припиняє ті зобов’язання перед особами, що відповідають 
таким критеріям. Якщо в результаті такого аналізу кредиторів 
банку не вдалося встановити кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) таких кредиторів або встановлено, що 
джерела розміщених у банку коштів є непрозорими чи 
недостатніми, або кредитори не надали банку у строк, 
встановлений у запиті банку, достатньої інформації для 
проведення аналізу наведених даних, банк зобов’язаний 
здійснити блокування операцій за рахунками таких кредиторів 
та коштів за такими рахунками для визначення відповідності 
кредиторів умовам для припинення зобов’язань перед ними 
або розблокування коштів за такими рахунками відповідно до 
цього закону і повідомити таких кредиторів про прийняті 
рішення.[4] 

Висновки. Ухвалення Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких інших законів 
України щодо особливостей виведення з ринку системно 
важливого банку в умовах воєнного стану" створений дієвий 
юридичний та невибірковий (стосовно всіх системно важливих 
банків) механізм для вирішення потенційно можливих в 
умовах війни кризових ситуацій із системно важливими 
банками з пріоритетом максимального забезпечення інтересів 
держави і клієнтів цих банків. Зокрема, з метою спрощення 
обтяжливої для нинішніх умов загальної процедури виведення 
банку з ринку оптимізовано порядок виведення з ринку 
системно важливого банку в разі втрати таким банком 
ліквідності під час дії воєнного стану в Україні. Також 
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установлено особливості участі держави у процедурі 
виведення такого банку з ринку. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 

Трансформацію системи охорони здоров’я визначено як 
найважливішу реформу, адже на сьогодні стан державної 
політики в Україні щодо здоров’язбереження населення 
характеризується низкою проблем, оскільки з’явилися 
чинники реальної загрози здоров’ю нації. Як наслідок у країні 
спостерігається стійка депопуляція, переважно за рахунок 
високого рівня смертності людей працездатного віку (кожен 
четвертий мешканець України не доживає до 60 років, а кожен 
десятий – до 35 років. Тривалість життя українців у 
середньому на 10 років нижча, ніж у країнах Європи, і на                   
18–19 років, ніж у Японії) [1]. 

Основні напрями трансформаційного механізму 
державної політики у сфері охорони здоров’я України були 
проголошені у Концепції розвитку охорони здоров’я 
населення України, затвердженій Указом Президента України 
від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000. Постановою КМУ від 
17.02.2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи 
охорони здоров'я» визначено, що Дніпропетровську і 
Вінницьку області обрано регіонами, які повинні впровадити 
пілотні проєкти реформування системи охорони здоров’я [2]. 
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Основні етапи реформи медичного обслуговування були 
визначені в наказі Міністерства охорони здоров’я України                 
№ 735 від 30 серпня 2010 року [3]. 

7 липня 2011 року було прийнято два закони, якими 
розпочиналися зміни у сфері охорони здоров’я. Так, законом 
України «Про внесення змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної 
допомоги» встановлювалося, що мережа державних і 
комунальних закладів охорони здоров'я формується з 
урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, 
необхідності забезпечення належної його якості, своєчасності, 
доступності, ефективного використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. Встановлено, що існуюча 
мережа таких закладів не може бути скорочена [4]. Закон 
України «Про порядок проведення реформування системи 
охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій 
областях та м. Києві» передбачав відпрацювання на базі 
пілотних регіонів основних підходів до реформування системи 
охорони здоров'я, їх моніторинг та оцінку для подальшого 
поширення на всю територію країни. Практична реалізація 
пілотних проектів починалася із структурної реорганізації 
первинної та екстреної медичної допомоги [5]. 

В той час у місті Києві розпочався експеримент у 
Дарницькому та Дніпровському районах, де розпочали роботу 
9 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та            
5 консультативно-діагностичних центрів. В результаті цього у 
2013 році було створено 27 закладів охорони здоров’я нового 
типу (19 центрів первинної медико-санітарної допомоги та              
8 Консультативно-діагностичних центрів) ще в восьми 
районах міста. Отже, всі лікувальні заклади Дніпровського та 
Дарницького районів були реорганізовані в комунальні 
некомерційні підприємства (КНП) [6].  
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На той час було також проведено заходи щодо початку 
трансформації вторинної медичної допомоги, зокрема 
прийнято рішення про створення трьох госпітальних округів,  
5 багатопрофільних клінічних лікарень інтенсивного лікування 
для дорослих і 2 – для дітей та інші заходи [6]. 

У 2018 році було продовжено трансформацію первинної 
медичної допомоги, а також запроваджено автономізацію 
закладів охорони здоров’я, що було закріплено у низці 
нормативно-правових актів. У багатьох розвинених країнах 
світу сімейні лікарі вирішують більшість звернень пацієнтів, 
що є ефективним, так як допомагає запобігати багатьом 
захворюванням до того, коли пацієнти потребуватимуть 
надання спеціалізованої/високоспеціалізованої медичної 
допомоги, яка є високовартісною.  

Погоджуємося, що реалізація реформ системи охорони 
здоров’я буде успішною тоді, коли зміниться система оплати 
праці медичних працівників, з урахуванням обмеженості 
ресурсів України в період проведення трансформаційних                
змін [7]. 

Отже, реалізація запроваджених реформ 2011-2018 рр. 
була пов’язана з недофінансуванням сфери охорони здоров’я, 
недостатнім фінансуванням безпосередньо заходів реформи та 
кадровим забезпеченням, зокрема лікарями первинного рівня 
надання медичної допомоги, недостатньо високим рівнем 
якості медичної допомоги, низьким рівнем цифровізації та 
недостатнім інформаційно-комунікаційним забезпеченням 
сфери охорони здоров’я та ін.  

Етапи трансформації сфери охорони здоров’я, що 
розпочалися у 2018 році тривають і досі. Значно ускладнило 
продовження трансформаційних змін у системі охорони 
здоров’я пандемія COVID-19 та військова російська агресія 
проти України.  
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ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

ЯК СКЛАДНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Процеси Євроінтеграції як цивілізаційний вибір України 

отримали фактологічне юридичне узаконення із підписанням 
Угоди про асоціацію з ЄС (21.03.2014 р.–– політичної частини 
тодішнім прем’єр-міністром України А. Яценюком, 27.06.2014 р. – 
економічної частини п’ятим президентом України                            
П. Порошенком). Одним із когенераторів поглиблення 
економічної інтеграції України із ЄС визнаємо запровадження 
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (далі –– 
зона вільної торгівлі або ЗВТ), котра, відповідно до Преамбули 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, визнається 
інструментом контекстуації політико-економічного та 
соціального діалогу між Україною та ЄС як економічним 
союзом його держав-членів. 

У період з 03.04.2014 р. до 31.12.2015 р. у двосторонніх 
стосунках Україна-ЄС діяли т. зв. «односторонні торговельні 
преференції», котрі країни-члени ЄС у якості економічного 
союзу надали товарам вітчизняного (українського) експорту. 
Зона вільної торгівлі як форма політико-економічного 
співробітництва між Україною та ЄС повноцінно запрацювала 
з 01.01.2016 р., коли почали застосовуватися положення 
Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею) [1].  
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Юридично та економічно, зону вільної торгівлі Україна-
ЄС варто визначати як комплекс заходів, спрямованих на 
демократизацію торговельних відносин між сторонами-
підписантами на фінансово взаємовигідних умовах. 
Відповідно до ст. 25 Розділу IV Угоди про асоціацію з ЄС, 
процес створення ЗВТ між Україною та ЄС повинен складати 
щонайбільше 10 років з моменту першочергового набрання 
чинності Угоди про асоціацію з ЄС, себто з 21.03.2014 р.  

Комплексність поняття «зона вільної торгівлі» у 
контексті політико-економічних відносин формату Україна-ЄС 
передбачає обопільне скасування ввізних мит; юридично-
законну реструктуризацію Україною підходів до продуктово-
харчової безпеки задля скасування додаткової сертифікації 
вітчизняних товарів на європейському ринку та створення 
умов доступної товарно-ринкової циркуляції; детінізацію 
процесу публічних закупівель в Україні задля доступу до 
аналогічного ринку ЄС; розробку Україною механізмів 
прозорого транскордонного переміщення товарів через 
вітчизняний митний кордон із одночасною превенцією 
шахрайських та контрабандних правопорушень; внесення змін 
Україною до вітчизняного законодавства у сфері права 
інтелектуальної власності.  

Надалі розглянемо деякі вашингтони ЗВТ Україна-ЄС, 
означені вище. Для цього використаємо статистичні дані із 
відкритих джерел та інформацію онлайн-моніторингового 
ресурсу Кабінету Міністрів України щодо виконання Угоди 
про асоціацію з ЄС –– Пульсу Угоди.  

Наприклад, дослідження М. Хорунжої [2], директорки 
Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при Київській 
школі економіки, щодо ефективності ЗВТ Україна-ЄС з точки 
зору ввізних мит та імпортно-експортних операцій відзначає 
згубну роль немитних обмежень як економічного бар’єру між 
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Україною та державами-членами ЄС у процесах інтеграції до 
європейського торговельного простору. Крім того, авторка 
відзначає своєрідність «двостороннього ланцюга» імпортно-
експортних операцій Україна-ЄС : імпорт продукції 
сільськогосподарського призначення до ЄС як економічного 
союзу держав-членів з України та, відповідно, експорт з ЄС до 
України товарів «кінцевого споживання». Це вказує на 
відсутність стандартизації вітчизняної продукції за рамками 
ЄС. Внаслідок цього відбувається «розрив» позитивних рис 
запровадження ЗВТ як частини Євроінтеграції : громадяни 
України отримують доступ до імпортної продукції, проте вона 
зростає у ціні через невиконання Україною власних 
зобов’язань відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію з 
ЄС.  

Аспекти публічних закупівель в Україні регулюються 
положеннями Закону України «Про публічні закупівлі»                    
№ 922-VIII від 25.12.2015 р. (ред. від 10.09.2022 р.) [3]. 
Відповідно до Преамбули даного нормативно-правового акту, 
передбачається створення обставин добросовісної конкуренції 
на ринку, запобігання підвищеній корупціогенності та 
встановлення прозорості (гласності) здійснення публічних 
закупівель. Логічним доповненням до акту законодавства є 
створення електронної системи Prozorro, у котрій з 2016 р. 
державні органи та інституції зобов’язані відображати 
інформацію про здійснені публічні закупівлі. Відповідальним 
за діяльність даного органу є Департамент сфери публічних 
закупівель та конкурентної політики при Міністерстві 
економіки України. Згідно статистичних даних, у період 2016-
2022 р. система Prozorro зекономила державному бюджету 
України понад 150 млрд. грн. на детінізації договорів щодо 
будівництва та поточного ремонту на вітчизняному та 
зарубіжному ринках водночас (внутрішні та міжнародні 
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замовлення). Через це констатуємо ефективність системи 
Prozorro та законодавства України про публічні закупівлі у 
контексті інтеграції з економіко-фінансовим ринком ЄС та 
ЗВТ між Україною та ЄС як похідною від Угоди про асоціацію 
фінансово-економічною константою.  

Інтеграція України до ЄС як економічного союзу держав-
учасників також передбачає врегулювання сфери митних 
питань. Дані із офіційного моніторингового джерела Кабінету 
Міністрів України –– Пульсу Угоди –– демонструють 
виконання Міністерством фінансів України, Комітетом з 
питань фінансів, податкової та митної політики, а також –– 
Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України на 
59% за період 01.11.2014 р. – дотепер. Так, у 2020 р. 
Міністерство фінансів України, Мін’юст та Міністерство 
закордонних справ України розробили та уклали меморандум 
про співпрацю між митними органами та суб’єктами 
господарювання, чим виконали положення ст. 77 Розділу IV 
Угоди про асоціацію з ЄС, котра регламентує цензи взаємодії 
митниці та бізнес-спільноти. Водночас, деякі необхідні реформ 
не є реалізованими : у 2018 р. відповідальними органами 
(переважно –– Мінфін, Верховна Рада України, Мін’юст та 
Міністерство закордонних справ України) нормативно не 
урегульовано завдання митниці; не концептуалізовано т. зв. 
вітчизняну «митну термінологію» відповідно до права ЄС; не 
створено інститути митного представництва як органи 
детінізації, декорумпізації та деконтрабандизації процесу 
проходження та оформлення товарів на митному кордоні 
України тощо (усе –– проблеми Митного кодексу України № 
4495-VI від 13.03.2012 р. – у ред. від 01.10.2022 р.). Робимо 
висновок, що процес подолання Україною т. зв. «митної 
корупції» як чинник наближення до повної та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі з ЄС потребує більш послідовного 
державного нормованого контролю [4]. 
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Заключним кластером інтеграції України до зони вільної 
торгівлі із ЄС визначаємо аспекти імплементації норм та 
положень права інтелектуальної власності ЄС до вітчизняної 
правової доктрини. Моніторинговий ресурс Кабінету Міністрів 
України –– Пульс Угоди –– демонструє прогрес у виконанні 
положень Угоди про асоціацію з ЄС у даному сегменті з 
01.11.2014 р. дотепер на 61%. Органами профільної 
юрисдикції виступають Міністерство економіки України, 
Комітет Верховної Ради України з питань економічного 
розвитку, Кабінет Міністрів України та Верховна Рада 
України. Деякі аспекти реалізовані повною мірою –– як-от 
правова охорона географічних зазначень та географічних 
найменувань (у частині, що стосуються ЗВТ Україна-ЄС), 
аспекти використання географічних зазначень відповідно 
стандартів Угоди про асоціацію з ЄС; певні генеральні аспекти 
залишаються лише частково втіленими –– наприклад, загальна 
термінологія щодо охорони інтелектуальної власності як 
економіко-правової константи, частиною якої є географічні 
зазначення як засадничий об’єкт ЗВТ (адже товари із 
зазначенням походження українського та європейського 
виробництва підлягають імпортно-експортному застосуванню 
на взаємовигідних для сторін –– України та ЄС як 
економічного союзу –– умовах) [5].  

Таким чином, економічна інтеграція України до 
європейської фінансово-економічної спільноти крізь призму 
Розділу IV Угоди про асоціацію з ЄС та положень про зону 
вільної торгівлі Україна-ЄС має позитивні та негативні форми 
генерації водночас. До позитивних відносимо ефективні 
переформатування процесу державно-публічних закупівель на 
транспарентних умовах (система Prozorro та нормативне 
підґрунтя –– Закон України «Про публічні закупівлі»), до 
помірно-прогресивних –– сферу інтелектуальної власності 
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(географічні зазначення та географічні найменування у 
площині відносин торгівлі Україна-ЄС : проблема 
загальнозаконодавчого забезпечення ГЗ як економічного 
конструктивного активу внутрішніх та міждержавних 
економічних надходжень). Переважно проблемними вважаємо 
експортну інертність України та пов’язаний дисбаланс ЗВТ 
Україна-ЄС (отримання товарів споживання від ЄС без 
зворотної відправки аналогічної продукції на експорт до ЄС) 
та митні питання, що потребують юридичного нормування 
задля зниження корупційних та контрабандних ризиків та 
повноцінної інтеграції із приписами ЗВТ та Угоди про 
асоціацію з ЄС.  
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я (еHealth): ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  
 

Для того, щоб країни могли ефективно отримати вигоду 
від цих цифрових інвестицій, системи мають бути розроблені 
належним чином, щоб забезпечити точність медичного вмісту 
(наприклад, логіку підтримки прийняття рішень), оптимізувати 
потреби в даних і забезпечити використання стандартів даних 
для взаємодії [1]. Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ) розроблений систематичний підхід для цифрових 
систем надання медичної допомоги для посилення протоколів 
надання послуг і збору даних для задоволення потреб 
інформаційних систем охорони здоров’я. 

На основі цих висновків ВООЗ розробила набори для 
цифрової адаптації (digital adaptation kits – (DAKs) як 
оперативний і програмно-нейтральний механізм, який 
перетворює рекомендації ВООЗ у стандартизований формат, 
який можна включити у цифрові системи. DAK призначені для 
надання комплексних технічних вимог для застосування 
настанов ВООЗ у цифровій формі. Вони також спрямовані на 
полегшення спілкування між лікарями/менеджерами та 
технологами в галузі охорони здоров’я, коли вони 
розробляють цифрові системи, щоб забезпечити загальне 
розуміння основного вмісту в цифрових системах [2]. 
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Електронна система охорони здоров’я має потенціал 
для подолання бар’єрів географії, професійної доступності, 
обмежень транспорту та інфраструктури та навіть проблем, 
викликаних соціально-економічною нерівністю. Крім того, 
вона обіцяє максимізацію ефективності за мінімально 
можливих витрат без серйозного втручання в життя пацієнтів. 

Таким чином, електронна система охорони здоров’я є 
не стільки прикладом технологічного імперативу, скільки 
мудрим і виваженим вибором відповідальних керівників у 
сфері охорони здоров’я. Безпека пристроїв і стандартизація є 
також важливими питаннями, як і здатність технології 
забезпечувати цілісність і надійність даних, а також її 
здатність точно збирати та передавати дані з відповідними 
резервними заходами для захисту від несправностей або 
перерв. 

Проблеми конфіденційності також набувають нового 
виміру. Загалом, національні закони та міжнародні конвенції 
(такі як Директива Європейського Союзу 96/46/EC) 
передбачають, що медичні працівники та установи зобов’язані 
максимально захищати конфіденційність даних пацієнтів, і що 
порушення цього відповідність має бути повідомлена 
суб’єктам даних своєчасно та належним чином [3]. 

Електронна охорона здоров’я (eHealth) означає 
використання інформаційних, комунікативних, цифрових 
технологій для покращення здоров’я та медичного 
обслуговування. eHealth також називають медичною 
інформатикою та інформатикою охорони здоров’я [4].   

Проте, як і будь-яка нова розробка, електронна охорона 
здоров’я не позбавлена проблем, і вони не лише технічного 
характеру. Вони включають питання цінностей, які стосуються 
самої природи охорони здоров’я, характеру відносин між 
постачальником медичних послуг і пацієнтом, ролі та 
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обов’язків спеціаліста з інформатики, а також такі питання, як 
інформована згода, конфіденційність і відповідальність. 

І, нарешті, електронна охорона здоров’я являє собою 
виклик для людини. Дані показують, що в той час як деякі 
пацієнти вітають електронну охорону здоров’я як ознаку 
турботи про благополуччя пацієнтів, яка не обмежена 
географічними кордонами, інші пацієнти відкидають її як 
неприйнятну медикалізацію домашнього середовища та як 
нестерпне втручання в їхні оселі та приватне життя. 

Однак, жодна із зазначених проблем не применшує 
економічної ефективності, які пропонує електронна охорона 
здоров’я. Протягом останніх кількох років постачальники 
медичних послуг докладали зусиль, щоб забезпечити 
дотримання цих вимог, і розробили такі речі, як протоколи 
авторизації, захист паролем, шифрування тощо. 

Запровадження цифровізації виявило можливості та 
економічні вигоди для управління охороною здоров’я.                    
ІТ-системи, такі як електронні медичні інформаційні системи, 
виявилися корисним інструментом для покращення 
діагностики захворювань і лікування в пунктах надання 
медичної допомоги у всьому світі. Цифрова версія паперової 
картки пацієнтів має здатність зберігати дані про стан 
здоров’я, такі як результати аналізів і лікування. Вона також 
дає можливість увімкнути записи пацієнта в реальному часі, 
які роблять інформацію доступною миттєво та безпечно для 
авторизованих користувачів [5, c. 122]. 

Останнім часом розвивається новий підхід, 
орієнтований на здоров’я і громадянина, спрямований на 
допомогу останньому в управлінні власним здоров’ям вдома, 
на роботі, в школі і в громаді [6]. Цей новий підхід відповідає 
напряму, який застосовують системи охорони здоров’я в 
розвинених країнах, які відходять від принципу, заснованого 
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на медичній допомозі, лікуванні захворювань та лікарень, до 
підходу, який зосереджується на підтримці хорошого здоров’я, 
профілактиці та навчанні громадян тому, як доглядати за 
собою.  

Отже, цифрові технології електронної охорони 
здоров’я, які забезпечують підхід до людини через масовий 
вплив, є інструментом громадського здоров’я, який дозволить 
розвивати еHealth. 
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НЕЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК 

НАСЛІДОК КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В КРАЇНІ 
 

Закон України «Про державну службу» тлумачить 
поняття державної служби як публічної, професійної та 
політично неупередженої діяльності з практичного виконання 
певних завдань і функцій держави [1]. 

Враховуючи вищевказане визначення, варто зазначити, 
що державний службовець є не просто громадянином України, 
який працює в державних органах чи їх апаратах, виконуючи 
покладені на нього повноваження, він також має 
додержуватися принципів державної служби, одним з яких є 
принцип ефективності. Проте, що представляє собою 
ефективність державної служби та як відповідний принцип 
прив’язаний до інших принципів, варто розібратися.  

Як відомо, ефективність представляє собою 
співвідношення певного ефекту та витрат на реалізацію цього 
ефекту з урахуванням вимог до якості реалізованої продукції 
та потреб населення, що впливає на її попит. Так, будь-яке 
підприємство, установа чи організація зацікавлена в одержанні 
прибутку, який суттєво залежить від попиту на той чи інший 
товар/послугу, а також пропозиції нових товарів/послуг. Тут 
витрати як фактор самого ефекту не повинні негативно 
впливати на прибуток, в основі чого лежить мінімізація ризику 
одержання збитків та максимізація прибутку [2].  

Якщо говорити про ефективність конкретного органу 
влади, то тут варто враховувати саме баланс дохідної та 
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видаткової частин бюджету. У цьому випадку слід взяти за 
основу дослідження І.С. Микитюка, де зазначається, що 
надмірний надлишок є результатом неефективної роботи 
органу влади через вкладення ним коштів не в найважливіші 
галузі економічної діяльності, зокрема у сфері управління 
людським капіталом (освіта, охорона здоров’я, спорт, 
культура, туризм та ін.), а у більшості випадків на власні 
потреби. З іншого боку, надмірний бюджетний дефіцит є 
результатом вкладення коштів з боку органу влади в об’єкти, 
реалізація більшості з яких не посприяла збільшенню робочих 
місць та/або попиту на реалізовану продукцію/надання послуг 
з боку новоутвореного підприємства, установи чи організації. 
Так, чим збалансованішими є бюджетні частини, тим 
ефективніше працює орган влади. А, враховуючи те, що 
абсолютний баланс є рідкісним явищем, науковцем взято до 
уваги 3 % відхилення як частки різниці між дохідною та 
видатковою частинами бюджету у ВВП згідно з пактом про 
фінансову стабільність країн – членів ЄС як у додатній 
(надлишок), так і у від’ємний (дефіцит) бік [3].  

Як видно, така ефективність залежить в першу чергу від 
роботи осіб, які працюють у відповідному органі, виконуючи 
покладені на них завдання. 

Отже, перейдемо до розгляду питання ефективності 
державної служби згідно з додержанням її принципів [1]. Так, 
принцип верховенства права в першу чергу вимагає працювати 
на захист прав та інтересів громадян країни, а для цього 
необхідно додержуватися принципу законності як знання 
законів задля результативного виконання звернень громадян. 
Поряд із цим, не може державний службовець здійснювати 
аналіз (аналіз звітної інформації за попередні періоди), 
формування (формування стратегічних планів/програм) та 
реалізацію (підготовку звітної інформації про виконання 
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планових показників) державної політики, не додержуючись 
принципу професіоналізму, в той час як без додержання 
принципу патріотизму як вірного служіння Українському 
народові професіоналізм не має ніякого значення. В цьому 
випадку державний службовець не може також порушувати 
принцип доброчесності, виконуючи ті чи інші завдання у 
приватних цілях. Відповідно, на державну службу необхідно 
забезпечувати рівний доступ до всіх кандидатів, а під час 
конкурсного відбору враховувати лише їх компетентний 
потенціал сумлінного виконання службових повноважень на 
користь держави та суспільства в подальшій перспективі, 
уникаючи будь-яких проявів дискримінації. Більш того, 
недодержання державним службовцем принципу політичної 
неупередженості сприятиме постійному порушенню етичних 
норм поведінки, починаючи з демонстрації відношення до 
конкретних політичних партій і закінчуючи роздуванням 
конфліктів у робочому колективі. А це значно негативно 
вливає на рівень виконання повноважень не лише окремого 
державного службовця, але й на загал уповільнює роботу 
всього органу влади/його структурного підрозділу. Також 
розуміючи, що робота на державній службі є стабільною, 
державному службовцю варто додержуватися правил 
внутрішнього службового розпорядку, аби уникнути певних 
санкцій та в подальшому – позбавлення права займати посади 
державної служби. Тут вся інформація про діяльність 
державного службовця має бути прозорою та зафіксованою в 
електронній системі, яку він використовував під час виконання 
завдань і функцій, а також на офіційному веб-сайті органу 
влади, що відображає організацію проведення/проведення 
заходів та виконання планових показників протягом певного 
періоду. Можна сказати, що додержання принципу 
ефективності є результатом додержання всіх попередньо 
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названих принципів державної служби, оскільки саме 
результативність виконання службових повноважень з боку 
посадових осіб органу влади є об’єднуючим фактором 
ефективності його роботи. 

Як бачимо, ефективність роботи органів влади і, отже, 
державної служби впливає на сталий розвиток як країни в 
цілому, так і окремої її місцевості (регіону, міста, району у 
місті) в залежності від юрисдикції органу влади. Так, 
попередня редакція Закону України «Про державну службу» 
1993 року [4], що втратила чинність у зв’язку із прийняттям 
нової редакції, носила суто декларативний характер, не 
конкретизувала задекларовані принципи та не розмежовувала 
політичних і адміністративних посад. Дискримінація 
кандидатів на посади під час конкурсного відбору, високий 
рівень корупції і, як наслідок, постійні порушення правил 
внутрішнього службового розпорядку в органах влади 
заінтересованими особами призвели врешті-решт до кризових 
ситуацій. 

Так, наприклад, якщо скористатись даними сайтів Ціна 
держави [5] та Мінфін [6], рівень фінансової стійкості в                
2011 році становив 1.71 % у від’ємний бік, що є припустимим 
значенням ефективності державної служби. В той же час до 
кінця 2014 року показник поступово знижувався й досяг                    
4.54 % у від’ємний бік, що вже виходить за межі припустимого 
значення. Тут можна сказати, що органи попередньої влади 
намагалися створювати власний імідж, вкладаючи кошти в 
реалізацію недоцільних проєктів. Такий підхід міг спричинити 
недоодержання органами влади дохідної частини бюджету у 
зв’язку зі зниженням податкових надходжень через відсутність 
попиту на реалізовані проєкти. Тут значну роль міг відіграти й 
прийнятий в кінці 2010 року Податковий кодекс України [7], 
оскільки його положення наклали значний податковий тягар 



 
  

                                 Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                          (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

 

 
                                                                      43 

на інноваційно-активні промислові підприємства. А це, 
зрештою, спонукало суттєвому зменшенню обсягу 
реалізованої інноваційної продукції, що й націлювало органи 
влади на розробку й реалізацію проєктів за бюджетні кошти. 
А, враховуючи високий рівень корупції та значну кількість 
заінтересованих осіб, кожна високопоставлена посадова особа 
зацікавлювалася в реалізації певних проєктів у власних цілях 
більше, аніж на користь суспільства, що відображало значне 
порушення принципу верховенства права за діючою редакцією 
Закону України «Про державну службу» [1].   

Врешті-решт, зміна влади та обрання Україною шляху 
євроінтеграції спонукали до прийняття в кінці 2015 року нової 
редакції Закону України «Про державну службу», де значним 
поштовхом до змін в системі управлінських відносин стало 
розмежування політичних і адміністративних посад, а також 
роз’яснення взаємодоповнюючих один одного принципів 
державної служби [1]. Проте недосконала система управління, 
яка ще задовго потребувала проведення суттєвих реформ, 
деякий час тільки імітувала зміни в роботі державної служби. 
Як показали результати, якщо за 2015 рік рівень фінансової 
стійкості складав допустиме значення (1.55 % у від’ємний бік), 
то до кінця 2020 року цей показник збільшився до 17.5 % у 
від’ємний бік, що можна охарактеризувати як кризову 
ситуацію. Тому, не дивлячись на те, що на кінець 2021 року 
такий показник досяг 5.44% у від’ємний бік, рівень 
ефективності державної служби досі залишився поза межами 
допустимого значення [5, 6].  

Можна припустити, що на сьогоднішній день держава 
має слабку готовність до негативних факторів, оскільки планує 
в переважній більшості спрямовувати свій бюджет на 
ліквідацію наслідків від кризових ситуацій, які вже настигли 
країну, а не на мінімізацію ризиків від їх можливого настання. 
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Відповідно, кризові ситуації, спричинені негативними 
факторами (зокрема, пандемією COVID-19, а також війною РФ 
проти України, яка розпочалася з військової агресії на Сході 
України 2014 року й продовжилась повномасштабним 
вторгненням на територію України з 24 лютого 2022 року) 
суттєво вплинули на показники фінансової стійкості, що 
відображають ефективність державної служби. Таким чином, 
тільки з урозумінням того, що всі принципи державної служби 
взаємодоповнюють один одного, державні службовці зможуть 
раціонально спланувати показники виконання своєї діяльності 
на користь саме народові країни, а не власних інтересів.  

 
Список використаних джерел: 

 
1. Закон України про державну службу 10 грудня 2015 року 

зі змінами та доповненнями. Верховна Рада України. 2015. № 889-
VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. 

2. Prodius O., Nechyporuk L., Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov 
Ph. International Corporate Strategies and Entrepreneurial 
Paradigms within the Framework of Global Business Integration. 
Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 26, Issue 4, 2020. 
URL: https://www.abacademies.org/articles/International-corporate- 
strategies-and-entrepreneurial-paradigms-within-the-framework-of-
global-1528-2686-26-4-418.pdf. 

3. Микитюк І.С. Теоретичні основи збалансованості бюджетної 
системи України. Економічний вісник університету. 2013. Вип. 20(1). 
С. 162-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__34. 

4. Закон України про державну службу 16 грудня 1993 року 
зі змінами та доповненнями (втратив чинність). Верховна Рада 
України. 1993. № 3723-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/3723-12/ed20120612/sps#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__34


 
  

                                 Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                          (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

 

 
                                                                      45 

5. Бюджет України. Ціна держави. URL: 
http://old.cost.ua/budget/. 

6. Валовий внутрішній продукт. Індекси. Мінфін. URL: 
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2021/. 

7. Податковий кодекс України 02 грудня 2010 року зі 
змінами та доповненнями. Верховна Рада України. 2010.                 
№ 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  46 

СЕКЦІЯ 2. 
 

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
 

Ivakhnenko I.S.  
Doctor of Economics, professor 

Department of Construction Management, 
Kyiv National University of Construction and Architecture 

Kyiv, Ukraine  
 

Sakharova Yu.O. 
4th year student, 

Department of Construction Management, 
Kyiv National University of Construction and Architecture 

Kyiv, Ukraine  
 

Churylo M.M. 
graduate student, 

Department of Construction Management, 
Kyiv National University of Construction and Architecture 

Kyiv, Ukraine  
 

BASIC PRINCIPLES AND PRACTICES OF REGULAR 
MANAGEMENT AS COMPANY MANAGEMENT 

SYSTEMS 
 

A modern company management system involves proper 
planning, delegation and control of work, giving feedback, holding 
meetings, selecting and developing employees, evaluating their 
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effectiveness and potential, and making the right personnel 
decisions, but this is where many managers, as before, bad habits 
persist, leading to costly mistakes. Mastering regular management 
practices will help improve the quality of operational management 
and achieve consistently high results throughout the organization. 
Therefore, today there is a need to transform the production system 
and culture of your organization to move from manual management 
or bureaucracy to regular management. 

Regular management is a systematic management work that 
has two goals: execution, or rather, achieving the result in an 
optimal way, and forming a team of employees with the necessary 
qualifications and level of involvement. Leaders achieve these 
goals by managing performance and the team. 

Regular management stands in opposition to manual 
management and bureaucracy. Regular management practices are 
supportive, not coercive, standards of daily management work [1]. 

Regular management is implemented in companies that have 
already passed the period of formation and "become sick" of 
teenage instability. They successfully overcame the start, entered 
the market and are ready to win back their place under the sun. The 
obvious period of maturity of the organization has come, it is time 
to apply effective management tools, namely, to implement laws 
and rules of regular management. 

Regular management is a strong foundation of the company, 
on which all the main points of management of the enterprise, 
personnel, technological processes, collective and partnership 
relations are fixed. The essence of the system is to establish stable 
rules for the behavior of people in the cyclical processes observed 
in the development of the organization. The implementation of 
regular management implies not only the formation of an algorithm 
of action in a specific situation to eradicate chaos, but also the 
control of clear compliance with established norms. 
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The system of regular management is created to bring order 
in business: with the application of its methods, the company 
ceases to be an unruly ship, which, like cod, is thrown by the 
elements about the waves. The system's tools allow you to manage 
it calmly and confidently, without fear that a random bad weather 
in the form of another check will destroy it. 

The application of regular management can be compared 
with the transition of production from manual assembly to full 
automation. Processes that previously required the use of forces, 
time and management in manual mode are developed according to 
an established schedule. The manager must control the system itself 
and solve tasks that cannot be automated [3]. 

The main company systems that cover regular management 
are: finance, logistics, business plan, company structure, 
accounting, marketing. It is also possible to highlight additional 
elements without which full "automation" of management is 
impossible: business process reengineering and documentation 
circulation. Implementation of regular management implies careful 
planning of all systems based on real market needs and capabilities 
of a specific company using effective marketing tools. 

The basis of regular management is formalization and clear 
relations; measurable, clear and balanced indicators; the possibility 
of applying certain procedures. 

As an enterprise management system, regular management 
has certain properties: 

- the work of employees at any level is formalized through 
regulations and rules and is carried out according to them; 

- the results of any implementation task transparent and can 
be evaluated according to the formulated criteria; 

- possibility of resource planning. Clearly formulated 
corporate rules of the game: what is possible and what is 
not possible; 
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- absence of large-scale hidden wars and intrigues. 
Formalization of areas of responsibility, general criteria 
evaluations quality implementation tasks (paradigms of 
regular management); 

- employees within regular management are professionals 
interested in "horizontal" and "vertical" careers, 
development of personal and management skills; 

- everyone works according to the rules of regular 
management: both the first persons of the organization and 
line employees [2]. 

The quality of management is an important issue for many 
organizations. The approach to improving the situation, which is 
based on the development of managerial competencies, gives 
results, but slowly and "without guarantee", since managers are not 
obliged to apply competencies in real work and cannot always find 
a place. 

If an organization promotes or hires into management 
positions people with the right mindset and the right motivation, 
the situation can be improved relatively quickly, and the 
improvements will be sustainable. For this, it is necessary to 
introduce regular management practices. 

Short and clear descriptions of practices are the main content 
of the management training program. Once the practices are 
mastered, managers manage as the organization requires. Only 
from this moment it is worth making additional investments to 
develop competencies or otherwise expand the managerial 
erudition of managers. 

The economic crisis in Ukraine, which is caused by certain 
circumstances and actions authorities and businessmen carries a 
large number negative consequences. In order to overcome 
negative state of modern economy of Ukraine, it is necessary apply 
methods , techniques and technologies management, which would 
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give an impetus for effective activities of both the state government 
and the business sector of the economy in general , because the 
mechanism can’t function coordinated without thoughtful and 
effective management decisions. Set up organizational system and 
management system will help regular management, components 
which are clear regulated rules, formalized relations, clear and 
balanced indicators, standardized procedures, rational planning 
resources, clearly built tasks, etc. Exactly regular management with 
his content should be management and organizational basis of any 
activities. 
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FRENCH WASTE MANAGEMENT PRACTICE  

IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL 
 
Currently, most of the countries of the European Union are 

aimed at achieving the key goal of climate neutrality by 2050, thus 
fulfilling the obligations assumed under the Paris Agreement [1-5]. 
The European Green Deal is recognized as the EU's strategy to 
achieve the goal by 2050 [6-8]. This course is a set of measures aimed 
at putting the European Union on the path of environmental transition, 
with the ultimate goal of achieving climate neutrality by 2050. 

France is no exception. It should be noted that at the state level, 
the ambitions of the French government to combat global warming are 
high. In this regard, France strongly supports the goal of achieving 
carbon neutrality by 2050, as well as the increased climate ambition 
presented by the European Commission in July 2021. 

To achieve this goal, France, like all EU member states, has 
published the National Integrated Plan for Energy and Climate 
(PNIEC), which details how they intend to achieve the goals set jointly 
at the EU level for 2035 and 2050. This national plan is based on two 
energy and climate planning and management documents: 

1) The Multi-year energy program that determines the 
priorities for action in the energy sector for the next 10 years, 
divided into two periods of 5 years each (2019-2023 and 2024-2028); 
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2) The National Low Carbon Strategy (SNBC), which is 
France's roadmap for implementing climate change mitigation 
policies. This strategic document defines targets for reducing 
greenhouse gas emissions at the national level in the short and 
medium term. It also aims for carbon neutrality by 2050, as 
planned at the European level. 

In addition to the mandatory target of 37% reduction in non-
EU emissions by 2030 (compared to 2005) under the Shared 
Efforts Regulation (RRE), France has set a national target to reduce 
total emissions of greenhouse gases by 40% by 2030 compared              
to 1990. This corresponds to 41.5% compared to 2005. 

With regard to renewable energy, France has set itself the 
goal of reaching 33% by 2030 as a share of gross final energy 
consumption. With regard to energy efficiency, since the 
publication of PNIEC, France intends to invest heavily in the 
energy modernization of infrastructure [9] in order to achieve the 
goal of reducing energy consumption by 2030. 

France has also identified a wide range of initiatives in the 
transport sector [10-11], in particular in terms of increasing the 
share of renewable energy sources in this sector through a gradual 
ban on the sale of thermal vehicles from 2030. 

The first of Europe's “new own resources” to emerge is the 
contribution of plastic packaging waste, which should encourage 
governments to recycle more efficiently. On the one hand, this is 
due to the increase in revenues to the budget of the European Union 
as part of the implementation of the recovery plan. On the other 
hand, EU member states are aiming for more recycling [12]. These 
are the two objectives of the European Union plastic deposit, 
applicable from January 1, 2021. 

However, this method of calculation is simple: each kilogram 
of plastic packaging waste that a Member State does not recycle 
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costs 80 eurocents. At least this applies to the 10 richest countries 
of the Union, and hence France. Other countries whose gross 
national income per capita is lower than the European average 
receive a fixed annual rebate ranging from 1.4 million euros for 
Malta to 117 million for Poland, 142 million for Spain, and 184 
million euros for Italy. These amounts are then transferred by the 
regions to the budget of the European Union, together with other 
regular payments and taxes (gross national income, value-added 
tax, customs duties, etc.). 

Zero Waste France is a member of several coalitions of 
European non-profit organizations with which it works regularly, 
such as Zero Waste Europe, Rethink Plastic Alliance and Break 
Free From Plastic Europe. These Brussels-based organizations are 
mobilizing to influence the development of European laws and are 
therefore closely following the negotiations and progress on 
various documents related to waste prevention and management in 
a circular economy. 

Zero Waste France also recalls the neglect of the magnitude 
of the climate impact of waste, which is significant when 
considering the origin and global life cycle of products between 
overuse of original natural resources, polluting production 
processes along the production chain, and end-of-life management 
of products. 

For Zero Waste France and the European network of 
associations, the focus will be on one of PFUE's four main 
environmental pillars:  

1) sustainable textiles – the initiative aims to create a 
European strategy to support the textile industry in the post-
COVID period and increase its resilience;  

2) environmental claims of economic entities – the initiative 
is aimed at creating regulation for standardization in the EU of the 
quantitative assessment of the impact of goods and services on the 
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environment. And thus to combat greenwashing and misleading 
statements by economic actors about their impact on the 
environment; 

3) product sustainability (eco-design) – the initiative aims to 
revise the Ecodesign Directive by including new products such as 
electronic equipment or furniture within its scope;  

4) transboundary movement of waste – the proposed 
document aims to revise the Regulation on the transboundary 
transfer of waste in order to limit the export of waste outside the 
EU, facilitate the transport of waste within the EU for reuse or 
recycling and improve the fight against illegal movements;  

5) batteries – The proposed material aims to revise the 
Battery Directive and improve the sustainability and cyclicality of 
the battery life cycle in the EU from production to collection and 
end-of-life management. 

About 546 kg of waste per person is produced in France 
every year. France generated 342.4 million tons of waste in 2018 
compared to 355.1 million tons in 2010. This amounts to 5.1 tons 
of waste per inhabitant, which is in line with the European average. 
These wastes fall into three categories. Mineral waste, amounting 
to 235.5 million tons, consists almost entirely of waste from the 
construction sector. Hazardous waste requires special treatment 
facilities and poses a risk to human health and the environment 
amounting to 12 million tons. Non-hazardous mineral waste, whose 
production reaches 94.7 million tons, covers waste generated by all 
sectors of activity (agriculture, households). The amount of 
household waste is 29.7 million tons or only 8.7% of the total waste 
generated in France. 

It should be emphasized that France has set itself the goal of 
increasing the recycling rate of non-hazardous mineral waste to 
65% in 2025 (in 2020 – 50%). In 2018, 48.5% of non-hazardous 
mineral waste was recycled. At the same time, 35% of hazardous 
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waste and 73.3% of mineral waste were recycled. The recycling 
rate for all waste is 66% (material and organic recycling) compared 
to 60% in 2010. 

However, according to a 2019 study, France recycles less 
than a third of plastic. In this regard, the country is striving to 
improve the legislation governing the functioning of the waste 
management system in order to make it more sustainable. 

Among its latest recycling initiatives, France has banned 
plastic packaging for most fruits and vegetables in supermarkets 
and will completely eliminate single-use plastic by 2040. Once the 
household waste is collected, it will either be placed in one of 
France's 4614 landfills or incinerated in an incinerator or recycled. 

As the analysis shows, France lags behind its European 
neighbors in terms of waste disposal. Thus, only 23% of French 
households sort waste for recycling. This is not enough compared 
to some other European countries: 62% of Germans sort their 
waste, 63% of Austrians and 58% of Belgians. Many French people 
argue that recycling is too difficult because they don't have a place 
to store their waste. What's more, the French tend to treat their 
household waste in the same way as a company. They're trying to 
save it so they can send it all to the recycling bank in one go. 

Waste management costs the French government 89 euros per 
person. With increasing pressure on the environment and the need to be 
more sustainable, this is becoming more of a problem every year. 
French households have had to face the increasing cost of sorting all 
their waste. For 2008-2012 accounts grew by 24%. Therefore, the 
French government is developing many ways in which it is planned to 
increase the level of waste recycling in the context of the circular 
economy. One of these can be called the creation of an appropriate 
logistics infrastructure for waste management [13-17]. 

In France, there are more and more campaigns to raise 
awareness about the problems of waste management. The French 
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are encouraged to produce less waste in the first place, which 
means less waste will be thrown away. Many of France's leading 
companies are also helping to realize this action. For example, 
Danone modified Evian bottles to make them easier to recycle. 
Households are also encouraged to use innovative trash cans that 
help recycle waste. Studies show that indicators of the development 
of a waste management system are rarely associated with 
motivation. Residents need help to produce less waste and new 
ideas on how to deal with it. 

In the future, it is planned to study and generalize the 
European experience of using the public-private partnership as an 
effective mechanism for waste management; develop 
recommendations for its use in the conditions of development of 
the national economy of Ukraine. 
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The global problems of humanity reflect significant troubles 

covering economic, energy, demographic, social, environmental 
and other spheres of human existence. The reason for their 
appearance is human activity, which is inextricably linked with 
social consciousness. An important reason for the growth of global 
problems, according to many scientists, was the intensive 
development of scientific and technological progress, the 
consequences of which were manifested in all spheres of life. 
Mankind continues to look for ways to overcome the problems of 
modern civilization. One of its variants was proposed by 
representatives of the Ukrainian school of physical economy, 
whose ideas appeared in the XIX and XX centuries. 

One of the most important global problems is energy. 
Therefore, this problem is the object of constant attention of 
statesmen not only of developed countries, but also of countries 
that are at a transitional stage of their development and developing 
countries. Energy security is an important element of the economic 
security of any country, and the ability to ensure it determines to 
what extent a country can be an independent player on the world 
stage. 

The multiple growth of the volume of international energy 
trade and its share in ensuring energy consumption increased the 
interdependence of energy market participants and brought the 
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issue of energy security from the level of an individual country to 
the global level. Thus, the problem of global energy security arose 
today as an urgent need to reliably provide the world economy with 
all types of energy without excessive damage to the environment 
and at prices that reflect basic economic principles. 

In recent years, scientists have been focusing more and more 
attention and efforts on overcoming the energy crisis through the 
use of alternative energy sources. A significant part of agricultural 
products is used for the production of biofuel, which causes food to 
become more expensive.  

Experts identified the following composition of threats to 
global energy security: 

- energy supply lags behind the growth of energy 
consumption; 

- growing tension in providing the energy needs of transport; 
-increasing regional energy disparities; 
- more severe interruptions of energy supply due to man-

made disasters and system accidents; 
- irreversible changes in the climate of regions and the planet 

as a whole. 
The threat of energy supply lagging behind the growth of 

energy consumption is due primarily to the danger of another 
(third) wave of growth in global energy consumption. The previous 
long wave developed in the late 1940s and ended in the mid-1990s, 
increasing global energy consumption almost 5 times and shower 
energy consumption almost twice [3]. Its end was connected with 
the stabilization of average per capita energy consumption in the 
world since the beginning of the 80s of the XX century. 

This is explained by the reduction of total and shower energy 
consumption in former planned economy countries and a decrease 
in shower energy consumption in the countries that are part of the 
Organization for Economic Cooperation and Development, with a 
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relatively moderate increase in shower energy consumption in 
developing countries. 

Ensuring the necessary energy supply requires huge 
investments in the energy sector, which, according to the 
International Energy Agency, should amount to 17 trillion by 2030. 
USD, while two-thirds of them will be used to replace existing 
capacities and one-third - to create new ones. [4]. 

The Ukrainian school of physical economy made an original 
contribution to solving humanity's energy problem thanks to the 
work of scientist and public figure S. Podolynskyi (1850-1891) 
"Human's work and its relation to the distribution of energy" 
(1880). In it, the scientist identifies energy as the key object of his 
system. He noted that universal energy is an unchanging quantity, 
but its peculiarity is that it is unevenly distributed in different parts 
of the universe, and this causes a tendency for it to balance and 
dissipate. 

Based on the facts, the Ukrainian scientist came to the 
conclusion: plants really successfully carried out and still carry out 
energy transformation. They mainly store solar energy, but do not 
convert it into mechanical work. As a result of the activity of 
plants, there is an accumulation of energy, which is not scattered in 
the form of heat, electricity or even light, but higher, preserved for 
ages and capable of all possible transformations. He established a 
close connection between the relationship between plants and 
animals, on the one hand, and the scattering and accumulation of 
solar energy, on the other. The essence of this relationship boils 
down to this: "If the amount of energy stored by plants is greater 
than the amount dissipated by animals, then there is an 
accumulation of reserve energy. On the contrary, if animal life 
became predominant over plant life, then after exhausting the 
reserves, animal life itself would be preserved accordingly to the 
amount of energy stored by plants at any given time" [3]. 
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S. Podolinsky considered human work to be the main factor 
in the preservation and accumulation of solar energy, therefore the 
origin of the ability to work in the human body was of significant 
scientific interest to him. The scientist set himself the task of 
tracing where the energy needed to perform the actions called work 
comes from in the body, what devices are used to perform these 
actions, and what side effects they are accompanied by. "Human 
labor," wrote S.A. Podolynskyi, "returns to people in the form of 
food, clothing, housing, and satisfaction of life's needs, a large 
amount of energy that was consumed in production" [3]. 

All people who feed on the products of agriculture and 
animal husbandry, wrote S.A. Podolynskyi, under current 
conditions satisfy their need for food almost exclusively thanks to 
the energy of the sun, introduced in exchange on the surface of the 
earth by human labor. And the higher the level of a person's 
development, the more complicated his moral and mental life, the 
more work he is forced to devote to his own satisfaction. The 
energy budget of each person is growing. The working machine 
called humanity is becoming stronger and more perfect, and a 
smaller amount of the transformed energy of human labor is able to 
transform a larger amount of lower energy into its higher forms. 

Ukraine possesses all known sources of energy on Earth. It 
ranks seventh in the world in terms of mineral resources, most of 
the explored energy resources require development. A threat to 
Ukraine's energy security is the high energy dependence on oil and 
gas imports. Despite the discovered modest gas reserves, Ukraine is 
able to provide itself with 30 or 40% of this fuel in the coming 
decade, if the budget includes more funds for geological 
exploration in the Poltava and Kharkiv regions, as well as directing 
them to the development of hydrocarbon resources in the Ukrainian 
Black and Azov sectors of the seas [2]. 

Therefore, the improvement of the methodology of formation 
and management of energy resources, first of all, domestic ones, 
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taking into account the peculiarities of the economy of Ukraine, is a 
primary task of the modern period. 
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НАЦІОНАЛЬНИХ СТАТИСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 
 

Кількісні та якісні характеристики населення 
безперервно змінюються. Така динаміка  є надійною базою для 
інформаційного забезпечення, управління соціально-
економічними процесами країни,  планування та реалізації 
бюджетної системи, управління міграційними процесами. 
Традиційно, облік населення здійснюється завдяки перепису, 
після чого формується генеральна сукупність, яка служить 
основою для проведення вибіркових досліджень.  Отже, 
перепис населення стоїть в основі розвитку національних 
статистичних систем.  

Потреба в проведенні обліку населення виникла у 
далекій давнині. В стародавніх державах подібні дослідження 
були пов’язані з необхідністю  реєстрації кількості населення, 
яке здатне платити податки або може бути призваним в армію. 
В сучасному світі зберіглася необхідність систематичного 
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проведення перепису в рік, близький до кінця десятиліття 
включаючи обов’язковий мінімумом питань  з метою 
міжнародного порівняння отриманої інформації. 

Перший Всеукраїнський перепис населення було 
проведено у 2001 році, відповідно до Закону України «Про 
Всеукраїнський перепис населення» [1]. Результати 
дослідження містили кількість не тільки наявного але й 
постійного населення, що дає змогу здійснювати розрахунки 
показників, які характеризують соціально-економічну 
структуру населення [2]. В ході опитування у 2001 році 
респондентів були отримані дані, які служать джерелом 
інформації для науковців, громадських діячів та політиків.  

Наступний, другий перепис переносився  загалом 5 разів 
та досі не був проведений. На сьогодні, черговий плановий 
раунд планується на лютий 2023 року, але, враховуючи 
військове вторгнення Росії, скоріше за все, перепис знов буде 
відкладено.  

Хоча Україна вже декілька років поспіль, не проводила 
перепис разом з іншими державами-членами Європейського 
союзу, вона має змогу скористатися європейським досвідом 
вдосконалення організації обліку населення. 

В багатьох розвинутих країнах здійснився перехід від 
стандартної процедури опитування з залученням 
переписувачів та друкованих бланків до нових методів збору 
інформації та використання електронних технологій. 

У 2019 році, під час підготовки до проведення основної 
сесії Всеукраїнського перепису 2020 року, було проведено 
пробний перепис. Процедура передбачала підрахунок кількості 
населення на основі даних мобільних операторів та банків, 
приблизні результати формувалися математичним чином, з 
врахуванням похибки. Варто погодитися з О. М. Гладуном, 
подібна методика узагалі не може вважатися переписом 
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населення [3]. Запропонована процедура може бути названа 
оцінкою чисельності населення непрямим методом, яка 
матиме результати менш точні ніж існуюча система 
розрахунку поточних оцінок Державною службою статистики 
України, реалізована шляхом додавання до даних останнього 
перепису кількості народжених і прибулих до країни й 
віднімаючи кількість померлих і тих, котрі виїхали за кордон.  

З 1 по 26 грудня 2019 року відбувся ще один підготовчий 
етап- пробний перепис населення в частині Оболонського 
району м. Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району 
Київської області [4].  Саме з цього моменту Україна вперше 
впровадила електрону фіксацію даних під час проведення 
перепису. 

Під впливом розвитку інформаційних технологій у світі 
переважна більшість країн впорядковує відомості з паперових 
носіїв використовуючи електронні реєстри. Така динаміка є 
основою для організації системи, що складається з сукупності 
окремих реєстрів і використовується державними органами 
для прийняття управлінських рішень та виконання службових  
повноважень. Логічним етапом розвитку статистичних систем 
є впровадження реєстрів, як основного джерела інформації з 
демографічних питань. 

Експерти ООН [5] визначили, що реєстр можна вважати 
результатом систематичного збору даних на рівні одиниці, 
розробленого таким чином, що можливе їх постійне 
оновлення, тобто відстеження будь-яких змін, що описують 
одиниці та їхні атрибути. Ці одиниці визначаються точним 
набором правил, а атрибути оновлюються відповідно до змін, 
які зазнали одиниці. 

Задля створення саме електронних реєстрів доцільно 
накопичувати інформацію одразу у структуровані файли 
даних, та наділяти кожну окрему одиницю сукупності 
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унікальними кодами. Така схема обліку наддасть 
користувачам інформації можливість швидкого пошуку у всій 
групі даних окремих одиниць. 

Існують таки типи реєстрів, як: адміністративні, 
статистичні, базові та спеціалізовані. Адміністративні реєстри 
- це ті, що створюються та використовуються в основному в 
адміністративних цілях за межами національних органів 
статистики. Базові - це реєстри, які створюють базову 
сукупність фізичних осіб, житлового фонду та підприємств і 
організацій (наприклад, реєстри населення, житлових 
приміщень або підприємств). Інші реєстри мають бути 
узгоджені з базовими. Реєстр домогосподарств може бути 
створений шляхом об’єднання реєстрів населення та житла. 
Спеціалізовані реєстри, на відміну від базових, служать одній 
специфічній ме ті або чітко визначеній групі цілей, а орган, що 
веде ці реєстри, як правило, є головним користувачем 
інформації [6]. 

На сьогодні, в Україні тільки починає зароджуватися 
стала система реєстрації даних про громадян. Досить доцільно 
звертатися до вже відпрацьованої практики країн 
Європейського Союзу задля створення власної, досконалої 
системи. 

У документах ЄЕК ООН описано базові реєстри та інших 
джерела, що можуть використовуватись для отримання 
інформації про фізичних осіб [5]:  

a) реєстр населення (базовий реєстр, що містить змінні: 
народження, смерть, шлюб та міграція);  

b) будівлі та житлові будинки або адресний реєстр 
(базовий);  

c) реєстр підприємств (базовий);  
d) реєстр оподаткування;  
e) реєстр зайнятості;  
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f) пенсійний реєстр;  
g) реєстр соціальних послуг;  
h) реєстр шукачів роботи;  
i) реєстр студентів. 
Значного успіху у розвитку системи реєстрів досягли такі 

північноєвропейські країни, як: Норвегія, Данія, Швеція, 
Фінляндія та Нідерланди [6]. 

Основне питання полягає в тому, чи справді створення 
електронних реєстрів населення є необхідним? Після перемоги 
Україні у війні перепис населення стане скоріше необхідністю, 
звісно, не може йти мови про бюджетну та швидку реалізацію 
стратегії реєстрування громадян. Більш доцільним буде 
проведення традиційного перепису населення. Створення 
якісної та достовірної бази вимагає перш за все часу та 
достатнього фінансування. Україна - країна професіоналів та 
інновацій. Яскравим прикладом цьому є унікальний веб-
портал «Дія», який можна назвати малим прототипом 
майбутньої цифрової держави.  

За умови подальшого розвитку стратегії цифровізації у 
нашій країні запровадження системи реєстрів з інформацією 
про населення дасть значний соціальний і економічний ефект. 
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КОРУПЦІЯ: НАСЛІДКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Корупція є однозначно негативним явищем, яке чинить 

вагомий вплив на різні сфери життя суспільства: соціальну, 
моральну, психологічну, економічну. Вона перешкоджає 
подальшому розвитку країни, її співпраці з міжнародною 
спільнотою, стала вагомою загрозою економічній та 
національній безпеці держави. Проведене експертами 
Всесвітнього економічного форуму дослідження щодо 
виявлення ризиків та загроз, які можуть змінити світовий 
уклад та викликати кризи в найближчому десятилітті, 
визначило корупцію як загрозу геополітичному укладу [1]. 
Разом з тим, зважаючи на вагоме економічне підґрунтя 
існування корупції, економічний аспект її дослідження має 
бути пріоритетним. Оскільки він також визначає рівень 
економічної свободи в кожній країні. 

До найбільш негативних наслідків впливу корупції на 
економіку дослідники відносять [2, с. 112; 3, с. 39]: втрата 
довіри до країни та погіршення її міжнародного іміджу; 
збільшення масштабів тіньового сектору економіки та 
«відмивання брудних грошей»; гальмування економічного 
зростання країни; зниження ефективності державного та 
ринкового механізмів регулювання економічних процесів; 
неефективний та незаконний розподіл бюджетних коштів, 
державних замовлень та пільг; збільшення «корупційних 
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витрат» та зростання цін; погіршення інвестиційного клімату, 
зменшення обсягів або припинення іноземного інвестування; 
зростання масштабів внутрішньої корупції в суб’єктів 
підприємницької діяльності та зниження ефективності їх 
роботи; зрощення криміналу, політичної  влади та легальної 
економіки тощо.  

Проте, окремі дослідники вважають, що корупція має і 
позитивний вплив на економіку, зокрема може: виступати як 
фактор економічного зростання; сприяти переливанню 
капіталу з державного сектора у сферу підприємництва; 
стимулювати підприємця шукати способи не тільки успішного 
ведення бізнесу, але й врахування ризиків та способів його 
уникнення; прискорювати процес ухвалення необхідних рішень; 
сприяти створенню паралельного ринку, виступаючи засобом 
прояву логіки ринку і ефективнішого розподілу ресурсів. 

Зв'язок  корупції та економіки є взаємообумовленим: 
корупція чинить негативний вплив на розвиток економіки 
країни, а економічні методи можуть стати одними з 
найдієвіших у подоланні корупції. Це підтверджується 
світовими досвідом, адже економічні методи володіють 
достатньо потужним потенціалом попередження загроз, 
викликаних корупцією, а також впливу на умови та причини 
появи корупційних проявів. 

Економічні втрати від корупції визначаються як прямі 
(зменшення надходжень до бюджету країни і неефективне їх 
використання) та непрямі (зниження рівня ефективності 
економічної сфери). Непрямі економічні втрати від корупції не 
піддаються оцінці, а прямі є досить вагомими.  Так, «у 
доповіді ООН, світова економіка щороку втрачає 2,6 
трильйона доларів через корупцію. Це понад 5% глобального 
ВВП. Щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 
один трильйон доларів» [4]. 
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Вплив корупції на різні сфери суспільного життя та 
галузі економіки, підприємства різних видів та форм власності 
проявляється по-різному. Великі підприємства за допомогою 
корупційних домовленостей намагаються «просунути» 
необхідний закон, заручитись підтримкою можновладців, 
отримати вигідний тендер, отримати перемогу у конкурентній 
боротьбі. Середні підприємства намагаються заручитись 
підтримкою корупційних схем задля уникнення санкцій та 
перевірок, і збереження власного доходу. Малий бізнес уникає 
корупційних взаємовідносин, адже витрати можуть бути 
більшими від отриманих переваг. У корупційну площину вони, 
як і середні підприємства, входять задля уникнення перевірок і 
санкцій, шукаючи усі можливі способи отримання прибутку і 
збереження бізнесу. 

Обсяги та поширеність корупції тісно пов’язані саме з 
великим бізнесом, який і отримує найбільшу вигоду. Для 
середнього і малого бізнесу хабарі – це невиправдані витрати, 
це ті кошти, що могли вкладатись у розвиток підприємства. 
Окрім того, корупціонери задля власного збагачення 
створюють додаткові перепони для розвитку бізнесу. В 
результаті спостерігається скорочення обсягів виробництва та 
доходності підприємств. Виходу середнього та малого бізнесу 
з корупційної площини сприятимуть збільшення кількості 
поданих до суду справ та розірвання корупційних зв’язків на 
найнижчому управлінському щаблі. 

Економічний аспект корупції також полягає у сегрегації 
підприємництва корумпованими чиновниками. 
Загальновідомим є факт, коли для отримання дозволу, ліцензії 
чи певної довідки підприємець, крім обов’язкового платежу, 
змушений окремо віддячувати чиновника для сприятливого чи 
прискореного вирішення питання. При цьому, хабар має місце 
навіть тоді, коли сприятливе вирішення питання належить 
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підприємцю за законом. З іншого боку економічний аспект цієї 
сторони тісно переплітається з моральним [5, с. 157]. 

Методологічні основи ефективної політики протидії 
корупції повинні формуватися в результаті осмислення її 
природи, факторів детермінації і наслідків, на базі розробки 
концептуальних положень, завдань і механізму формування 
інституційного забезпечення економіки, системи державних 
органів за рахунок відновлення монополії держави на 
виробництво безпеки як найважливішого виду чистих 
суспільних благ. Така політика не протиставляється заходам 
позаекономічного порядку, а доповнює їх несиловими 
методами впливу [6, с. 216]. 

Загалом, Україна багато робить на шляху подолання 
корупції, однак її зусилля не досягають бажаного успіху через 
«звикання» до корупційних проявів населення. Намагаючись 
розвиватись на міжнародному ринку, Україна зазнає тиску з 
боку західних партнерів та міжнародних інституцій. Таким 
чином, в країні слід активізувати апарат антикорупційних 
структур, збільшити обсяги й кількісні параметри санкцій, 
забезпечуючи підтримку вітчизняному виробникові. 

При цьому акцент антикорупційного механізму має 
зміститись з засобів боротьби з корупцією до засобів 
попередження її виникнення. Так, А. Ю. Гріненко зазначає, що 
«зусилля в цій області повинні вийти за вузькі рамки боротьби 
із безпосередніми проявами корупції, в напрямку більш 
широкого підходу у вигляді боротьби з причинами, а не 
наслідками» [7]. Перш за все, необхідно зменшити обсяги 
корупційних проявів, звузити сфери їх поширення, знизити 
рівень агресивності, ізолювати корупцію від політичних, 
правових, економічних, соціальних та інших процесів 
суспільного життя, збільшити корупційні ризики. 

Доцільно також зосередити свою увагу на активізації 
реалізації Концепції подолання корупції в Україні, забезпечити 
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сприятливі умови для ведення бізнесу малим та середнім 
вітчизняним підприємствам, запровадити обов’язкове 
декларування доходів та обґрунтування джерел їх походження, 
обов’язкове обґрунтування походження грошових коштів на 
купівлю дорого вартісних товарів і послуг, сформувати у 
населення внутрішній спротив корупційним діям. 
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Необхідність інноваційного розвитку вітчизняної науки 

пред’являє високі вимоги до процесу планування, формування 
і обґрунтування інноваційної стратегії в науковій установі.  
Рівень науково-технічної конкурентоспроможності та 
фінансової стійкості установи залежить від інноваційної 
стратегії. Інноваційна стратегія є частиною загальної стратегії 
розвитку наукової установи та може бути спрямована на 
ефективне використання й збільшення потенціалу установи і 
часто розглядається як відповідна реакція на зміну 
макросередовища. Вона є одним із засобів виконання місії та 
досягнення  цілей наукової установи та відповідного 
позиціонування її на ринку наукових, науково-технічних, 
науково-освітніх послуг.  Питання формування інноваційної 
стратегії набувають особливої актуальності для вітчизняних 
наукових установ, так як сьогодні інноваційна діяльність є 
однією із стратегічних визначальних складових науково-
технічного прогресу і відповідно – економічного зростання. 

Наразі, різні науковці досить диференційовано тлумачать 
поняття інноваційної стратегії.  Так, на думку одних авторів, 
інноваційна стратегія — це узгоджена сукупність 
управлінських рішень, що впливають на інноваційну 
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діяльність підприємства і мають довгострокові наслідки [1]. 
Інші вважають, що це  – один із засобів досягнення цілей 
підприємства, який відрізняється новизною для даного 
підприємства, для ринку, для споживачів тощо [2]. На думку 
М. Портера, стратегія – це створення унікальної й вигідної 
позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. Якби 
була тільки одна ідеальна позиція, не було б ніякої потреби в 
стратегії [3]. Єпіфанова І.Ю. вважає, що інноваційною 
стратегією є певна взаємопов’язана послідовність дій щодо 
забезпечення ефективної інноваційної діяльності підприємства 
з урахуванням загальної стратегії за умов обмеженості ресурсів 
та перманентного впливу зовнішнього середовища [4]. 
І.В.Федулова зазначає, що інноваційну стратегію потрібно 
розглядати як систему дій організації, що спрямована на 
досягнення довгострокових цілей її функціонування, 
подальший розвиток, посилення конкурентних позицій, 
задоволення потреб споживача, забезпечення стійкого попиту 
на продукцію, шляхом використання науково-технічних 
досягнень, визначення стратегічних інноваційних цілей і 
індикаторів розвитку з урахуванням впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища на основі яких формується система 
напрямів інноваційного розвитку, тип стратегічної поведінки 
на ринку, розподілі ресурсів [5]. 

Стратегія інноваційного розвитку наукової установи має 
такі притаманні їй риси: процес її розробки закінчується 
формуванням загальних напрямків, які спроможні забезпечити 
її економічне зростання; для неї істотним є посилення 
зворотного зв’язку, що дозволяє здійснювати пошук найбільш 
обґрунтованих рішень з безлічі нових альтернативних 
варіантів та корегувати раніше сформульовані стратегічні цілі 
інноваційного розвитку; їй притаманна невизначеність, що 
пов’язано з неможливістю передбачення шляхів розвитку 
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тощо. Стратегія ґрунтується на використанні таких принципів, 
як врахування змін зовнішнього середовища, 
багатоваріантність, альтернативність, специфічність, наявність 
стратегічних і оперативних завдань. 

Загалом можна зазначити, що інноваційна стратегія 
установи має відповісти на низку питань, серед яких 
найголовнішими є: у яких напрямах інноваціної діяльності 
найбільш доцільно розвиватися; в чому саме діяльність саме 
цієї установи має бути унікальною; які ресурси (фінансові, 
трудові, матеріальні) будуть необхідні; які позитивні 
результати буде отримано внаслідок розвитку цих напрямів. 

Загалом можна виділити три основні підходи до 
розроблення стратегії. 

1. Інструментальний підхід — передбачає визначення 
цілей установи та засобів їх досягнення. Стратегія 
розглядається як план досягнення інноваційних цілей за 
допомогою визначених інструментів. 

2. Адаптивний підхід — метою установи виступає в 
такому разі пристосування до зовнішнього середовища, а 
стратегія використовується як адаптивний механізм 
зменшення зовнішніх негативних впливів. 

3. Процесний підхід — зорієнтований на процес 
розроблення та реалізації стратегії, на аналіз взаємозв’язків та 
взаємозалежностей підсистем організації як складної системи, 
а тому є більш досконалим порівняно з двома попередніми. 

Вважається, що стратегія інновацій розробляється так, 
щоб вона була гнучкою і в разі змін зовнішніх обставин була 
здатна швидко трансформуватися в іншу. Інноваційна 
стратегія може бути складовою частиною стратегії організації і 
доповнювати функціональні стратегії або бути визначальною 
взагалі. Вона повинна відображати зміст і основні напрями 
процесу інноваційного розвитку установи. Таким чином, 
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обґрунтовуючи вибір інноваційної стратегії, керівники повинні 
враховувати її відповідність базовій стратегії розвитку 
організації, прийнятній її за рівнем ризику, а також 
передбачати готовність ринку до сприйняття новинки [6]. 

Відповідно до цього, стратегія поведінки наукової 
установи щодо реалізації науково-технічної продукції 
зводиться до таких видів: наукова установа повністю 
зосереджується на проведенні фундаментальних, прикладних 
досліджень або розробок. Результати повністю передаються 
замовникам, ризики щодо впровадження, а також результати 
належать замовникам; наукова установа здійснює дослідження 
і розробки, результати яких продає у формі ліцензій, ризики 
покладаються на отримувача ліцензії; установа безпосередньо 
бере участь у комерціалізації новацій спільно із замовником 
або отримує частку у власності підприємства, яке впроваджує 
новацію; установа здійснює власне впровадження результатів 
науково-технічної діяльності, створення розробником власного 
виробництва, організація та створення стартапів, тощо ризики 
та результат належатимуть розробникові. 

Вибір інноваційної стратегії є індивідуальною справою 
кожної окремо взятої наукової установи та базується на 
наявності ресурсів, меті, яку ставить перед собою установа, 
кадровому потенціалі та специфіці сфери діяльності установи.  

Критеріями вибору інноваційної стратегії можуть бути 
такі аспекти, як відповідність стратегії цілям інноваційного 
розвитку установи; відповідність стратегії інноваційному 
потенціалу; можливість використовувати стратегічні 
альтернативи та нівелювати стратегічні загрози при 
застосуванні певної стратегії; доступність необхідних 
ресурсів; можливість зростання інноваційного потенціалу при 
застосуванні стратегії; ймовірність виникнення ризиків та 
ступінь їхнього впливу на діяльність установи; відповідність 
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стратегії стадії життєвого циклу наукової установи, розвитку 
галузі, конкурентному середовищу тощо. 

Інноваційна стратегія є результатом безперервного 
процесу оцінювання й аналізу залежностей між стратегією, 
станом зовнішнього середовища, науково-технічним 
потенціалом установи та її інноваційними цілями. 

Враховуючи зазначене, загалом стратегію можна 
визначити як процес прийняття управлінських рішень 
менеджментом наукової установи, з урахуванням цілей (об’єкт 
стратегії) і засобів, за допомогою яких можна досягти цих 
цілей (прийняти рішення). Вибір інноваційної стратегії 
визначає шлях розвитку установи, розроблення на підставі 
стратегії планів проведення наукових досліджень та інших 
форм інноваційної діяльності. 
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В умовах сучасного стану економіки існує проблема 

нестабільності фінансового стану підприємства та погіршення 
його функціонування. Проблема нестачі коштів, обмеженість 
поточної та інвестиційної діяльності призводять до дисбалансу 
грошових потоків, надмірної тривалості фінансових циклів, 
обмеженого використання фінансових інструментів і 
технологій. В результаті підприємства масово залучають і 
використовують кредитні кошти. Така ситуація вимагає 
процесу, який оптимізував би грошові потоки на підприємстві 
та був спрямований на підвищення їх ефективності в 
найближчий період. Цим процесом на підприємстві виступає 
оптимізація грошових потоків, головними цілями якої є: 

– забезпечення синхронності створення грошових 
потоків у часі;  

– забезпечення балансу руху грошових коштів; 
– забезпечення зростання чистого грошового потоку 

суб’єкта господарювання [1]. 
Під завданням оптимізації грошових потоків розуміється 

завдання динамічного розподілу платіжних засобів 
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підприємства з метою підвищення фінансово-економічної 
ефективності підприємства, при цьому виділяють наступні 
критерії ефективності [1]:  

– збільшення власних коштів підприємства протягом 
певного періоду часу; 

– приріст обсягу продажу; 
– підвищення фінансової стійкості;  
– ефективність використання наявних коштів;  
– ділова репутація збільшення власних коштів 

підприємства протягом певного періоду часу; 
– максимальне використання виробничих потужностей. 
Будь-який суб'єкт підприємницької діяльності повинен 

намагатися під час своєї діяльності збільшити чистий 
грошовий потік. Перед початком оптимізації грошового 
потоку необхідно сформувати платіжний календар, метою 
якого є структурування грошових коштів. Цей документ 
використовується для визначення найбільш оптимального 
графіка руху грошових коштів, який в свою чергу забезпечує 
оплату всіх необхідних зобов'язань, зменшує втрати грошових 
коштів і запобігає касовим розривам. Ведення платіжного 
календаря найбільш важливо для тих підприємств, які 
працюють з великою кількістю покупців і постачальників. 
Розробка графіка платежів забезпечує своєчасне надходження 
всіх необхідних ресурсів для здійснення повноцінної 
діяльності. Види платіжного календаря всередині 
підприємства відрізняються за окремими видами 
господарської діяльності, а також в межах різних центрів 
відповідальності. Дану класифікацію платіжного календаря 
продемонстровано в табл. 1 [2]. 
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Таблиця 1 
Основні види платіжного календарю підприємства 

Види По підприємству 
За окремими 
центрами 
відповідальності 

З операційної 
діяльності 

податковий платіжний 
календар; 
календар інкасації 
дебіторської 
заборгованості; 
календар обслуговування 
фінансових кредитів; 
календар виплат 
заробітної плати. 

календар 
формування 
виробничих запасів; 
календар 
управлінських 
витрат; 
календар реалізації 
продукції. 

З інвестиційної 
діяльності 

календар формування 
портфелю 
довгострокових 
інвестицій; 
календар (капітальний 
бюджет) реалізації 
програми реальних 
інвестицій 

календар 
(капітальний 
бюджет) реалізації 
окремих 
інвестиційних 
проектів 

З фінансової 
діяльності 

календар (бюджет) емісії акцій; 
календар (бюджет) емісії облігацій; 
календар амортизації основного боргу з 
фінансових кредитів 

 
Оптимізація грошових потоків на підприємстві дозволяє 

підвищити ліквідність та платоспроможність підприємства, 
більш раціонально та ефективно використовувати обмежені 
фінансові ресурси підприємства в складних економічних 
умовах. Заходи, що використовуються у короткостроковому 
періоді по підвищенню рівня абсолютної платоспроможності 
підприємства, у майбутньому можуть привести до утворення 
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дефіциту грошових потоків. На результати господарської 
діяльності підприємства негативний вплив справляють як 
дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Основними 
показниками, які використовуються при аналізі грошових 
потоків є коефіцієнт ліквідності грошових потоків та 
коефіцієнт ефективності грошового потоку [3]. Коефіцієнт 
ліквідності грошових потоків який в процесі аналізу може 
доповнюватися показниками абсолютної і поточної 
ліквідності. Цей показник характеризує здатність підприємства 
покривати необхідні витрати грошових коштів позитивним 
грошовим потоком у звітному періоді та розраховується за 
формулою: 

 
КЛГП=ПГП/ВГП                                                           (1) 

 
де ПГП – сума позитивного грошового потоку; 
ВГП – сума від’ємного грошового потоку. 
Коефіцієнт ефективності грошового потоку в 

досліджуваному періоді визначає результативність 
управлінських рішень щодо грошових потоків, їх вплив на 
стан фінансової рівноваги. Розраховується за формулою: 

 
КЕГП=ЧГП/ВГП                                                           (2) 

 
де ЧГП - обсяг чистого грошового потоку. 
Для збалансування грошового потоку використовується 

метод, який називається «система прискорення-уповільнення 
платіжного циклу». Це передбачає залучення додаткових 
коштів, що в свою чергу призведе до збільшення грошових 
надходжень і зменшення їх відтоків. Наступні заходи будуть 
ефективними для збільшення позитивного грошового потоку в 
довгостроковій перспективі: 
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– додаткова емісія акцій; 
– залучення інвесторів; 
– надання в оренду невикористаного майна. 
Щоб зменшити негативний грошовий потік, необхідно 

скоротити кількість інвестиційних програм. Регулювання 
грошових потоків забезпечує підвищення рівня фінансової та 
виробничої гнучкості організації, дозволяє збільшити обсяг 
продажів і оптимізувати витрати за рахунок здатності 
підприємства маневрувати готівкою [4]. 

Ще одним важливим способом оптимізації грошових 
потоків на підприємстві є облік і аналіз внутрішніх і зовнішніх 
факторів. До внутрішніх факторів належать: стадія життєвого 
циклу організації, характеристики виробництва та організації 
товарів, промислові фактори, амортизаційна політика. До 
зовнішніх факторів відносяться: стан і тип ринку, наявність 
кредитних ресурсів, податкова система, можливість залучення 
вільних фінансових джерел. 

З даних дослідження випливає, що грошові потоки 
відіграють важливу роль на підприємстві, оскільки завдяки їм 
забезпечується фінансова стійкість підприємства та його 
розвиток у перспективі. Виходячи з цього постає питання щодо 
підбору способів їх оптимізації. Як було розглянуто вище, існує 
безліч напрямів щодо оптимізації грошового потоку залежно від 
його виду, обсягу, та періоду надходження, а також від факторів 
впливу. Оптимізовані, збалансовані грошові потоки дозволяють 
підприємству більш оптимально і швидко досягати поставлених 
цілей, розкривають характер їх динаміки та ефективність 
використання позикового і власного капіталу в рамках реалізації 
стратегії розвитку діяльності підприємства. 
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ 

 
Загальновідомо, що в умовах товарно-грошових відносин 

головною метою підприємницької діяльності є одержання 
прибутку. В торговельному бізнесі за рахунок збільшення 
обсягів реалізації забезпечуються можливості отримання 
доходів, а за рахунок зменшення витрат – зростання прибутку. 

Отже, для вітчизняних підприємств зменшення витрат є 
одним з інструментів забезпечення рентабельності роботи. 
Логістика як невід’ємний елемент підприємницької діяльності 
здатна скоординувати всі існуючі департаменти та сфери 
підприємства і спрямувати, впорядкувати процеси, що 
відбуваються в середині нього. Для торговельних же 
підприємств, де транспортні витрати складають левову частку 
бюджету, цей процес має особливе значення і вимагає їх 
оптимізації. 

До шляхів оптимізації можна віднести створення 
ефективної системи доставки вантажів. Існує багато способів 
розв’язання такої проблеми. Одним з них є оптимізація 
ресурсів. Зокрема, оптимізацію транспортних перевезень 
можна провести на підставі розподілу за автомобілями 
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доставки вантажу за рахунок мінімізації загальної вартості 
його транспортування в результаті скорочення пробігу шляхом 
розв’язання транспортної задачі. 

В межах кафедральної теми було проведено апробацію 
методу в трьох супермаркетах мережевого ритейлу.  

В структурі асортименту супермаркетів бакалійна група 
займає 10%. На території Дніпропетровської області ритейл 
має три бакалійні склади різної місткості – 47, 59 та 38 т, 
відповідно. Cередньомісячний обсяг постачань бакалійних 
товарів у мережу супермаркетів 144 т. Відповідно 50, 53 та 41 
т до досліджуваних супермаркетів. Відстань складів від 
супермаркетів: 1 – від складу 1 – 6 км, 2 – 5 км, 3 – 11 км;                
2 – 12 км, 14 км та 12 км, відповідно; 3 – 21 км, 9 км та 17 км, 
відповідно. Транспортування бакалійних товарів здійснює 
залучений перевізник вантажними автомобілями: Мерседес, 
Фольксваген ЛТ, ГАЗель.  

Середньомісячна кількість ходок для перевезення 
бакалійних товарів складала 39, в тому числі для  автомобіля 
Мерседес – 15 , Фольксваген ЛТ – 6, ГАЗель – 18.  

Для розв’язання транспортної задачі використано цільову 
функцію, Схема руху автомобілів визначається за умови 
виконання договірних зобов’язань щодо доставки вантажів за 
мінімальних сумарних витрат на перевезення. При цьому 
враховується умова, що запаси на складах дорівнюють 
сумарній потребі в них у супермаркетах.  

В основу розрахунків покладено типовий алгоритм 
розв’язання задачі: перевірка збалансованості задачі; побудова 
транспортної матриці; введення обмежень; визначення 
середньої кількості ходок кожного автомобіля; розрахунок 
обсягу вантажоперевезень кожним автомобілем; визначення 
витрат на перевезення; розрахунок сумарної кількості ходок 
кожного транспортного засобу і виконаних ними 
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вантажоперевезень; перевірка відповідності обсягів постачань 
потребі торговельного підприємства; аналіз отриманих 
результатів. 

За загальноприйнятими підходами до побудови 
транспортної матриці складено вихідну матрицю, в якій 
узгоджено потреба супермаркетів в товарах та можливостей 
відповідних складів її забезпечити. 

Використовуючи вихідну матрицю та дані про кількість 
перевезень побудовано матрицю оптимального використання 
кожного автомобіля, в основу якої закладено не тільки 
кількість відправлень з кожного складу до кожного з 
супермаркетів, а й оптимальну відстань, яку ми визначили за 
схемою маршрутів руху автомобілів. 

Для одержання очікуваного результату порівняємо 
кількість ходок та витрати на перевезення 144 тонн бакалійних 
товарів зі складів до супермаркетів, розраховані з 
використанням транспортної моделі та без її використання.  

Отже, за результатами побудови транспортної моделі і 
відповідних розрахунків, можна констатувати, що, не 
змінюючи кількості ходок автомобілів, можна знизити витрати 
на перевезення бакалійних товарів за рахунок вибору для 
кожного найбільш оптимального маршруту. 

Зменшення відстані практично на 100 км за результатами 
розв’язаної транспортної задачі дозволили розрахувати суму 
витрат, що на 19,8% менше фактичних даних. 

Таким чином, в результаті впровадження у практичну 
діяльність супермаркетів мережевого ритейлу транспортних 
моделей і розрахунок за ними витрат дозволяє одержати 
щомісячний економічний ефект у розмірі 48 тис. грн. тільки за 
бакалійною групою товарів, яка становить 10% від загальної 
асортиментної пропозиції.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ  
ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Європейський Союз поставив за  мету, щоб  до 2050 року 

Європа стала першим континентом, економіка якого не 
знищує природу. Україна також готова долучитися до цієї 
історії успіху. У Міністерстві енергетики України розробили 
проєкт Концепції «зеленого» енергетичного переходу України 
до 2050 року, який передбачає трансформацію підходів до 
розвитку енергетики у світі та особливу увагу звертає на 
проблеми боротьби зі зміною клімату. Також даний документ  
передбачає перехід енергетики України, яка базується на 
використанні викопних видах палива – вугілля, нафти, газу, до 
кліматично нейтрального розвитку економіки. Тому головним 
вектором розвитку української енергетичної системи є 
досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. 

У 2021 році НАК «Нафтогаз України» заявив про 
зниження до нуля викидів парникових газів від операційної 
діяльності його підприємств. Наразі розробляється 
комплексний план з декарбонізації, який враховуватиме 
накопичений досвід найкращих міжнародних практик та 
стандартів провідних країн Європи та світу. 

Напередодні  міжнародної конференції у Глазго СОР26, 
яка відбулася 31 жовтня – 12 листопада 2021 року,  в уряді 
прийняли рішення про приєднання України до Глобальної 
ініціативи зі скорочення викидів метану "Glоbаl Меthаnе 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-priyednalasya-do-globalnoyi-iniciativi-zi-skorochennya-vikidiv-metanu-global-methane-rledge
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Рledge". Метою цієї ініціативи є зменшити глобальні викиди 
метану в атмосферу на 30 % до 2030 року порівняно з 2020 
роком. Зокрема, на скорочення викидів від видобутку 
вуглеводнів та їх транспортування передбачені окремі 
механізми фінансування від міжнародних інституцій.  

НАК «Нафтогаз України» вбачає розвиток 
низьковуглецевих бізнесів як ключовий рушій на шляху до 
кліматично нейтрального майбутнього через зниження викидів 
від використання продукції кінцевими споживачами. 

Щодо споживачів, то пропонується звернути особливу 
увагу у післявоєнний період відбудови нашої країни на три 
речі: 

1. Енергоефективне споживання, тому на 
загальнодержавному рівні необхідно: зобов’язати середні та 
великі промислові підприємства пройти сертифікаційний 
аудит з енергоменджменту відповідно до вимог стандарту 
ISO 50001; збільшити державне фінансування Фонду 
енергоефективності та всеукраїнських програм підтримки 
розвитку української енергетики; виплачувати компенсації 
споживачам, які за  власні кошти встановили лічильники 
теплової , електричної енергії та газу.  

2. Підвищення якості надання послуг. Необхідно 
гарантувати забезпечення основних вимог європейських 
стандартів щодо обслуговування, а також прав споживачів на 
розроблення та виконання регуляторних актів в енергетичній 
галузі. 

3. Екологічний менеджмент та моніторинг. Рекомендовано 
розробити та забезпечити контроль за реалізацією державної 
програми по впровадженню системи екологічного 
менеджменту і аудиту (EMAS) на підприємствах усіх форм 
власності; стимулювати споживачів до впровадження новітніх 
відновлювальних та альтернативних джерел енергії; 

https://ua-energy.org/uk/posts/yezk-skorochennia-vykydiv-metanu?fbclid=IwAR2OgJKrCvo9QbhOU_A3RWazYERih2UWrcYzVztEdKw4r5FVdzE26PYFbtE
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запровадити заходи обмеження впливу енергетики на 
навколишнє середовище. Також пропонується скоротити 
кількість державних контролюючих органів у сфері екології та 
охорони довкілля, а натомість створити єдиний державний 
природоохоронний дозвіл з чіткою системою моніторингу 
дотримання екологічних вимог стандартів та законів. 

Підсумовуючи усі запропоновані ініціативи, центром 
Разумкова були встановлені цільові критерії післявоєнного 
відновлення енергетики України, які зібрані у таблиці 1 [1, 2]. 

 
Таблиця 1.  

Основні критерії післявоєнного відновлення 
енергетики України 

 
Частка ВДЕ у кінцевому енергоспоживання 9,10% 30% 
Частка вугільної генерації у загальному обсязі 
виробництва електроенергії 

30% 10% 

Частка спалювання попутного нафтового газу на 
факелах від обсягу їх викидів, % 

95% 20% 

Енергоефективність будівель (питоме споживання 
енергоресурсів), кВт год/кв.м 

200 115 

Рівень втрат у енергомережах, % 14% 7% 
Рівень втрат у тепломережах, % 20% 5% 
Частка захоронених відходів від загального обсягу їх 
утворення, % 

94% 80% 

Обсяг відходів, тон/особа/рік 0,3 0,22 
Вторинна переробка відходів від загального обсягу їх 
утворення 

4% 18% 

Частка приватного електротранспорту, % 1,50% 25% 
Частка електрифікованих залізничних колій, % 47% 95% 
Частка біржової торгівлі від загального споживання 
енергоресурсів 

20% ≥50% 

Покриття потреби внутрішнього ринку 
нафтопродуктів стандарту Євро-5 за рахунок власного 
виробництва 

10% ≥50% 

Вуглецеємність економіки, тон діоксиду вуглецю / 
$1000 до 2010 ВВП 

0,82 0,5 
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Отже, боротьба зі зміною клімату та зменшення викидів 
парникових газів є глобальним викликом, вирішення якого 
потребує спільних зусиль. 
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СЕКЦІЯ 3. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНОМОВНІЙ 
ВІКІПЕДІЇ (НА ПРИКЛАДІ СТАТЕЙ МУЗИЧНОЇ 

ТЕМАТИКИ) 
 
Вікіпедія, як іновативний інформаційний ресурс вже 

давно стала об’єктом різноманітних досліджень, зокрема й 
українських авторів. В останні роки українськими авторами 
було досліджено роль Вікіпедії в україністиці [1], 
обґрунтовано вікідидактику, як спосіб використання Вікіпедії 
в освітній практиці [2], показано роль Вікіпедії в освіті 
музикантів [3] тощо.  

Попри велику кількість досліджень, присвяченим 
питанням гендерної нерівності, виконаних як українськими 
авторами, так і авторами інших країн, стосовно Вікіпедії такі 
дослідження були проведені лише в аспекті неоднакової 
кількості статей про видатних чоловіків і жінок у різних 
мовних розділах. Зокрема Ф.Тріподі зазначає, що 
«Англомовна Вікіпедія містить понад 1,5 мільйона біографій 
про видатних письменників, винахідників та науковців, але 
менше 19% цих біографій стосуються жінок» [4]. Аналогічна 
диспропорція присутня і в Україномовній Вікіпедії, де за 
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даними офіційної статистики (станом на листопад 2022) лише 
близько 16,5% біографій стосуються жінок,  відповідно, решта 
83,5% - чоловіків [5]. 

Така диспропорція має об’єктивну природу: в силу 
історичних причин більшість відомих діячів минулого – 
політичні діячі, науковці, митці – це саме чоловіки, що й 
знайшло відображення у Вікіпедії. Ця диспропорція стосується 
і статей про музикантів, хоча дещо меншою мірою, ніж 
біографічних статей загалом – серед статей усіх мовних 
розділів Вікіпедії жінки-музиканти складають 24,5% з-поміж 
усіх музикантів, в україномовній Вікіпедії цей частка сягає 
30%, в англомовній – 25,6%. Більшою мірою ця 
нерівномірність стосується композиторської професії (18,8% в 
україномовній Вікіпедії і 17,5% - в англомовній), але 
практично не стосується співаків (48,5% в україномовній і 
44,3% - в англомовній) [5]. 

Проте, нерівномірне представлення жінок і чоловіків – не 
єдиний прояв гендерної нерівності у Вікіпедії. Іншим таким 
проявом є нерівноправна категоризація представників та 
представниць різних професій. 

Як в україномовній, так і англомовній Вікіпедії щодо 
категоризації біографічних статей в більшості випадків 
застосовується гендерна сегрегація – чоловіки займають 
окрему категорію, а жінки окрему. На прикладі музичних 
статей – це категорії «Male musicians» та «Women musicians» та 
відповіні підкатегорії (на кшталт «Ukrainian women 
musicians»). 

Якщо в англомовній Вікіпедії категорії «Male musicians» 
та «Women musicians» є рівноправними в ієрархії – обидві є 
підкатегоріями в категорії «Musicians», яка є гендерно 
нейтральною, то в українській Вікіпедії, категорія 
«Музикантки» є підкатегорією в категорії «Музиканти», тоді 
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як окремої категорії для музикантів-чоловіків не існує. Тобто, 
якщо англійські вікіпедисти розглядають множину музикантів-
жінок і музикантів-чоловіків як дві рівноправні підмножини, 
то українські вікіпедисти розглядають множину музикантів-
жінок рівнем нижче ніж музикантів-чоловіків. Подібна 
нерівноправна сегрегація стосується і окремих категорій 
музикантів – «Композиторки» є підмножиною 
«Композиторів», «Співачки» - підмножиною «Співаків». 
Найбільш курйозно представлені рок-виконавиці – їх категорія 
називається «Жіночий вокал у рок-музиці» і знов-таки стає 
щаблем нижче в ієрархії категорій, ніж чоловіча категорія 
«Рок-співаків».  

Більше того, в україномовній Вікіпедії гендерна 
сегрегація витримується непослідовно. Наприклад, поділ 
композиторів за статтю поширюється лише на США та 
Азербайджан (категорія «Американські композиторки» та 
«Азербайджанські композиторки» є підкатегоріями 
«Композитори США» та «Азербайджанські композитори» 
відповідно), проте не поширюється на композиторів інших 
країн, в т.ч. українських, російських, шведських та ін., статті 
про яких існують в українській Вікіпедії. Подібною є і 
ситуація щодо низки інших музичних професій.  

Врешті, не піддається логічному поясненню і вибіркова 
категоризація жінок за статевою ознакою. Так, в загальну 
категорію «композиторок» (окрім композиторок США та 
Азербайджану) станом на 13 листопада 2022 року потрапили 
56 представниць цієї професії, зокрема українські 
композиторки К. Цепколенко та І. Алексійчук, проте не 
потрапили, наприклад, такі відомі композиторки, як 
А. Загайкевич,  Г. Гаврилець.  Б. Фроляк чи В. Польова.  

Залишаючи за рамками доповіді детальний аналіз 
ситуації по представниках інших професій (як мистецьких так 
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і немистецьких), підсумуємо – гендерна нерівність в 
україномовній Вікіпедії має два прояви: об’єктивний та 
суб’єктивний. Об’єктивний пов’язаний із різною кількістю 
статей про жінок і чоловіків у Вікіпедії і загалом пов’язаний із 
тим, що чоловіки частіше обирали професії, наприклад, 
композиторів, і частіше досягали світового визнання. Вікіпедія 
лише відображає загальну світову тенденцію. Суб’єктивний, 
натомість, пов’язаний із непослідовною політикою гендерної 
сегрегації, за якою частина представниць багатьох професій 
(принаймні музиканток) зазнає гендерної сегрегації і займає 
позицію на один щабель нижче в ієрархії категорій, частина – 
уникає сегрегації. В цьому випадку гендерна нерівність 
пов’язана із суб’єктивним підходом як окремих дописувачів 
Вікіпедії, так і адміністраторів проєкту, що мають 
повноваження адміністративними засобами впливати на його 
розвиток (такими, як захист від редагування та вилучення 
сторінок Вікіпедії, обмеження окремих користувачів у праві 
редагувати Вікіпедію тошо)  і сприяють, або ж принаймні 
заохочують до непослідовної категоризації з ознаками 
гендерної нерівності та сегрегації. 

Подолання об’єктивної сторони гендерної нерівності у 
Вікіпедії принаймні серед статей музичної тематики слід 
визнати неможливим – ми не можемо повернутись на кілька 
століть назад і вплинути на хід історії людства, в ході якої 
саме чоловіки, а не жінки, як правило, ставали більш відомими 
в мистецькій історії. Натомість суб’єктивна сторона гендерної 
нерівності цілком могла би бути подолана – для цього слід або 
відмовитись від гендерної сегрегації у категоризації статей 
Вікіпедії, або ж виконати послідовну сегрегацію із створенням 
«чоловічих» та «жіночих» підкатегорій на одному 
ієрархічному рівні категоризації для представниць всіх без 
винятку професій або родів діяльності. Відмова від гендерної 
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сегрегації на наш погляд виглядає більш логічним кроком у 
світлі прагнення рівноправ’я між чоловіками і жінками 
загалом, і рівних прав на представлення біографій на сторінках 
Української Вікіпедії зокрема. Втім, на даний момент, спроба 
подібної реформи, на жаль, приречена на протидію з боку 
адміністраторів Вікіпедії, які заохочують до непослідовної 
категоризації біографічних статей з ознаками гендерної 
нерівності. 
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ГАМАТИЧНИЙ ХРЕСТ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 
Практично у всіх релігіях головним символом є хрест. 

Кельтський, Латинський, Візантійський, Тау-хрест, 
Єрусалимський і т. д. Усе це різновиди хреста. Наприклад Тау-
хрест подібний до літери «Т», що в грецькому алфавіті 
називається «тау», з чого і походить назва хреста. 
Єрусалимський хрест складається з п’яти грецьких хрестів, а 
сам грецький хрест є рівностороннім.  

Але одним з найстаріших та найпоширеніших хрестів є 
гаматичний хрест або як його ще називають «свастика». Назва 
походить від накреслення, що складалось з чотирьох літер 
«гамма». В Україні цей символ споконвіку називали сварга. В 
давньоіндійській мові «сварга» означає «рай».  

Свастика буває прямокутною та овальною. В залежності 
від регіону, застосовувались різні види свастик. В північній 
Європі та на півночі України використовували переважно 
овальний гаматичний хрест, а в південних регіонах Європи та 
України, відповідно прямокутний.  

Знак виглядає, як грецький хрест, промені якого зігнуті 
під 90°. Особливе значення має і сторона в яку обертається 
хрест. Правосторонній означає еволюцію, сходження від 
матеріального до духовного. Лівосторонній – навпаки рух від 
духовного до матеріального. Багато людей порівнюють ці 
напрями свастики з добром і злом. Але в більшості релігій, 
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таких як: християнство, буддизм, іслам і т. д . існують як 
право- так і лівостороння свастика, а процес руху від 
духовного до матеріального зовсім не означають зло, це є 
просто зворотньою стороною творення. 

Гаматичний хрест має досить довгу історію. Саме 10 тис. 
р. до н. е. датується знайдений біля села Мізин Чернігівської 
області браслет з бивня мамонта із зображенням солярного 
знаку. Дуже широкого вжитку цей символ набув і у 
трипільській культурі. Гаматичний хрест прикрашав  керамічні 
вироби та інші побутові речі. Наприклад ритуальні чаши або 
статуетки. [5] 

Любили цей символ і жителі античної Греції. Цей символ 
був на багатьох монетах країни. Часто з однієї сторони такої 
монети зображувалась свастика, а з іншої – кінь з крилами. [1] 

В усі часи цей знак застосовувався як символ сонця, 
життя, світла. Саме тому він набув широкої популярності як у 
мистецтві так і в релігіях багатьох стародавніх цивілізацій.  

Гаматичний хрест є священним символом не лише в 
стародавніх релігіях буддизму, джайнізму та індуїзму, а і в 
нових релігійних рухах. Наприклад, в такій релігійній течії, як 
Ананда Марга використовується мотив раельської символіки. 
Сам релігійний рух заснований в 1955 році в Джамалпурі, 
Індія та представлений більш ніж в 180 країнах світу. А такий 
новітній релігійний рух, як Раелізм використовує зірку Давида, 
що переплітається із свастикою. Для вірян цієї релігійної течії 
свастика є символом нескінченності у часі, а зірка Давида – 
символ нескінченності у просторі. 

В язичництві свастика стоїть на рівні із священними 
символами неоязичницького германського язичництва 
молотом Тора і рунами.  

Не менш важливим символом гаматичний хрест став і в 
християнстві. Ранні християни використовували його для 
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зображення хреста Ісуса. Деякі вчені вважають, що 
гаматичний хрест символізує Христа, а ранні християни 
використовували його для захисту від злих духів в катакомбах. 
Цей  знак прикрашає стіни та двері християнських 
православних храмів та церков, наприклад мідні двері собору 
Святої Софії Константинопольської прикрашені знаками 
свастик посолонь та протисолонь, а також на центральній 
частині апсиди собору Софії Київської можна помітити цей 
символ. 

 В Київській Русі гаматичний хрест прикрашав 
практично всі релігійні об’єкти. Церкви та каплиці часто 
оздоблювались мозаїчними картинами із свастичним меандром 
. 

Священнослужителі Української греко-католицької 
церкви в своїх обрядах користувались здебільшого хрестом, в 
центрі котрого знаходилась свастика, такий хрест інакше 
називали гуцульським обрядовим хрестом. 

Існує декілька видів гаматичного хреста, основні з них: 
1. Інглія – символ Початкової Божественної 

чистоти. 
2. Свастика – символ Вищого Небесного Закону, 

вищого круговороту Всесвіту. 
3. Коловрат – символ перемоги Світла над 

темрявою, життя над смертю. 
4. Агні – символ Священного вогню.  
Після того, як в середині ХХ століття, одна людина 

вирішила за допомогою невеликого видозмінення та 
застосування гаматичного хреста на прапорі, благословити 
свої жорстокі дії, цей знак перестав існувати як священний 
символ багатьох релігій, адже будь-яке зображення чогось 
подібного до німецької свастики, прирівнюють до підтримки 
нацистських дій. Так почала зникати багатотисячна культура.  
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 Доволі мало зберіглось зразків облачень 
священнослужителів, де одним з оздоблювальних елементів є 
свастика. Деякі екземпляри такого облачення збереглись в 
різних православних країнах, а також від застосування 
гаматичного хреста в релігії не відмовились в сучасній Ефіопії. 
Християнські православні священики і досі використовують 
цей символ в церквах та на своїх епітрахелях.  
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ЗОБРАЖЕННЯ НАТЮРМОРТІВ З ФРУКТАМИ В 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ 

 
Натюрморт може бути реалістичним або абстрактним, 

залежно від конкретного часу і культури, в якій він був 
створений, і особливого стилю художника. Натюрморт є 
популярним жанром, оскільки художник повністю контролює 
тему, освітлення та підтекст картини. Художник може 
використовувати натюрморт символічно чи алегорично, щоб 
висловити ідею, або формально для вивчення композиції та 
елементів і принципів мистецтва.  

Натюрморт є одним із жанрів образотворчого мистецтва, 
в якому зображення  неживих (в деяких випадках і живих) 
предметів  розміщують в середовище, яке обмежене певними 
рамками. 

На відміну від портретної, історичної та пейзажної 
тематики, у натюрморті зображуються предмети побуту, праці, 
творчості, квіти та плоди, дичина, виловлена риба. В 
композиції даного жанру нерідко можна побачити комах, 
птахів та інших дрібних та великих за розмірами тварин. Але 
вони не є композиційним центром картини, а є лиш його 
доповненням. 
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У мистецтві натюрморту немає нічого нового. Насправді 
цей жанр виник дуже давно, оскільки перші натюрморти 
ведуть нас аж до Стародавнього Єгипту. Вся творчість єгиптян 
пронизана релігійними мотивами. У Стародавньому Єгипті 
людське земне існування було лише переходом до потойбіччя, 
і не вважалося важливим етапом. 

Єгиптяни не цікавилися перспективою. Їх не цікавило 
робити речі реалістичними. Вони просто хотіли наочно 
показати, що кожен із цих об'єктів є, і схематично це 
зображували. 

Греки та римляни пізніше створили схожі типи картин, 
хоча в них не була присутня жодна релігійна символіка. 
Однак, на відміну від єгипетської фрески, в якій не 
використовувалася перспектива та світло-тінь, грецька і 
римська почали розвивати складнішу форму натюрморту, 
більш реалістичну і деталізовану, вони в основному 
виконували натюрморти як мозаїки, та фрески. 

Римляни не тільки любили їсти та бенкетувати, але й 
приписували своїм богам і богиням фрукти, горіхи та зерна. 
Виноград був для Вакха, бога вина, і символізував розгул і 
щасливе життя в потойбічному світі, пшениця була для 
Церери, богині пшениці, яка втілювала чесноту і порок. 

Коли ви вперше дивитеся на мозаїку, це виглядає, ніби на 
кухні перекинули відро зі сміттям: розкидані горіхові 
шкаралупи, оливкові кісточки, шкірка фруктів і виноградні 
стебла. Але якщо придивитися ближче, то виявиться, що 
харчові відходи перетворюються на шматки каміння та уламки 
скла. 

До 1300 року, починаючи з Джотто та його учнів, 
натюрморт відродився у вигляді ніш на релігійних настінних 
розписах, на яких зображувалися предмети побуту. Протягом 
середньовіччя та епохи Відродження натюрморт у західному 
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мистецтві залишався, насамперед, доповненням до 
християнських релігійних сюжетів і мав релігійний та 
алегоричний зміст. Особливо це стосувалося творчості 
північноєвропейських художників. 

Караваджо був одним із перших, якщо не першим, хто 
використав цей жанр для символізації християнських або 
моральних алегорій. Це зображено в робот «Кошик з 
фруктами». Це глибокий зміст того, що здається простою 
кошиком із сезонними фруктами. Яблука, груші, інжир, айва 
та виноград, усі вони фрукти кінця літа, до того, як життя 
зупиниться з приходом зими. Вони є символом свята врожаю 
та відпочинку, отриманого після довгого року роботи. 

Саме у Нідерладах цей жанр живопису зазнав свій пік. 
Голландські натюрморти прикрашали  бюргерські будинки та 
цінувались більше, ніж коштовності, їх продавали на ринках та 
ярмарках, вони були предметом капіталовкладення та засобом 
платежу. 

Особливістю голландського живопису XVII століття була 
надзвичайно вузька спеціалізація художників. Усередині 
основних жанрів, що панували у живопису цього періоду – 
пейзажу, натюрморту та побутового жанру – існували 
численні піджанри. Інколи на картину важко віднести до 
певного піджанру, оскільки найчастіше лише у картині 
поєднувалося кілька мотивів.  

Традиційно багато предметів в натюрмортах обирали за 
їх релігійне або символічне значення, хоча ця символіка іноді 
вислизає сучасним глядачам. У протестантських країнах 
процвітала релігійна символіка в натюрмортах. Оскільки 
релігійні зображення були заборонені протестантською 
церквою, художники знайшли в елементах природи 
можливість створити релігійну іконографію. 
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Релігійна символіка певної їжі розвивалася з ранньої 
християнської ери. Їх значення було розроблено відповідно до 
біблійних текстів, які посилаються на них. Дуже поширеними 
гастрономічними елементами в натюрмортах були виноград і 
келих з вином. Обидва тісно пов’язані з Євхаристією, оскільки 
Ісус благословивши вино сказав : «Візьміть і пийте з нього всі, 
бо це чаша Моєї Крові, Кров нового і вічного заповіту, яка 
буде пролита за вас і за всіх людей на прощення гріхів. Зробіть 
це в пам’ять про мене». Вино, виноград і виноградна лоза – 
символи крові Христа. Хоча полуниця та вишня не фігурують 
у біблійних писаннях, їхній колір, що нагадує кров, призвів до 
того, що вони символізують смерть Христову. 

Лимон у християнській традиції асоціювався з Дівою 
Марією за його аромат і приємний вигляд. Завдяки численним 
цілющим властивостям його також використовували в 
живописі, щоб символізувати порятунок. Що стосується його 
нерелігійної символіки, то він символізує люблячу вірність. 

У Голландії апельсини використовували як яблука, щоб 
символізувати первородний гріх, спокусу і гріхопадіння 
людини, оскільки голландською апельсини означають 
«китайське яблуко».  

У християнській іконографії сливи вважаються символами 
вірності, але їх значення може змінюватися в залежності від 
кольору. Темні сливи натякають на пристрасті Христа, жовті 
можуть вказувати на цнотливість Христа, червоні на милосердя 
Христа, а білі символізують його смирення. 

Персик був описаний Плінієм, як різновид фрукта, що 
складається з трьох частин: самого плоду і кісточки, яка 
огорнута в тверду оболонку. Тому в християнській традиції 
він, як і персик асоціюється зі Святою Трійцею.  

Мушмулу культивували з давніх часів, але набули 
популярності лише в XVII столітті. Це трохи дивний плід, 
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смак якого знаходиться на півдорозі між печеним яблуком і 
айвою і має товсту шкірку з кольором від темно-червоного до 
бронзового. Хоча те, що змусило цей фрукт стати повією, – це 
умови його дозрівання.  

Мушмула не їстівна, поки не почне гнити. Ця деталь 
привернула увагу голландських художників XVII століття, які 
вміли скористатися символічним потенціалом фрукта, який 
починає гнити до дозрівання. Цей фрукт, був ідеальним 
способом уявити занепад чистоти. І тому його 
використовували у своїх картинах як символ проституції, 
відсутності здорового глузду та аморальності. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕНЕРИЗМУ В ЖИВОПИСНИХ 
ПОЛОТНАХ ВІНСЕНТА ВАН ГОГА 

 
Жоден видатний художник не зумів написати так багато 

за такий короткий час, як Ван Гог. Кар'єра художника тривала 
лише десять років, проте він зумів залишити нам близько 800 
своїх картин та незліченну кількість малюнків. Це здається 
тим більш дивним, якщо згадати, що першу половину, і без 
того короткого терміну, відпущеного Ван Гогу долею, він 
провів у творчих пошуках і лише останні п'ять років життя 
почав писати насправді видатні картини. Більшість його 
геніальних робіт створено саме останні два-три роки життя –
подібного ні до ні після Ван Гога історія живопису не знала. 

Хоча Вінсент іноді займався копіюванням робіт інших 
художників, що становило частину його навчання, сам він завжди 
прагнув до того, щоб зображувати на полотні реальне життя без 
прикрас, такою, якою вона є. Його ніколи не цікавили вигадані 
сюжети. До переїзду художника до Парижа 1886 року основними 
персонажами його картин, написаних під час «голландського 
періоду», були селяни, він відтворював сільські сцени. 

Перша половина творчого життя творця в основному 
була присвячена малюнку. У цьому жанрі він досяг 
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величезних успіхів і по справедливості може вважатися не 
тільки одним з найбільших художників, але й видатним 
малювальником XIX століття. У ранніх роботах Ван Гог 
експериментував з різними матеріалами, включаючи 
теслярські олівці та чорну воскову крейду для літографій. 
Саме вони сприяли виробленню раннього стилю Ван Гога – з 
твердим, часом навіть жорстким, штрихом. 

Ван Гог, як правило, накладав фарбу на полотно таким 
густим шаром, що при цьому залишалися видно всі сліди 
кисті. Ця техніка дозволяла йому придати багатої фактури. У 
живопису такий технічний прийом називається імпасто. Ним 
користувалися багато імпресіоністи, чому сприяли фарби у 
металевих тюбиках, що з'явилися. Фарба в тюбиках була 
густіша, ніж зараз, що дозволяло видавлювати її прямо на 
полотно з тюбика, не побоюючись, що вона розпливеться. 
Крім того, така фарба, змішана не вручну, а машинним 
способом, вирізнялася більшою однорідністю, що допомагало 
працювати в техніці імпасто. 

Ця техніка, якою користувався Ван Гог, відрізнялася від 
такої техніки, якою користувалися імпресіоністи. Його мазок 
був виразнішим і енергійнішим, ніж в імпресіоністів, і це, 
швидше за все, було пов'язане з любов'ю Ван Гога до творчості 
Адольфа Монтічеллі, чиї роботи він відкрив для себе в                   
1886 році. 

Після переїзду до Парижа в березні 1886 стиль Ван Гога 
починає стрімко змінюватися. У цей час брат художника Тео 
був захоплений живописом імпресіоністів, і після знайомства з 
їхніми роботами Вінсент сам почав інакше використовувати 
кольори і світло у своїх картинах. 

Деякий час він захоплювався також пуантилізмом, 
стилем, виробленим Жоржем Сера та його послідовниками. 
Суть їхнього творчого методу полягала у нанесенні на полотно 
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окремих дрібних точок чистого кольору. Якщо розглядати таку 
картину на відстані, ці точки поєднуються, при цьому колірне 
відчуття виявляється зовсім іншим, ніж якби фарби були 
змішані на самому полотні. 

Ван Гог швидко опанував імпресіоністську техніку 
письма, але він все ж таки прагнув до видавлених на полотно 
безпосередньо з тюбика чистих фарб. Проте, замість 
використання крапок, Ван Гог виробляє свою власну манеру 
накладати фарбу на полотно густими ритмічними мазками. 

Після переїзду до Парижа Ван Гог не тільки змінив 
колірну гаму, якою він користувався, живучи в Голландії, але 
й значно розширив коло своїх сюжетів. Вони включають серії 
портретів і картин, що зображають квіти. 

Вінсент черпав своє натхнення у ідеях імпресіонізму, а й 
у японської гравюрі, що допомагало йому уникнути 
натуралізму до більш експресивної і чіткої манери. Насправді 
саме любов до японського живопису змусила Ван Гога 
перебратися в 1888 році в Арль, оскільки він вважав, що 
сонячний південь Франції набагато більше нагадує Японію, 
ніж ті холодні північні землі, де він жив до цього. 

Приїхавши в Арль він написав серію пейзажів, що 
зображують поля та квітучі дерева, в яких знялася радість 
художника від спілкування з природою, що оточує його новий 
будинок. Прикладом може бути «Збір врожаю в Провансі», 
1888 року. 

Хоча в останні два роки життя хвороба майже не 
залишала йому години для роботи, саме за цей короткий 
період Ван Гог стиг створити майже половину всіх полотен, 
що дійшли до нас. Іноді він був здатний писати по одній новій 
картині щодня протягом кількох тижнів. Саме в цей час його 
кольори стали сміливішими, а манера більш вільною та 
енергійною, що допомагає художнику передати на полотні 
почуття, що його тривожать.  
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В останніх картинах Ван Гога знову з'являються похмурі 
тони, наче він згадує своє минуле. Але навіть якщо вважати ці 
тони провісниками швидкої загибелі художника, все одно не 
можна не відзначити, що його останні роботи, як і раніше, 
наповнені пристрасною любов'ю до життя. 
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СУЧАСНІ ТЕХНІКИ ОЛІЙНОГО ЖИВОПИСУ 
 

Олійний живопис — художня техніка, при якій 
використовуються фарби на основі органічних масел, які добре 
висихають і утворюють на поверхні довготривалу плівку. 

Походження олійного живопису пізніше, ніж фрески і 
темпери. Ще й тепер не замовкли суперечки, коли з'явився 
масляний живопис у сенсі слова. Вазарі називає винахідником 
олійного живопису нідерландського живописця Яна ван Ейка – 
майстра першої половини XV ст. Однак низка вчених вказує, 
що масляні фарби та лаки були відомі раніше і в Європі, і в 
Азії (Китаї). У середні віки для розмальовки статуй 
користувалися олійними фарбами. Однак ці заперечення не 
применшують історичного значення Яна ван Ейка.  

Характерно, що італійські художники протягом усього 
XV століття незалежно від ван Ейка експериментують з оліями 
та лаками, але справжній розвиток олійний живопис отримує в 
Італії лише наприкінці XV століття, коли Антонелло да 
Мессіна привозить до Венеції рецепти нідерландського 
художника. Повний перелом відбувається у північно-
італійському живописі у творчості Джованні Белліні, який 
використовує уроки Антонелло в поєднанні масляних фарб із 
темперою ,знаходить стимул для свого глибокого, гарячого, 
насиченого колориту. А в наступному поколінні венеціанських 
живописців, у майстернях Джорджоні та Тиціана, відбувається 
остаточне звільнення олійного живопису від будь-яких 
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традицій темпери і фрески, що відкриває повний простір для 
колористичної фантазії художників. 

Ще один перелом – історична цезура проходить десь у 
другій половині ХІХ століття –живопис старих майстрів 
відокремлюється від нової. Це найрадикальніша відмінність - 
техніка старих майстрів і техніка нового живопису, ніби 
належить двом абсолютно різним видам  мистецтва. Згадаймо 
про два види світла, які відбивають поверхню картини. Чим 
глибше під поверхнею картини знаходиться шар, що відбиває 
світло, тим більше барвиста структура картини насичена 
кольором, фарби сповнені внутрішнього горіння та сяйва. 
Досягалося це у старих майстрів нашаруванням кількох 
прозорих шарів. Вже у XVIII столітті живописці прагнуть 
більш безпосереднього і динамічного методу, знаходячи в 
індивідуальному мазку, у більш вільному і густому живописі, 
у відмові від прозорих лесувань вираз своєї нової стилістичної  
концепції. Виходячи з різного розуміння фактури картини, 
контраст старого і нового  методів можна було б 
сформулювати наступним чином. В основі техніки старих 
майстрів ми знаходимо в більшості випадків тришарову 
послідовність. Цією технічною  послідовністю відповідав 
внутрішній процес творчості художника – насамперед 
малюнок, потім світлотінь, потім колір. Інакше 
висловлюючись, концепція древніх майстрів переживала 
‘послідовні " стадії розвитку, від композиції до форми і 
колориту. Принципи нового живопису інші: вони тягнуть 
художника як би змішати, злити докупи, одночасно вирішити 
ці технічні та стилістичні проблеми та процеси. Починаючи 
приблизно з імпресіоністів, категорії малюнку, форми і 
колориту тісно пов'язані, зрослися, здаються безперервним 
процесом: малюнок і колорит, ліплення і композиція, тон і 
лінія виникають і розвиваються як би в один час. Процес 
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написання картини може  так би мовити, продовжуватися 
безмежно, момент закінчення роботи є дещо умовним: у будь-
якому місці полотна художник може продовжувати її, 
накладаючи нові мазки на подібні, але нижче лежачих. 

Техніка кладки фарб невіддільна, з одного боку, проблем 
фактури (обробка поверхні картини), з другого – від концепції 
колориту в того чи іншого художника, в ту чи іншу епоху у 
зв'язку з тим чи іншим стилем[3]. 

Техніка живопису — це визначена система прийомів 
роботи, розроблена різними національними художніми 
школами, художніми колективами чи студіями, окремими 
видатними майстрами. 

 Техніка малювання – це художній засіб, без якого немає 
творчості. 

За сторіччя створення олійного живопису були 
розроблені техніки та відповідне обладнання: 

● мольберт; 
● палітра; 
● пензлі; 
● художні ґрунти; 
● полотно, дерев'яні пластини, папір; 
● лак; 
● мастихін; 
● розчинники тощо. 

Олійний живопис не був би таким поширеним, якби не 
зручності його техніки та переваги перед іншими технологіями. 
Зрештою, олійні фарби висихають досить добре, що дозволяє 
вносити серйозні зміни на полотні, дописи та додатки. Написана 
робота олійною фарбою відносно стійка, колір яскравий, не 
сильно змінюється з часом, але потребує умов зберігання. 

В олійному живописі існує багато технік і способів 
використання олійних фарб. Художник сам вирішує, який 
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шлях йому ближчий і цікавіший у застосуванні. В основному 
завжди є два підходи: одношарова та багатошарова техніки. 

Одношарова техніка олійного живопису 
У одношарової техніці наноситься попередній малюнок 

майбутнього твору. Картина пишеться  за  короткий час. 
Пігменти не повинні висихати, тому що при нанесенні 
кольорових мазків художник змішує їх між собою, створюючи 
нові відтінки прямо на полотні. Цей вид прийому ще 
називають АЛЛА ПРИМА (в один прийом). Це дозволяє 
працювати на відкритому повітрі або використовувати 
невеликі формати. За допомогою жорсткої кисті або мастихіна 
малюнок стає фактурним. Накладаючи фарбу густим шаром 
,можна формувати, переміщати та змішувати кольоровий шар. 
Фарби відрізняються за своїми властивостями. 

Наприклад, білила і кадмій мають щільну структуру, що 
дозволяє працювати пастозно або корпусно. Не завжди 
достатньо одного сеансу для завершення картини. Щоб фарба 
не висихала занадто швидко, картину потрібно зберігати в 
прохолодному місці, захищеному від світла. 

Багатошаровий метод олійного живопису 
Тривала робота над картиною вимагає двох і більше 

шарів фарби. Перший шар - підмальовок. Художник наносить 
малюнок на полотно і прописує шар, на якому видно основні 
тональні плями. Наступний шар – промальовка та деталізація. 
Перед початком подальших робіт попередній шар повинен 
просохнути. В іншому випадку фарба буде  тьмяніти. Це 
пояснюється тим, що волога фарба вбирає масло зі 
свіжонанесених шарів. Малюнок перед роботою досить 
змастити маслом. 

Сучасні художники поєднують ці дві техніки, чергуючи 
кольорові шари для досягнення глибини, насиченості та 
яскравості кольору. Використовуючи текстурну пасту, 
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художник буквально ліпить фактуру, таким чином виводячи 
об’єкт на передній план. Використовуючи щітку з щетиною та 
мастихін, можна створювати грубі нерівні поверхні. Потім 
додати кольорових шарів, що відповідають художньому 
задуму автора. 

Отже, не потрібно шукати спеціального рецепту 
змішування фарб і копіювати вподобаних авторів, так як саме 
в манері малювання проявляється індивідуальність художника. 
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ІМПРЕСОНІЗМ У ТВОРЧОСТІ 
 МИХАЙЛА БЕРКОСА 

 
Імпресіоністи шукали гармонію в поєднанні кольорів і 

реального середовища, для чого вони обрали роботу на 
пленері як найкращий спосіб творчості. Таким чином 
художники намагаються передати на своїх полотнах миттєві 
«враження», навіяні грою кольору і світла. Українські 
художники оригінально переосмислюють творчу спадщину 
імпресіонізму, долучаючись до західноєвропейського руху. В 
українському мистецтві риси імпресіонізму присутні з 1880-х 
років. При цьому привабливістю слугували художньо-стильові 
особливості імпресіонізму, зокрема, урбаністична тематика, 
замальовки, принципи живопису на природі, які стали 
складовою художнього методу художника і збереглися й у 
пізніші часи. Європейські малярські новації проникали на 
нашу територію завдяки творчості митців, які навчалися у 
Франції. Розвиток українського живопису, проходив у 
найбільших культурних центрах нашої країни, а саме, Києві, 
Одесі, Харкові, Львові. Харків познайомив нас з одним із 
провідних імпресіоністів українського живопису, Михайлом 
Беркосом. 

Михайло Беркос народився в Одесі в багатій грецькій 
підданій та російській дворянській родині. Він закінчив 
Одеське училище живопису (1877 р.) та продовжив навчання в 
Імператорській Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі у 
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Михайла Клодта та Володимира Орловського (1878–1889). В 
Академії Беркос познайомився з молодими українськими 
художниками Сергієм Васильківським, Михайлом Ткаченком, 
Костянтином Крижицьким та Михайлом Самокишем та їздив з 
ними до Харкова малювати на канікулах. Завдяки своїм 
академічним успіхам Михайло завоював усі нагороди. Мала і 
велика срібна медаль, а потім золота медаль дозволили йому 
чотири роки подорожувати за кордон у Капітолії. Молодий 
художник не лише милувався картинами старих майстрів у 
музеях Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та Швейцарії, але й 
багато писав та вдосконалював свою мальовничу майстерність. 
Після повернення з Європи деякий час по жив у Петербурзі, 
Михайло Андрійович переїхав на постійне проживання до 
Харкова. Він оселився з родиною в мальовничому маєтку 
Мала Данилівка, багато працював і брав активну участь у 
мистецькому житті Харкова. З 1904 р. М. Беркос викладає в 
Харківській малярській школі та бере активну участь у 
відкритті Харківської художньої школи у 1912 р., де до 1917 р. 
Був одним із головних викладачів. З 1906 року Михайло 
Андрійович очолює Товариство художників Харкова. 

Хоча Михайло Андрійович все життя прожив у великих 
містах, він, як і інші майстри харківської школи (С. 
Васильківський, М. Ткаченко, П. Левченко), писав переважно 
сільські краєвиди, поля та ліси, віддаючи перевагу тихій 
провінції старовини. Особняки чи курні вулиці елітних міст.  

Особливість українського пейзажу – його людяність, 
співіснування та інтимність – Беркос трансформував серед 
своїх улюблених тем – сільських вулиць із білими хатами, 
квітучих полів і садів. Небо займає в ньому невеликий простір, 
образ землі більш щільний і матеріальний, з різними 
характеристиками її складових: дерева оповиті світлим і 
повітряним простором, сама земля зелена, соковита. 
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Архітектурна тематика у творчості М. БеркосА завжди 
органічно вписана в природне середовище. У просторовій 
панорамі-пейзажі «Цвіт льону» (1893), «Вулиця Умань» (1895) 
майстер підноситься до важливого художнього узагальнення. 

У своїй творчості Михайло Беркос втілив ще одну ціль 
української версії імпресіонізму. Це послідовний розвиток у 
концептуальних рамках open air. Характерною рисою зрілої 
творчості художника є багатство фарб, мальовничість, м'якість 
та пластичність, властиві українському мистецтву. Та ж 
композиція у його творчості вибаглива і вільна, якась 
«неправильність», тонко інтерпретована кривизна округлих 
ліній. Дотримуючись принципу імпресіоністів, майстер 
використовував круглу «густу кисть з крапок» для створення 
мерехтливої поверхні, що «дихає», і яскраву палітру. 
Інтимність підкреслена майже внутрішньою замкненістю і ще 
більш вільно проглядаються у роботі просторової панорами. 

Творчість Беркоса наповнена оптимізмом та 
життєствердженням, радістю спілкування з природою та 
захопленням її фарбами, щедрістю цвітіння та оновлення. 
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НОВИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ 
 

У зв’язку з появою сучасної сьомої редакції 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 
2022 року (далі – ГС-2022) та на виконання міжнародних 
зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про 
Гармонізовану систему опису та кодування товарів, адаптації 
статистичної системи України до міжнародних методів, 
стандартів та класифікації, стандартизації зовнішньоторговельної 
документації, усунення розбіжностей у версіях систем 
української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності України та країн – торговельних партнерів, 
прискорення та спрощення процедури митного оформлення 
товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій 
необхідно приведення товарної номенклатури України у 
відповідність до цих вимог. 

Гармонізована система опису та кодування 
товарів (Гармонізована система, ГС) — міжнародна 
номенклатура товарів, розроблена Всесвітньою митною 
організацією. До ГС входить близько 5 000 груп товарів; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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кожна група позначається шестизначним цифровим кодом.  
Товари упорядковані в логічну структуру і мають добре 
визначені правила для досягнення уніфікованої класифікації. 
ГС використовується більше ніж 212 країнами на основі їхніх 
Митних тарифів, а також для збору міжнародної торгової 
статистики. В термінах ГС класифіковано більше 98 % товарів 
міжнародної торгівлі. 

Україна також є учасником Міжнародної конвенції про 
Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої 
приєдналася згідно з Указом Президента України 
від 17.05.2002 № 466/2002. 

Митний тариф (англ. customs tariff) — інструмент 
зовнішньоторговельної політики та державного регулювання 
внутрішнього ринку країни у його взаємодії зі світовим ринком. 

Залежно від контексту митний тариф можна визначати як: 
• упорядкований звід ставок податкових платежів 

(ввізного мита[1]), які сплачуються при здійсненні операцій 
ввозу на митну територію товарів відповідно до нормативно 
встановлених класифікаційних вимог і положень прийнятої в 
державі системи опису та кодування товарів; 

• конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі 
або ввезенні певного товару на митну територію країни; у 
цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з 
поняттям мита; 

• систематизований перелік товарів, що підлягають 
митному обкладанню, із зазначенням однієї або кількох 
ставок мита. 

Митний тариф є ключовим інструментом економічної 
політики держави в сфері регулювання зовнішньоторговельних 
відносин, що передбачає виконання таких функцій: 

• фіскальної (акумулювання надходжень до бюджету від 
загальнодержавного податку щодо операцій, пов’язаних із 
ввозом товарів на митну територію держави); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84#cite_note-:0-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE
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• стимулюючої (сприяння розвитку національного 
товарного виробництва, запобігання виникненню структурних 
диспропорцій у внутрішньому господарському обігу та в 
зовнішньоторгівельних відносинах із іншими країнами та 
міждержавними об’єднаннями); 

• захисної (створення умов для підтримки вільної 
конкуренції та уникнення штучних конкурентних переваг для 
імпортних товарів, забезпечення стійкості функціонування 
внутрішнього товарного ринку); 

• адміністративної (забезпечення упорядкованості 
режимів здійснення зовнішньоторгівельних операцій, у тому 
числі – в напрямку досягнення узгодженості державної 
системи митно-тарифного регулювання із потребами інтеграції 
національного виробництва до глобальної системи 
світогосподарських зв’язків). 

Митний тариф України — систематизований перелік 
ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться 
на митну територію України. Митний тариф України 
прийнятий Законом України від 04.06.2020 «Про Митний 
тариф України».[1] В Україні  митний тариф складається з 
переліку ввізних митних ставок, систематизованих відповідно 
до товарної номенклатури, встановленої Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ 
ЗЕД). Діючу УКТ ЗЕД (версія 2017 р.) було удосконалено та 
оновлено у 2020-2021 рр. відповідно до вимог Гармонізованої 
системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної 
організації ГС, версія 2017 р. (у 2020 р. було внесено                      
223 правки). [2] 

 Товарною номенклатурою Митного тарифу України 
є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі 
опису та кодування товарів (ГС). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
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Таким чином чинний Митний тариф України 
побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи 
опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як 
застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в 
більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського Союзу, 
з 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої 
редакції ГС-2022. 

У зв’язку зі згаданим виникає ряд ускладнень, 
пов’язаних, зокрема, із: 

- розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та 
України під час митного оформлення продукції, що 
імпортується; 

- неможливістю зіставлення митної статистики, наданої 
в рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією 
тощо. 

Ураховуючи зазначене, відповідно до статті 3 (а) 
вказаної вище Конвенції необхідно введення нової редакції 
номенклатури Митного тарифу України, в основу якої 
покладено ГС-2022 на рівні перших шести знаків (сьома 
редакція Гармонізованої системи опису та кодування товарів) і 
Комбіновану номенклатуру Європейського Союзу 2022 року 
(далі – КН ЄС) на рівні сьомого і восьмого знаків.[3]  

Відповідно до офіційної інформації ВМО нова сьома 
редакція  ГС-2022 вносить деякі істотні зміни в 
класифікацію товарів (на рівні 6 знаків), що включає в 
цілому 351 комплект правок, які охоплюють широкий 
спектр товарів, що переміщуються через кордони, та  
розподілені таким чином: 

сільськогосподарський сектор – 77 
хімічний сектор – 58 
лісовий сектор – 38 
текстильний сектор – 21 
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сектор кольорових металів – 27 
машинобудування – 52 
транспортний сектор  – 22 
інші галузі – 56 

Як результат прийнятих змін частина кодів додана, 
перенумерована або вилучена у зв’язку з низьким обсягом 
міжнародної торгівлі (менше 100 млн. доларів за рік для 
товарної позиції ГС та менше 50 млн. доларів за рік для 
товарної підпозиції ГС за даними міжнародної митної 
статистики). 

05 вересня 2022 року у Верховній Раді було 
зареєстровано за №7737 проект законну про Митний тариф 
України.[4] 19 жовтня 2022 року закон було прийнято 
голосами 289 народних депутатів. 

Закон передбачає: 
- приведення товарної номенклатури України у 

відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 
2022 року та Комбінованої номенклатури Європейського 
Союзу 2022 року.на виконання міжнародних зобов’язань, 

- адаптацію статистичної системи України до 
міжнародних методів, стандартів та класифікації, 

- стандартизацію зовнішньоторговельної документації, 
-  усунення розбіжностей у версіях систем української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України 
та країн – торговельних партнерів, 

-  прискорення та спрощення процедури митного 
оформлення товарів під час здійснення 
зовнішньоторговельних операцій. 

- технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом 
об'єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у 
декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди; 

https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz
https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz
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- виключення з системи товарів, які вже не 
застосовуються в міжнародній торгівлі; 

- введення в обіг нових товарів, які вироблені з 
використанням сучасних технологій тощо. 

В результаті отримаємо понад 350 змін в товарних кодах, 
переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, 
лісового секторів, текстилю, кольорових металів, 
машинобудування, транспорту тощо. 

Не передбачено змін діючих ставок ввізного мита на 
товари, зміниться лише класифікація окремих товарів.[4] 

Висновки. Прийнятий  Закон Про митний тариф України 
містить положення, що стосуються зобов’язань України у 
сфері європейської інтеграції. Митний тариф України містить 
перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на 
товари, що ввозяться на митну територію України і 
систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на 
основі сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису 
та кодування товарів версії 2022 року та Комбінованої 
номенклатури Європейського Союзу 2022 року.  Законом  не 
передбачено змін діючих ставок ввізного мита на товари, 
зміниться лише класифікація окремих товарів. 

Відповідно до офіційної інформації ВМО нова сьома 
редакція  ГС-2022 вносить деякі істотні зміни в класифікацію 
товарів (на рівні 6 знаків), що включає в цілому 351 комплект 
правок, які охоплюють широкий спектр товарів, що 
переміщуються через кордони. Як результат прийнятих змін 
частина кодів додана, перенумерована або вилучена у зв’язку з 
низьким обсягом міжнародної торгівлі (менше 
100 млн. доларів за рік для товарної позиції ГС та менше 
50 млн. доларів за рік для товарної підпозиції ГС за даними 
міжнародної митної статистики).  
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м. Миколаїв, Україна 

 
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА МЕЖ 
ВИКОРИСТАННЯ ДОСТОВІРНИХ І 
НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ В 

ЮРИДИЧНОМУ АБО ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ 
ДОКАЗУВАННІ ЧИ ПУБЛІЧНІЙ ДИСКУСІЇ 

 
Розроблене І.В. Бондаренко у низці публікацій 

інноваційне розуміння сутності, видового поділу і меж 
використання достовірних і недостовірних відомостей в 
юридичному або журналістському доказуванні чи у публічній 
дискусії [1, с. 17-19; 2, с. 152-158; та ін.] більш правильно 
подати у розвитку залежно від сутності і порядку їх 
оприлюднення у такій редакції : 

1. Достовірні відомості, тобто такі, що відповідають 
фактичним обставинам конкретного діяння (дії чи 
бездіяльності окремої людини чи невеликої групи людей), 
події (дії чи бездіяльності дуже великих груп людей, коли 
неможливо встановити роль у досягнення загального 
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результату кожного із учасників, наприклад, у процесі війни 
або іншої участі великих груп людей та ін.) або явища (дія чи 
бездіяльність сил природи, в т.ч. хижих тварин, які 
знаходяться в нерегульованих людиною умовах) в цілому чи 
певної його сторони та за вказаною класифікаційною 
підставою можуть бути поділені на : 

1.1. Завідомо достовірні відомості, тобто такі, що 
повною мірою відповідають фактичним обставинам 
конкретного діяння, події або явища в цілому чи певної його 
сторони та особливості сприйняття, запам'ятовування, 
зберігання, відтворення та іншої їх передачі певною особою,           
в т. ч. необхідний життєвий чи спеціальний досвід або 
відповідна спеціальна чи професійна компетентність, 
сприяють передачі чи іншому оприлюдненню власне 
адекватних відомостей [2, с. 153]. 

1.2. Незавідомо достовірні відомості, тобто такі, які 
повною мірою відповідають фактичним обставинам 
конкретного діяння, події або явища в цілому або його певної 
сторони та наявні ті чи інші недоліки особливостей 
сприйняття, запам'ятовування, зберігання, відтворення та 
іншої передачі особою, в т. ч. відсутність необхідного 
життєвого чи спеціального досвіду або відповідної спеціальної 
чи професійної компетентності, ситуативно не змогли 
створити перешкоди для висловлювання нею власне 
адекватних суджень та/або іншого оприлюднення саме 
адекватних відомостей [2, с. 154]. 

2. Недостовірні відомості, тобто такі, що не 
відповідають фактичним обставинам конкретного діяння, події 
або явища в цілому чи певної його сторони та за вказаною 
класифікаційною підставою також можуть бути поділені на : 

2.1. Завідомо недостовірні відомості, тобто коли 
суб'єкт, від якого отримують певні відомості, знає про те, що 
ці відомості не відповідають повною мірою або частково 
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фактичним обставинам конкретного діяння, події чи явища у 
цілому чи певній його стороні, але через ті чи інші міркування 
передає ці відомості як достовірні [2, с. 154-156]. 

2.2. Незавідомо недостовірні відомості, тобто коли 
суб'єкт, від якого отримують певні відомості, не знає про те, 
що ці відомості в силу тих чи інших причин (метеорологічних, 
дистанційних та інших умов сприйняття або особливостей 
органів чуття даного суб'єкта, сприйняття, запам'ятовування, 
зберігання, відтворення або іншої передачі ним цих відомостей,            
у т. ч. внаслідок відсутності необхідного життєвого чи 
спеціального досвіду або відповідної спеціальної та/чи 
професійної компетентності), не відповідають повною мірою або 
частково фактичним обставинам конкретного діяння, події чи 
явища у цілому чи певній його стороні та на час передачі таких 
відомостей переконаний у тому, що передає власне достовірні 
відомості [2, с. 156-157]. 

При цьому кожний із вказаних різновидів відомостей за 
характером впливу на свідомість соціооточення додатково 
може бути поділений на позитивні, негативні та позитивно-
негативні завідомо недостовірні чи інші відповідні відомості, коли 
поміж негативних відомостей за рівнем суспільної небезпеки 
результату їх публічного оприлюднення доцільно розрізняти 
також нейтральні, суспільно шкідливі та суспільно небезпечні 
відомості [2, с. 153-157]. 

На підставі вкладеного виглядає юридично 
некомпетентним представлення у ч. 1 ст. 34 Конституції 
України базисного підґрунтя законного здійснення 
журналістської діяльності та реального забезпечення 
медіабезпеки у частині так званої «свободи слова», що у цій 
нормі Основного закону представлена таким чином : 
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань» [3]. 
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Більш правильно та юридично компетентно дану норму 
Конституції України сформулювати таким чином, щоб вона 
повною мірою відображала свободу публічного висловлення 
та іншого оприлюднення лише завідомо достовірних 
відомостей, сутність яких має формуватися тільки на 
спеціально створених державних дискусійних майданчиках, де 
кожний може, дійсно, обґрунтовувати, а не висловлювати 
голослівно, будь-яку думку щодо певної теми без будь-яких 
юридичних наслідків [2, с. 157]. 

І у разі, якщо така думка буде завідомо недостовірною, 
її спростувати, при наймі, неофіційно, для себе зможе 
більшість слухачів, які є компетентними по даній темі, а у 
контексті висловлення опонентами незавідомо недостовірних 
відомостей – держава на підставі вимог ч. 2 ст. 3 Конституції 
України, у частини фактично головного обов’язку держави 
утвердити і забезпечити право кожного представника 
українського населення на отримання із масмедіазасобів лише 
завідомо достовірних відомостей [3], має забезпечити подання 
на цих державних дискусійних майданчиках якісного 
відповідного обґрунтування тих чи інших причин виникнення 
у кожному конкретному випадку власне незавідомо 
недостовірних відомостей [2, с. 157-158]. 

Держава має створити такі умови, щоб правда не 
волюнтаристські, а власне природним шляхом оволодівала 
свідомістю кожного представника українського населення, у 
будь-якому випадку, максимально можливо мінімізуючи 
рівень вимушеного існування брехні, яку повністю викорінити 
на рівні хоча б незавідомо недостовірних відомостей. як 
вбачається, неможливо у силу надзвичайної складності і 
практичної недосяжності формування одностайної суспільної 
свідомості, дуже різного за освітою та рівнем аналітичного 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  132 

мислення кожного із представників українського                  
населення [2, с. 158]. 

Тут головне, щоб рівень офіційної та/чи тіньової брехні 
(завідомо і незавідомо недостовірних відомостей) не досягав 
необхідності застосування достатньо обґрунтованих вимог ч. 3 
ст. 34 Конституції України у частині введення обмежень в 
оприлюдненні такого роду відомостей в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту 
репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [3], 
коли для оприлюднення правди (завідомо і незавідомо 
достовірних відомостей) не може бути ніяких обмежень, за 
виключення випадків, якщо народ масово не може               
сприйняти, навіть, правду без шкоди своїм та/або вказаним 
інтересам [2, с. 158]. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПРИВАТНОГО ПРАВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

У рамках західної компаративно-правової науки 
здійснено величезні наробки щодо з’ясування сутності 
європейського приватного права. Так, до теоретичних засад 
цієї науки можна віднести фундаментальну монографію 
Х. Кьотца (H. Kötz) і А. Флеснера (A. Flessner) «Європейське 
контрактне право» [1]. Надзвичайно високий індекс цитування 
має колективна монографія «На шляху до європейського 
цивільного кодексу [2]. Особливий науковий інтерес 
викликають роботи, присвячені проблематиці «Спільної 
системи відліку» (англ. Common Frame of Reference) для 
узгодження різних доктрин приватного права.  

При цьому загальновизнано, що європейське приватне 
право є не завершеною галуззю чи підсистемою права ЄС, а 
триваючим процесом формування принципово нового 
правоутворення. Однак головна вихідна теза, що висувається 
для обговорення, дещо інша і на перший погляд виглядає дещо 
тривіально – цей процес європейської інтеграції має бути 
проаналізований «з точки зору приватного права, а не через 
більш звичні публічно-правові призми» [3, с. 3]. 

Деякі дослідники справедливо звертають увагу на те, що 
зусилля, що докладаються до розробки європейського 
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приватного права загрожують «серйозними  суперечностями, 
оскільки  право ЄС за своєю юридичною природою є 
публічним» [4, с. 3]. А саме законодавство ЄС офіційно не 
поділяється на публічно-правове та приватно-правове, а на 
відміну від цього містить суто функціональний розподіл 
норм [5]. 

Окрім об’єктивних причин підміни правової природи 
європейського приватного права існують і суто суб’єктивні. 
Так, американський вчений-компаративіст Девід Дж. Гербер 
(David J. Gerber) прямо заявляє, що цьому сприяли англо-
американські академічні кола, коли «професори права, які 
спочатку формували питання для американських спостерігачів, 
практично завжди були фахівцями з міжнародного публічного 
права, і тому вони використовували поняття та категорії з цієї 
галузі права у відносинах з ЄС» [6, с. 381–382]. 

Водночас правова політика ЄС фактично побудована 
таким чином, що міжнародні юридичні дослідження віддано в 
руки публічно-правових юристів, залишивши вчених-
приватників спекулювати на суто внутрішньо національних 
операціях [3, с. 3].  

З іншого боку, об’єктивна логіка самого процесу 
зближення національних систем приватного права демонструє, 
що відсутність у ЄС вагомих результатів реалізації офіційної 
моделі європеїзації через пан’європейську кодифікацію 
цивільного права зумовлена головною вадою цього підходу, 
що має концептуальний характер і полягає в некоректності 
застосування публічно-правових засобів для уніфікації норм 
приватного права.  

Поширеною є думка, що відсутність загального 
приватного права ЄС зумовлена тим, що розподіл 
повноважень між інститутами ЄС і державами-членами було 
сформовано на публічно-правових засадах регулювання 
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Внутрішнього ринку ЄС, який сам по собі є передусім сферою 
приватноправових відносин [7, с. 59].  

Рішуча зміна підходів до розуміння правової природи 
європейського приватного права тягне за собою такі, досить 
істотні, зміни в самій концепції цього інтеграційного процесу, 
які можна редукувати до наступних: 

1. Необхідно змінити засоби зближення національних 
правових систем приватного права – пріоритетною 
має бути не уніфікація, а гармонізація, яка більше 
притаманна сфері приватного права. 

2. Треба переглянути офіційну концепцію 
пан’європейської кодифікації, побудовану за 
лекалами публічного права, і зосередити основні 
зусилля на акультурації приватного права в межах 
концепції відродження єдиного європейського 
доктринального права (new European ius commune). 

3. Українська цивілістика має переорієнтуватися з 
моделі вибіркової адаптації пріоритетних сфер 
законодавства, до яких з певних причин не потрапили 
нормативно-правові акти приватно-правового змісту, 
на суцільну гармонізацію доктрин приватного права 
країн – членів ЄС та України. Принципово важливим 
тут є те, що цьому жодним чином не заважатимуть 
будь-які затримки вступу нашої країни до ЄС.   
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ 

 
Серед найважливіших проблем, що постали перед 

юридичною наукою і практикою в процесі побудови в Україні 
громадянського суспільства і правової держави, є проблема 
правової поведінки особи. 

Будь-яке суспільство має можливість існувати і зберігати 
життєдіяльність лише за умов його сталого розвитку, 
нормального функціонування. Для цього потрібні впорядковані, 
узгоджені вчинки людей, їх об’єднань, державних органів у всіх 
сферах життя, що перетворює їх на соціально-значущу 
поведінку. Тому інтереси суспільства та мета зберігання і 
розвитку всіх його життєво необхідних складових завжди 
спрямовували суспільну волю на те, аби врегулювати значущу 
для нього поведінку стабілізуючими правилами, соціальними 
нормами: традиціями, звичаями, угодами, регламентами, 
правилами змагань, канонічними правилами та ін. Таким шляхом 
суспільство за допомогою нормування поведінки успадковує 
позитивний концентрований досвід впорядкування життя і 
забезпечує власний стабільний розвиток. Вчинки, що не мають 
визначального впливу на розвиток суспільства (не гальмують і не 
прискорюють його, не збагачують і не шкодять йому) не 
породжують і відповідних соціальних норм. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст i 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. 
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Основоположними принципами такої держави об'єктивно 
виступають верховенство Права, першочергова соціальна 
цінність прав і свобод людини і громадянина. 

Серед найважливіших проблем, що постали перед 
юридичною наукою i практикою в процесі побудови в Україні 
громадянського суспільства і правової держави, є проблема 
правової поведінки особи. 

Поведінка є найважливішою соціальною 
характеристикою особистості. Своєю поведінкою індивід 
може принести іншим учасникам суспільних відносин як 
користь, так і шкоду. У цьому зв’язку держава встановлює 
своєрідні межі соціально значимої поведінки громадян, 
колективних об’єднань, посадових осіб. З позицій права ця 
поведінка може бути оцінена по-різному. [1] 

Загалом поняття «поведінка» є досить багатозначним в 
зв’язку з його широким використанням в різних суспільних 
науках. Проте правова наука визначає «поведінку» як людську 
активність. 

Поведінка — це багатоаспектна категорія, яка включає в 
себе наступні ознаки: це аспект діяльності чи спілкування, які 
відображають внутрішній стан людини; це поведінка, що 
фіксується органами відчуття інших суб'єктів; вона є соціально 
значущою; контролюється волею людини. 

Поведінка людини може регулюватись нормами права 
або бути поза сферою цього регулювання (відносини дружби, 
заняття музикою тощо). [2,c.277] 

Ряд авторів виокремлюють так звану девіантну  
поведінку – таку, що не відповідає прийнятим у суспільстві 
стандартам на даному етапі розвитку, але в майбутньому може 
їм відповідати . [3,c.364] 

Правова поведінка служить формою вияву свободи 
особи, найважливішою формою існування будь-якої 
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професійної діяльності, здійснюваної в державі. Без правової 
поведінки не відбудуться правовідносин, не реалізуються 
права і свободи громадян, оскільки правова поведінка 
виступає як юридичний факт, що визначає характер поведінки: 
правомірна поведінка викликає виникнення регулятивних 
правовідносин, неправомірна — охоронних. 

В юридичній літературі під правовою поведінкою 
розуміють соціально значиму, усвідомлену поведінку 
індивідуальних чи колективних суб’єктів, врегульовану 
нормами права, що тягне за собою юридичні                           
наслідки. [4,с.399] 

Даної точки зору щодо поняття правової поведінки 
дотримуються і українські науковці. Так О. Ф. Скакун 
зазначає, що правова поведінка — це соціальна поведінка 
особи (дія чи бездіяльність) свідомо-вольового характеру, 
врегульована нормами права, що тягне за собою юридичні 
наслідки . [5,с.448] 

Отож, правова поведінка – це сукупність вчинків у 
вигляді дій чи бездіяльності, які мають соціальне значення, 
регламентуються нормами права і зумовлюють правові 
наслідки. 

Юридична нейтральна поведінка не є правовою. Правова 
поведінка – форма вияву свободи особи.  

Я вважаю, що відсутність свободи волі є юридичною 
умовою, за якою діяння не визнається правопорушенням, 
навіть якщо воно і мало шкідливі наслідки. Правопорушенням 
визнається лише неправомірне діяння деліктоздатної особи 
(малолітні і душевнохворі деліктоздатними не вважаються); 

Також встановлено, що до складу правової поведінки 
належать: суб’єкт – фізична особа чи група осіб, що 
знаходяться у стані свідомого сприйняття дійсності та свободи 
волі; суб’єктивна сторона – внутрішні мотиви та переконання 
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суб’єкту, які стали передумовою правової поведінки та 
передбачення суб’єктом бажаних та допустимих правових 
наслідків; об’єкт – предмети, процеси та явища соціальної 
дійсності, існування чи статус яких визначається правом; 
об’єктивна сторона – юридично значущі дія чи бездіяльність, 
правові наслідки поведінки; причинно-наслідковий зв'язок між 
діяннями та наслідками, правовий нагляд з боку держави, 
комунікативний зміст поведінки. 
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РОЗУМІННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНІ 

ВИКЛИКИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ 
 МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ 

 
Для ефективної реалізації антикорупційної політики в 

Сполучених Штатах Америки уряд координує процеси 
впровадження у життя усіх заходів з попередження та протидії 
корупційним правопорушенням із урахуванням думок 
представників приватного сектору та досить розвинутих 
інститутів громадянського суспільства, використовуючи 
прогресивні практики міжнародних організацій та наукових 
дослідницьких центрів. 

Ключовими підходами до реалізації адміністративно-
правових засад антикорупційної політики Сполучених Штатів 
Америки виступають багатостороннє кредитування, надання 
допомоги міжнародними організаціями, в тому числі, у сектор 
безпеки, а, також, активна дипломатична взаємодія. Такі  
заходи, за умови їх застосування у комплексі, дають змогу 
підтримувати етику поведінки, забезпечити ефективне 
виконання заходів із протидії корупційним злочинам та 
оперативне реагування на факти їх вчинення, зміцнювати 
правовий режим партнерських урядів. У цілому, система таких 
заходів значно ускладнює можливість приховування доходів, 
отриманих державними службовцями неправомірно, у різних 
сферах діяльності [1, c. 123]. 
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Одним із провідних напрямів реалізації антикорупційної 
політики Сполучених Штатів Америки є застосування 
комплексу профілактичних заходів із метою недопущення 
вчинення корупційних правопорушень у роботі системи 
органів публічної влади. Це досягається, у тому числі, і 
проведенням активної пропаганди серед громадян щодо 
дотримання принципів адміністративної моралі, тобто, 
сукупності дисциплінарних та етичних норм. Як приклад, для 
всіх, без виключення, представників органів публічної влади 
існує заборона на отримання подарунків від юридичних та 
фізичних осіб. 

Специфічною особливістю антикорупційного 
законодавства Сполучених Штатів Америки є значна, в 
порівнянні з іншими країнами, жорсткість щодо покарання у 
разі вчинення корупційних правопорушень (строк ув’язнення 
до 20 років та штрафні санкції у потрійному розмірі 
отриманого хабара) [2].  

У контексті дослідження, пропонується розглянути 
успішний досвід застосування адміністративно-правових засад 
антикорупційної політики Ізраїлю.  

Високий рівень досягнень у боротьбі із корупційними 
злочинами у діяльності представників органів публічної влади 
Ізраїлю можна пояснити застосуванням спеціальної системи 
«дублювання моніторингу» за вірогідними сферами появи 
даного негативного суспільного явища. Тобто, контроль за 
діяльністю посадових осіб органів публічної влади здійснюють 
не тільки правоохоронні органи, а й спеціальне відомство 
Державного контролера, а, також, представники громадського 
сектору, зокрема, організація «Відомства за чистоту уряду». У 
разі виявлення порушень норм законодавства про корупцію, 
усі структури повідомляють про даний факт в органи 
розслідування після оприлюднення даних фактів. 
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Характерною особливістю використовуваних методів 
попередження вчиненню корупційних злочинів у роботі 
органів публічної влади Ізраїлю є систематичне проведення 
навчань для державних службовців різних сфер діяльності з 
метою вивчення універсального алгоритму щодо запобігання 
появи даного негативного явища у процесі їх роботи. 

Окреме місце у боротьбі з корупційними 
правопорушеннями у системі органів публічної влади 
займають засоби масової інформації, які можуть вщент 
знищити кар’єру будь-якого чиновника, а репутація таких 
посадових осіб у Ізраїлі вкрай важлива для продовження 
професійної діяльності [3, c. 80].  

Розглядаючи практику застосування адміністративно-
правових засад антикорупційної політики Канади, необхідно 
акцентувати увагу на тому, що корупційні злочини тут 
виступають правопорушеннями з кримінальною 
відповідальністю та прирівняні до державної зради. При чому, 
притягують до кримінальної відповідальності всіх осіб, які 
пов’язані з корупційним злочином: і ті, що дають хабар, і ті, 
що беруть [4]. 

Вдалою у ракурсі нашої теми дослідження можна 
назвати антикорупційну стратегію Австралії. Особливістю 
адміністративно-правових засад антикорупційної політики цієї 
держави є той факт, що тут на законодавчому рівні закріплено 
норму обов’язкового проведення профілактики вчинення 
корупційних злочинів, закріплено норму обов’язкового 
контролю у діяльності представників органів публічної влади 
не тільки зі сторони правоохоронних органів, а й із залученням 
організацій громадського сектору та практики застосування 
ініціативних звернень пересічних громадян. 

Залучення асоціацій бізнес-товариств та профільних 
недержавних організацій у процесах стримування корупційних 
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правопорушень у роботі органів публічної влади та інших 
сферах діяльності виступають специфічною особливістю 
адміністративно-правових засад антикорупційної                  
політики Бельгії, що, на практиці, приносить непогані 
результати [5, c. 43].  

Ключове значення у боротьбі з корупційними злочинами 
у системі органів публічної влади Великобританії відіграють 
міжнародні та національні неурядові інституції, серед яких 
можна виділити: «Британський антикорупційний форум», 
«Корнер Хаус», «Паблік Консерн ет Уорк» та британське 
відділення міжнародної неурядової організації Transparency 
International. 

Окрім цього, у Великобританії активно підтримують 
політику заохочення пересічних громадян надавати 
інформацію про вчинення корупційних правопорушень у 
діяльності органів публічної влади. 

Розглянемо специфічні особливості адміністративно-
правових засад антикорупційної політики Італії з метою 
визначення найбільш ефективних заходів зі стримування 
проявів корупції. 

Характерною особливістю реалізації превентивних 
заходів із запобігання корупційним правопорушенням в Італії 
є налагодження тісного зв’язку з керівництвом навчальних 
закладів різних рівнів акредитації. На основі такої взаємодії у 
ході навчального процесу молоді в професійних-технічних 
училищах та закладах вищої освіти здійснюється забезпечення 
культури законності, підтримки та поваги моральних 
цінностей та громадянських прав. Завдяки цьому підходу стає 
можливим визначити та донести до молоді відповідальні, з 
точки зору держави та суспільства, колективні моделі 
поведінки та конкретні алгоритми дій у випадку виявлення 
фактів вчинення корупційних злочинів. За умови 
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зосередження уваги уряду на принципах соціальної 
згуртованості в культурно-територіальному контексті, стане 
можливим «виростити» громадян своєї країни з активною 
громадською позицією та повним усвідомленням своїх 
обов’язків перед суспільством, зокрема, з питань боротьби з 
проявами корупції [5]. 

Тож, можна зробити висновок, що успіх у досягненні 
високих результатів у боротьбі з корупційними злочинами у 
системі органів публічної влади залежить не тільки від 
розвиненої та розгалуженої антикорупційної інфраструктури, а 
й від культурних, історичних, економічних та інших факторів, 
які, зазвичай, лежать за межами правового поля. Образ 
представника органів публічної влади у громадській 
свідомості прирівнюються до чесної та поважної людини, яка 
гідно та в повному обсязі виконує покладені на неї державою 
функції, не здійснюючи неправомірних діянь у власних 
інтересах. 

Через постійні зміни у світовому просторі корупцію в 
розвинених країнах світу стали сприймати як серйозну загрозу 
національній безпеці. Враховуючи вищезазначене, можна 
підсумувати, що успішний досвід багатьох таких країн у 
питаннях підвищення ефективності заходів з попередження та 
боротьби з корупційними правопорушеннями у системі 
органів публічної влади вказує на пряму залежність від 
забезпечення максимальної прозорості управлінських процесів 
у владних структурах, активною позицією представників 
громадянського суспільства та всезагальною нетерпимістю до 
вчинення корупційних злочинів, можливістю здійснювати 
періодичний контроль за діяльністю державних службовців 
представниками громадського сектору та засобами масової 
інформації. 
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ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ ПАСАЖИРСЬКИМ 

ТРАНСПОРТОМ 
 

Окремого аналізу юридичної характеристики договору 
перевезення багажу у правознавстві не здійснювалося. 
Зазвичай цей договір об’єднують з договором перевезення 
пасажирів та, відповідно, вважають консенсуальним, 
двостороннім та відплатним [1, с. 73, 2, с.652, 3, с. 148]. Проте 
серед науковців ще з радянських часів існують дискусії з 
приводу подібного ототожнення цих договорів. Так,                          
І. С. Лукасевич-Крутник вважає договір перевезення багажу 
окремим видом зобов’язань і відмежовує його від договору 
перевезення пасажирів [4, с. 140]. Вона акцентує увагу на 
різниці в об’єктах цих зобов’язань. Якщо при перевезенні 
пасажирів в якості об’єкта виступає нематеріальне благо 
(свобода пересування особи), що дозволяє віднести такий 
договір до класичних договорів про надання послуг, то при 
транспортуванні багажу об’єктом є виконання робіт по 
переміщенню матеріальних благ, речей. Звичайно, таке 
розмежування має, скоріше, теоретичне значення і не означає 
безумовного поширення норм про підряд на транспортні 
договори, а лише дозволяє субсидіарно застосовувати їх до 
окремих транспортних зобов’язань, таких як договір про 
перевезення багажу або договір про організацію перевезень. 
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Крім того, ця обставина не виключає можливості правового 
регулювання відносин по перевезенню в межах єдиної глави 
64 ЦК України. 

Дискусійним є й питання щодо моменту укладення 
договору перевезення багажу, тобто його реальності чи 
консенсуальності. Буквальне тлумачення ч. 1 ст. 910 ЦК 
України призводить до висновку, що оскільки законодавець 
застосовує словосполучення «зобов’язується доставити», то 
цей договір є консенсуальним. Однак, за аналогією з 
договором перевезення вантажів, де предметом також є 
матеріальні блага, зобов’язання з перевезення багажу також 
виникають не з моменту досягнення сторонами домовленості, 
а з моменту передачі пасажиром багажу для транспортування. 
У зв’язку з цим у правознавстві існує стійка точка зору про те, 
що на відміну від договору перевезення пасажирів, який може 
бути як консенсуальним [2, с. 68], так і реальним [5, с. 568], 
договір перевезення багажу завжди є реальним, оскільки 
вважається укладеним у момент здачі багажу до перевезення 
[6, с. 59]. Дійсно, навіть якщо буквально тлумачити обов’язок 
перевізника доставити багаж до пункту призначення та видати 
його особі, яка має право на одержання багажу як такий, що 
виникає лише після прийняття такого багажу, то можна 
зробити висновок про необхідність встановлення законодавчої 
презумпції реальності договору перевезення багажу. При 
цьому існування такої презумпції не перешкоджатиме 
сторонам передбачити у договорі обов’язок перевізника 
прийняти багаж у майбутньому. Отже, як слушно відзначає Г. 
В. Самойленко, у такому випадку цей договір набуває ознак 
консенсуальності [7, с.128]. Крім цього, дії пасажира по 
здаванню багажу та дії перевізника по його доставці не 
виходять за межі договору перевезення пасажира і повинні 
кваліфікуватися як дії сторін по виконанню зобов’язань, що 
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витікають з консенсуального договору перевезення пасажира, 
адже перевезення багажу фактично є умовою договору 
перевезення пасажира. Перевізник, беручи на себе 
зобов’язання щодо переміщення пасажира, водночас 
зобов’язується доставити і надані ним речі (ручну поклажу і 
багаж).  

Поява на стороні перевізника зобов'язання з доставки 
багажу та видачі його в пункті призначення пасажиру або 
уповноваженій ним особі залежить виключно від дій самого 
пасажира, які здійснюються останнім у рамках укладеного 
договору перевезення пасажира. У разі надання пасажиром 
багажу для перевезення у перевізника з'являються обов'язки 
щодо своєчасної доставки багажу до пункту призначення, 
забезпечення його безпеки в дорозі та видачі пасажиру або 
уповноваженій ним особі. Якщо ж пасажир має лише речі, які 
визнаються ручною поклажею (внутрішньокаютним багажем), 
його право здати окремий багаж залишається нереалізованим, 
а зобов'язання з доставки такого багажу не виникає. Таким 
чином, мова йде про виконання договору перевезення 
пасажира, предмет якого включає дії перевізника з доставки 
багажу до пункту призначення та видачі його пасажиру або 
іншій уповноваженій особі. Та обставина, що це зобов'язання 
перевізника виникає (у межах виконання договору перевезення 
пасажира) лише за умови здачі пасажиром багажу, свідчить 
про його особливу правову природу, яка при цьому має 
факультативний характер. У такому разі таке факультативне 
зобов'язання перевізника цілком охоплюється змістом 
договору перевезення пасажира, а правовідносини щодо 
доставки перевізником зданого пасажиром багажу до пункту 
призначення не утворюють окремого договору по перевезенню 
багажу. Надання пасажиром багажу, засвідчена багажною 
квитанцією, є свідченням появи у межах укладеного договору 
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перевезення пасажира факультативного зобов'язання 
перевізника щодо доставки багажу.  

Перевезення багажу неможливо відокремити від 
перевезення пасажира ще й тому, що вимагати прийняти багаж 
до перевезення може виключно пасажир, тобто особа, яка 
отримала проїзний документ і тим самим вже уклала договір 
пасажирського перевезення зі своїм контрагентом.  

Певні питання викликає й твердження про обов’язкову 
оплатність договору перевезення багажу, яке витікає з 
легальної дефініції договору, наведеної у ст. 910 ЦК України. 
Згідно із цим визначенням до кола обов’язків пасажира 
обов’язково входить обов’язок оплатити встановлену плату за 
проїзд, а у разі здавання багажу - також за його провезення. 
Проте різновидом багажу є ручна поклажа, яка перевозиться 
безоплатно. Чи означає це, що обов’язків щодо перевезення 
таких речей у перевізника не виникає, оскільки пасажир не 
повинен оплачувати таке перевезення? Очевидно, що ні.  

Оскільки за своєю правовою природою такі договірні 
відносини також є відносинами перевезення, слушною 
видається пропозиція І. С. Лукасевич-Крутник щодо 
доповнення ч. 1 ст. 910 ЦК України положенням про 
можливість здійснення перевезення на безоплатній основі за 
домовленістю сторін [3, c. 160].  

Підсумовуючи вищенаведене, можемо дійти висновку, що 
договір перевезення багажу пасажирським транспортом може 
бути як реальним (у випадках надання багажу одночасно з 
перевезенням пасажира), так і консенсуальним (при окремому від 
пасажира перевезенні багажу), як оплатним (у разі надання багажу 
за окремим перевізним документом), так і безоплатним (при 
перевезенні ручної поклажі/внутрішньокаютного багажу). 
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Розроблене Ю.О. Ланцедовою у низці публікацій 

інноваційне розуміння сутності і механізму подолання 
девіантної поведінки за допомогою прямого та делегованого 
державного примусу [1; 2, с. 31-35; та ін.] доцільно 
викласти у розвитку таким чином. 

Під девіантною поведінкою фізичної особи 
пропонується розуміти її поведінку, яка систематично (три і 
більше разів) проявляється в певних відхиленнях від 
загальноприйнятих норм і  яка: 

1. Залежно від наслідків поділяється на : 
1.1. Безделіктну девіантну поведінку фізичної особи, 

тобто таку, яка не завдає і не може заподіяти збитки 
(фізичну та/чи матеріальну та/або первинну і вторинну 
моральну шкоду та/або упущену вигоду) ні самому 
девианту, ні оточуючим його фізичним особам та/або не 
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перешкоджає і не може перешкоджати нормальному 
здійсненню тієї діяльності, в яку девиант залучений або з 
якої будь-яким іншим способом пов'язаний [2, с. 31]. 

1.2. Антисоціальну девіантну поведінку фізичної 
особи, тобто таку, яка завдає чи може заподіяти збитки 
(фізичну та/чи матеріальну та/або первинну і вторинну 
моральну шкоду та/або упущену вигоду) самому девианту 
чи оточуючим його фізичним особам та/або перешкоджає 
чи може перешкоджати нормальному здійсненню тієї 
діяльності, в яку девиант залучений або з якої будь-яким 
іншим способом пов'язаний і яка, в свою чергу : 

1.2.1. Залежно від розміру збитків, що заподіяні або 
можуть бути завдані тим чи іншим суб'єктам, має 
ступеневий сутнісний видовий поділ на : 

1.2.1.1. Кримінальну антисоціальну поведінку - 
кримінальні правопорушення, що заподіюють або можуть 
заподіяти суттєві і більші збитки, і додатково в залежності 
від складу діяння мають видовий поділ на : злочини, 
паразлочини, квазізлочини, квазіпаразлочини, паранещасні 
випадки і нещасні випадки [2, с. 32]. 

1.2.1.2. Іншу антисоціальну поведінку - правопорушення, 
що заподіюють або можуть заподіяти менш, ніж істотні, 
збитки, що додатково в залежності від сутності 
порушуваних правовідносин поділяються на 
адміністративні, дисциплінарні, цивільні та господарські 
правопорушення, і кожен з яких в залежності від складу 
діяння також має видовий поділ на : проступки, 
парапроступки, квазіпроступки, квазіпарапроступки, 
параказуси і казуси [2, с. 32]. 

2. Має такі базисні причини окремо або в будь-якому 
їх поєднанні :  

2.1. Генетична схильність.  
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2.2. Недоліки виховання.  
2.3. Психічні та/чи інші захворювання [2, с. 33]. 
3. Залежно від причини антисоціальної форми 

прояву потребує в цілях негайного припинення та/чи в 
будь-якому випадку виключення подальшого заподіяння 
збитків оточуючим суб'єктам та/або створення перешкод до 
нормального здійснення відповідної діяльності в ізоляції 
антисоцдевіанта (виступаючого в такому аспекті вже в якості 
правопорушника) та подальшого повного або в будь-якому 
випадку з метою максимально можливого подолання проявів 
його антисоціальної поведінки застосуванням до 
антисоцдевіанта спеціалізованого прямого державного 
примусу, пов'язаного або не пов'язаного із лікуванням [2, с. 33]. 

Антисоціальна поведінка особи обумовлює 
необхідність безумовного та невідкладного застосування до 
неї (правопорушника) державного примусу (сукупності 
несприятливих наслідків) у вигляді позитивної чи 
негативної (супутньої, карально-виховної, відновлювальної) 
юридичної відповідальності, що : 

1. Залежно від суб'єктів, порядку і меж 
застосування є : 

1.1. Прямим державним примусом, що застосовуються 
суб'єктами владних повноважень відповідних органів 
правопорядку, тобто держорганів, покликаних найбільш 
ефективно, раціонально та якісно здійснювати в своїй 
компетенції ті чи інші стадії подолання правопорушень і 
контроль за безумовним знаходженням в межах норми рівня 
необхідності, достатності та гуманності реалізації відповідними 
суб’єктами делегованого державного примусу [2, с. 35]. 

1.2. Делегованим державним примусом, тобто 
делегованим державою із безперервним здійсненням 
вказаного контролю : 
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1.2.1. Родині. 
1.2.2. Колективу : навчальному, трудовому, 

військовому та ін. 
1.2.3. Соціооточенню для застосування в умовах 

необхідної оборони, крайньої необхідності, інших обставин, 
що виключають антисоциальность або винність діяння. 

2. Як і повноваження осіб, які застосовують прямий 
або делегований державний примус, має володіти 
базисними властивостями, тобто бути : 

2.1. Необхідним - застосовуватися в ситуації наявності 
тільки антисоціальної поведінки девианта. 

2.2. Достатнім - таким за ступенем і характером, чого 
достатньо для подолання антисоціальної поведінки 
девианта, але в будь-якому випадку - для негайного 
припинення такої поведінки.  

2.3. Гуманним - таким за ступенем і характером, чого 
на мінімально можливому рівні буде досить для досягнення 
вказаних у п. 2.2 цілей, а також покарання антисоцдевіанта 
в межах загальновизнаних норм та попередження вчинення 
ним та іншими антисоцдевіантами правопорушень. 

2.4. Професійним - застосовуватися тільки особами, 
котрі оволоділи за допомогою академічного вищої освіти 
накопиченими століттями попередніми поколіннями 
досягненнями у вигляді належної компетентності 
співробітників органів правопорядку, що складається із 
такої сукупності компетенцій, як :  

4.1. Доктринальна (базисні і детальні теоретичні та 
інші знання, коли перші співробітник органів правопорядку 
зобов'язаний застосовувати для вирішення певної 
практичної задачі у будь-якій ситуації, а другі - при 
наявності можливості відшукати джерело таких знань, 
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вивчити їх і застосувати для вирішення практичного 
завдання).  

4.2. Прикладна (практичні антиделіктні навички та 
вміння).  

4.3. Аналітична (рівень загального і спеціального 
аналітичного мислення) [2, с. 35]. 

Якість професійності застосування делегованого 
державного примусу оцінюється співробітниками органів 
правопорядку на основі рівня дотримання відповідним 
суб'єктом критеріїв необхідності, достатності та гуманності 
делегованого державного примусу [2, с. 35-36]. 

Недотримання таких критеріїв при застосуванні до 
девіанта як делегованого, так і прямого державного примусу 
перетворює такий примус в насильство, а суб'єктів, які його 
допустили, у відповідних правопорушників [2, с. 36]. 

2.5. Збалансованим - таким, що здійснюється при 
наявності балансу прав і обов'язків співробітника органів 
правопорядку, девіанта та інших учасників судочинства, що 
виключає зловживання з будь-якого боку, але забезпечує 
тлумачення всіх сумнівів при прийнятті проміжного 
рішення у невизначеній антиделіктній ситуації [2, с. 36]. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВИ ЦИВІЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ ПОЛЬЩІ 

 
Посилення євроінтеграційних процесів в Україні та 

набуття влітку поточного року офіційного статусу держави-
кандидата на вступ до Європейського Союзу спонукає до 
приведення чинного законодавства України до вимог і 
директив ЄС в сфері єдиного адміністративного простору та 
управління публічною службою. У цьому сенсі позитивним 
для України залишається досвід «творення служби цивільної» 
в Польщі. 

Що ж являє собою на сьогодні система управління 
цивільною (державною) службою в Республіці Польща? 
Відзначимо, що подібно тому, як Розділ III «Управління 
державною службою» Закону України «Про державну службу» 
визначає систему та основних суб’єктів управління з питань 
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державної служби [1], Розділ 2 «Організація цивільної 
служби» Закону Польщі «Про цивільну службу» визначає 
адміністративно-правовий статус ключових суб’єктів 
організації та функціонування цивільної служби в Речі 
Посполитій: Голови Цивільної Служби, Генерального 
урядового директора, Ради Служби Цивільної, Вищої 
дисциплінарної комісії Цивільної Служби, Департаменту 
Цивільної Служби і ін. [2].              

Разом із тим, польська модель управління цивільною 
службою істотно відрізняється від української. У цьому 
контексті визначимо основну адміністративно-правову 
парадигму з досліджуваного питання наступним чином: 
колегіальна vs одноособова система органів управління 
державною (цивільною) службою. Українська модель 
управління державною службою є насамперед ієрархічною 
адміністративною структурою. Головною ланкою цієї 
своєрідної «вертикалі кадрової влади» в Україні є центральний 
орган виконавчої влади – Національне агентство України з 
питань державної служби (НАДС), координацію роботи якого 
забезпечує Кабінет Міністрів України [3]. 

Натомість, головною ланкою цивільної служби у 
Республіці Польща є одноособовий орган виконавчої влади – 
Голова Цивільної Служби, який не має в своєму 
підпорядкуванні спеціального центрального органу виконавчої 
влади, а будучи наділеним широкою компетенцією, 
організовує свою діяльність, спираючись на організаційно-
технічний підрозділ апарату (канцелярії) прем’єр-міністра, а 
також консультативно-дорадчого органу з питань цивільної 
служби, вищої дисциплінарної комісії та спеціалізованого 
навчального закладу. При цьому, щодо останніх трьох ланок у 
системі формування та реалізації державної політики Польщі з 
питань цивільної служби Голова Цивільної Служби не має 
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чітких адміністративних повноважень, які б передбачили 
безпосередній адміністративний вплив (призначення 
(погодження) та звільнення керівників, забезпечення контролю 
і підзвітності діяльності органів etc).  

З одного боку, Голова Цивільної Служби Польщі є 
самостійним (т.з. «монократичним»), а по-суті одноособовим 
політичним (у сенсі дискретних повноважень щодо 
формування секторальної державної політики) органом у 
системі органів виконавчої влади, що логічно передбачає (але 
не унормовується в польському законодавстві) посилені 
гарантії його діяльності, тоді як Голова НАДС є очільником 
центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) зі спеціальною 
компетенцією. З іншого – Голова НАДС управляє самостійним 
ЦОВВ, тоді як діяльність Голови Цивільної Служби Польщі 
забезпечують підрозділи інших органів державної влади. Але, і 
Голова Цивільної Служби Польщі, і Голова НАДС, на наш 
погляд, є політично залежними посадовцями, що об’єктивно 
зумовлюється їх місією в системі органів виконавчої влади.     

 Обґрунтована нами гіпотеза про спорідненість і 
відмінність систем управління державною (цивільною) 
службою в Україні та Польщі не є постулатною та передбачає 
дослідження особливостей адміністративно-правового статусу 
Голови Цивільної Служби Польщі.  

Як відомо, Голова Цивільної Служби («Szef Służby 
Cywilnej») – це «центральний орган урядової адміністрації в 
справах цивільної служби». Він підпорядкований 
безпосередньо Голові Ради Міністрів Польщі, шо, в свою 
чергу, «є керівником працівників урядової адміністрації» (п. 7 
ст. 148 Конституції Польщі) [4, с. 54]. При цьому, Голова 
Цивільної Служби не обіймає жодної керівної посади у 
системі органів виконавчої влади (урядової адміністрації) в 
Польщі. Тобто, він не обіймає посади у Раді Міністрів 



 
  

                                 Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                          (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

 

 
                                                                      161 

Республіки Польща, не очолює міністерство чи центральний 
орган виконавчої влади. 

З 2006 року Голова Цивільної Служби мав власний 
апарат – Управління (уряд) Цивільної Служби. Але, в чинному 
Законі про цивільну службу його посада в системі органів 
виконавчої влади стала одноособовою – «монократичною». На 
сьогодні діяльність шефа цивільної служби, відповідно до 
нормативного змісту ст. 14 Закону Польщі «Про цивільну 
службу», забезпечується Канцелярією Ради Міністрів [2].  

Голова Цивільної Служби призначається та звільняється 
безпосередньо Головою Ради Міністрів. При цьому, якщо до 
внесення змін до Закону Польщі «Про цивільну службу» в 
2015 році Голова Цивільної служби призначався на підставі 
подання Ради Цивільної Служби, то нині його призначення є 
вичерпними повноваженнями прем’єр-міністра Польщі, який 
може призначати і звільняти цю посадову особу будь-коли, без 
будь-яких подань і застережень [5, s. 127]. Таким чином, 
Голова Цивільної Служби у Польщі, по-суті, є «alter ego» 
Голови Ради Міністрів Польщі. Виключні повноваження 
останнього обмежені лише вимогами ст. 11.1 Закону Польщі 
«Про цивільну службу» [2]. 

Так законодавець визначив, що кандидатом на вакантну 
посаду Голови Служби Цивільної в Польщі може бути 
дієздатний громадянин цієї держави, який не має судимості за 
умисний злочин чи податковий кримінальний проступок, чи 
рішення суду про заборону обіймати керівні посади в органах 
державної влади, має освіту магістра, чи іншу рівнозначну 
освіту, володіє хоча б однією робочою мовою ЄС, має 
бездоганну репутацію та не є членом політичної партії [2]. 

Усі ці критерії, за винятком вимоги про бездоганну 
репутацію або ж доброчесність, підтверджуються 
відповідними витягами, довідками, дипломами і 
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сертифікатами. Щодо бездоганної репутації, то її рисами слід 
вважати: ввічливість, старанність, відповідальність, 
спроможність до достойної поведінки у різних місцях і 
ситуаціях [5, s. 134]. Очевидно, що ці чесноти кандидата на 
посаду шефа цивільної служби не вичерпні. Таким чином, 
йдеться про моральні та етичні аспекти професійної діяльності 
кандидата на посаду керівника Цивільної Служби. 

На практиці ж, як стверджує польська учена Е. Ура, 
Голова Цивільної Служби обирається серед чиновників 
цивільної служби. Найбільш вірогідним є призначення на цю 
посаду директора Департаменту Цивільної Служби в 
Канцелярії Голови Ради Міністрів Польщі [5, s. 131].    

Ключовою ціллю та завданням, а по-суті місією Голови 
Цивільної Служби у Польщі є формування та забезпечення 
реалізації державної кадрової політики. Згідно з частиною 
другою ст. 15 Закону Польщі «Про цивільну службу», він 
«готує та представляє Раді Міністрів проект Стратегії 
управління людськими ресурсами у цивільній службі, що 
передбачає діагностику цивільної служби, окреслює її 
стратегічні цілі, систему реалізації і граничне фінансування» [2]. 
Зокрема, Голова Цивільної Служби щорічно, до кінця березня 
презентує Раді Міністрів звіт про стан цивільної служби і про 
реалізацію згаданої стратегії, про укомплектування корпусу 
цивільної служби і грошову винагороду службовців, визначає 
стандарти цивільної служби, а також правила етичної 
поведінки корпусу цивільної служби у Польщі. 

Окрім того, Голова Цивільної Служби зобов’язаний, 
відповідно до частини першої ст. 15 Закону про цивільну 
службу, реалізувати наступні цілі та завдання: 1) здійснювати 
контроль над реалізацією засад цивільної служби; 2) керувати 
процесом управління людськими ресурсами на цивільній 
службі; 3) збирати і узагальнювати інформації про корпус 
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цивільної служби; 4) готувати проєкти нормативно-правових 
актів, пов’язаних із цивільною службою; 5) здійснювати 
моніторинг і нагляд за видатками на винагороду цивільним 
службовцям і на їх навчання на бюджетний рік; 6) планувати, 
організовувати і контролювати централізоване навчання 
цивільних службовців; 7) узагальнювати інформацію про 
цивільну службу; 8) забезпечувати умови для поширення 
інформації про вільні посади службовців; 9) здійснювати 
міжнародну співпрацю і т.п. [2].   

Названі та коротко охарактеризовані нами цілі, завдання 
та функції Голови Цивільної Служби у Польщі не є 
вичерпними. Зокрема, згадувана вчена Е. Ура визначає 
систему його повноважень, що є продовженням згаданих 
цілей, завдань і функцій та випливають зі змісту Закону про 
цивільну службу та інших актів чинного законодавства 
Республіки Польща. Для прикладу: «подання на міністра у 
справах публічних фінансів про перевірку виконання 
внутрішнього аудиту в межах завдань, які визначені законом 
(ст. 18); розгляд заяв від випускників КSAP про прийняття на 
цивільну службу (ст. 42, ust. 1); переведення посадовців 
цивільної служби до інших урядів (органів управління) (ст.ст. 
63 і 66)» [5, s. 146-147] і ін.   

Отже, один із рецептів успіху організації та 
функціонування корпусу цивільної служби у Республіці 
Польща є певна «децентралізація» системи управління 
цивільною службою з унікальним становищем «монократії» 
Голови Цивільної Служби, який не має власної служби 
(уряду), але співпрацює у випадках і формах, чітко 
унормованих у чинному законодавстві, з Радою Публічної 
Служби, генеральними урядовими директорами, KSAP, а 
також спирається в своїй повсякденній роботі на 
організаційний і технічний потенціал профільного 
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департаменту Канцелярії Ради Міністрів та гарантії своєї 
діяльності збоку Голови Ради Міністрів. Ця адміністративно-
правова модель управління корпусом цивільної служби, 
центром якої є Голова Цивільної Служби Польщі, заслуговує 
на подальші дослідження з метою використання відповідного 
позитивного досвіду в Україні [6, с. 146]. У разі оптимізації 
системи центральних органів виконавчої влади України в 
умовах військової агресії російської федерації, запровадження 
посади голови (глави) державної служби в Україні дозволить 
зберегти інституційну пам’ять щодо формування та реалізації 
державної політики у цій сфері, а також організаційно, на базі 
існуючого Секретаріату Кабміну і через створення або 
продовження роботи діючих консультативно-дорадчих органів 
забезпечити управління державною службою.       
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THE CONCEPT OF PROFESSIONAL FOREIGN 

LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 

The main task of higher education in Ukraine is the 
professional training of specialists in various spheres of human life 
and society. Such training is carried out taking into account the 
competence approach. Competencies formed during studies at 
higher education institutions will allow students to acquire the 
necessary knowledge, skills, values , and practical experience that 
they will need in their future professional activities. 

The analysis of scientific sources shows that the 
interpretation of the term "Competence" was carried out by many 
scholars, in particular: J. Raven, D. Reichen, L. Salganik,                       
G. J. Carson, R. Kegan, J. Consant, J. Delor, J. Cullahan, U. Moser 
and others. Among Ukrainian scientists, it is worth noting:                    
I. Zimnya, I. Zyazyun, N. Bibik, S. Bondar, O. Pometun,                        
H. Selevko and others. 

The concept of the competency approach was initiated in the 
mid-1960s in the United States of America in teacher training 
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programs. Later, in the 1970s, it was extended to other educational 
programs in the United States, and in the 1980s, it became 
widespread in Great Britain, Germany, and Australia [8]. 

According to the definition of the "National Educational 
Glossary," competence is a dynamic combination of knowledge, 
understanding, skills, values , and other personal qualities that 
describe the results of learning in an educational or educational 
program. Competencies are the basis of a graduate's qualification [6]. 

The extensive interpretative dictionary of the Ukrainian 
language defines the concept of "competence" as follows: the property 
by meaning is competent (informed, knowledgeable, authoritative),               
1) who has sufficient knowledge in any field; who is well versed in 
something; clever. Which is based on knowledge; qualified; 2) who 
has certain powers; full-fledged, full-power [1, p. 560]. 

The difference in the definition of the concepts "competence" 
and "competence" is considered by M. Halytska, presenting the 
main characteristics of each term. The researcher interprets 
competence as a concept that characterizes and determines the level 
of professionalism of an individual with the knowledge, skills, and 
abilities that allow him to demonstrate professionally competent 
thinking, assessment, and opinion. [3, p. 42]. 

According to S. Kulikovsky, competence is not only the sum 
of knowledge, abilities, and skills; it can be formed by mastering 
one or another type of activity, acting as a readiness and motivation 
to solve problems and be realized in achieving success [5]. The 
author claims that the concept of "competence" has not yet been 
clearly defined by international researchers. Scholars interpret it 
from different points of view, namely: readiness for a specific 
activity, a set of abilities and skills, the ability to act based on one's 
own experience, etc. 

The term "Communicative competence" was coined by                
D. Hymes in the mid-1960s in the USA [9, p. 3]. He understands 
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language competence as related to mental knowledge of language 
structures, which are usually not conscious or available for 
spontaneous conversation, but necessarily carry the semantic load 
of what the speaker wants to say. The main task of theory is to 
provide an account of such knowledge, especially concerning the 
innate structure on which it must depend. From the perspective of 
such a meaning, an infinite plural sentence can be created and 
understood, and this language can be spoken of as "creative" as a 
fusion. The scientist understands speech (Linguistic performance) 
as a process closely related to the encoding or decoding certain 
information [10, p. 54-55]. D. Hymes sees the acquisition of 
"communicative competence" as independent of socio-cultural 
features, which requires the development of only appropriate 
speech in the child's environment. According to the scholar, the 
child acquires knowledge about grammatical and proper sentences; 
that is, he receives the competence of when to speak and when not 
to, what and to whom to say, in what manner, etc.  

D. Hymes argued that communicative competence is divided 
into competence for grammar and competence for use. However, 
A. Acar criticizes this approach to the definition of communicative 
competence, arguing that the grammatical component of 
communicative competence is formed faster, and the element of its use, 
emphasized by D. Hymes, is formed throughout a person's life [7]. 

D. Voronina explains foreign language communicative 
competence as a complex of knowledge, abilities, skills, and 
personal qualities, the level of form that allows the future specialist 
to carry out a foreign language effectively, and, therefore, 
interlinguistic, intercultural, and interpersonal communication [2]. 

G. Ivanchuk explains foreign language communicative 
competence as a complex of knowledge and skills, as well as the 
experience of using them for effective use of a foreign language for 
professional activities and communication [4, p. 272]. 
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Foreign language communicative competence is a set of 
abilities, skills, and knowledge formed as a result of an individual's 
purposeful training for interpersonal, intercultural, and international 
communication. Foreign language communicative competence 
involves knowledge of a foreign language for intercultural and 
international communication. We believe that the structure of 
foreign language communicative competence proposed by the 
authors of the All-European recommendations on language 
education, which separates linguistic, sociolinguistic, and 
pragmatic competence, is the most correct and accurate, so we will 
use it in our further work. However, we think professional language 
competence should also be added since it implies special 
knowledge and skills in speech activity. 

Communicative competence is one of the components of a 
person's professional activity. However, in the professional sphere 
of activity, communication is carried out slightly differently, using 
other language means than everyday life. First, this is manifested 
by the frequent use of professional terms, professional vocabulary, 
grammatical categories, etc., regardless of the language he 
communicates in his professional activities. That is why, in our 
opinion, it is appropriate to separate communicative or foreign 
language communicative competence (depending on the language 
of communication) from professional, communicative competence 
and foreign language professional, communicative competence. 
The formation of such competence, according to N. Sergeeva, 
requires specially developed teaching methods [11].  

It is worth adding that, in our opinion, professional foreign 
language communicative competence, in our opinion, is an 
interconnected combination of foreign language communicative 
competence with the subject or professional competence. Such a 
combination provides for forming professional foreign language 
communicative competence, which occurs during studying "foreign 
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language for professional direction" subjects. Such competence is 
formed based on the acquired knowledge of the specialty (for 
example, veterinary medicine - knowledge of anatomy, physiology, 
epizootology, pharmacology, etc.); since it is impossible to learn 
professional terms, the expediency and correctness of their use, 
without knowing their meaning. 

Therefore, "professional foreign language communicative 
competence" is a set of knowledge, abilities, skills, and experience 
formed in training a person in foreign languages and special 
(subject) components intended for narrowly professional, 
interpersonal, and intercultural communication. The result of the 
effective formation of professional foreign language 
communicative competence is the ability of a specialist and 
professional to skillfully, effectively, and appropriately use 
knowledge of a foreign language in the process of communication 
in the relevant field. This competence consists of the following 
interrelated components: 

• Linguistic and professional - includes all the means and 
elements of language and speech that a person must know to 
communicate. An essential element is knowledge of professional 
terminology, specialized vocabulary, and grammatical categories. 
This component is a combination of unique or subject 
competencies with linguistic ones. That is, this is what the 
specialist will use in future professional communication; 

• Sociocultural – the specialist's ability to correctly, 
appropriately, and skillfully use the language in the relevant society 
or country. This component includes knowledge about traditions, 
culture, dialects, beliefs, folk wisdom, and features of the life of the 
society whose language the specialist studies. The sociocultural 
component of a foreign language professional, communicative 
function contributes to a better understanding and expression of 
one's thoughts by a specialist; 
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• Pragmatic is the principles of formation, organization, 
and structuring of messages. It involves speaking logically and 
correctly so that the interlocutor can fully understand the message 
encoded by the speaker. 

Summarizing, it is worth emphasizing that the importance of 
professional foreign language communicative competence for a 
modern specialist in Ukraine is difficult to overestimate. First of 
all, it promotes the exchange of important information about the 
specialist's field and facilitates the country's modernization and the 
individual's personal development. 
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INTERDISCIPLINARY APPROACH AS A KEY TO 

ACHIEVING ADEQUATE SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL TRANSLATION 

 
 The importance of the scientific and technical translation has 

grown significantly due to the rapid development of technologies 
and the expansion of scientific and technical information. Today's 
specialist needs to be aware of the achievements of world science, 
read specialized literature in foreign languages, be able to 
communicate with foreign experts, so learning a foreign language 
is a necessary part of higher education. Among the problems of 
translating scientific and technical texts is the possibility of 
optional interpretation of the subject. This leads to the fact that the 
text seems uninformative. The main stylistic feature of a scientific 
and technical text is an accurate and clear presentation of its 
material with an almost complete absence of those elements that 
give speech emotional saturation [1, p. 122]. The main emphasis is 
on the logical, and not on the emotional and sensual side. 
According to some authors, any scientific and technical text, 
regardless of its content and nature, can be accurately translated 
from one language to another. But in order to get a full–fledged 
translation, the translator needs to take into account all the nuances. 

The interdisciplinary approach of the translation theory and 
its practical applications indicates that translation is not purely 
linguistic, but rather a complex cognitive phenomenon. When 
translating from one language to another, a person uses linguistic 
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knowledge, as well as a wide variety of extralinguistic knowledge 
(the physical nature of the world, society and its culture, the origin 
of the translated text etc.), and the stages of understanding the text 
are fundamentally different. Achieving translation adequacy, 
despite the differences in the formal and semantic systems of the 
two languages, requires the translator, first of all, to be able to 
make numerous translation transformations – so that the translated 
text conveys as completely as possible all the information available 
in the source text, with strict adherence to the norms of the 
translation language [2, p.124]. To achieve this adequacy a 
translator or interpreter in addition to knowledge of the language 
must have a good understanding of the specifications of the field in 
question. Scientific, technical and narrowly focused texts are the 
object of special translation. What distinguishes all these texts from 
others is the most accurate expression of opinion, which is not 
possible without the use of a huge amount of specialized 
terminology. In the modern world, which is constantly developing, 
it is physically difficult for a person to learn all the latest 
terminology that can be found in scientific and technical texts. The 
same applies to translators working with scientific and technical 
texts; they usually specialize only in a certain field. Each of them, 
in addition to perfect command of a foreign language, must 
constantly maintain and improve the level of knowledge in their 
field of science or technology with the help of specialized 
publications, attending lectures by specialists in their field of their 
work, etc. That is what today our translators fail to provide – 
special knowledge in the field which they translate. It is not enough 
just to know special terms, it is also important to know why term 
differs from the other and its use in the given scientific field. 
Usually transports do not bother to know more than just 
grammatical and lexical aspects of the translated text. Inadequate 
(bad translation) means that translator did not decode the content of 
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the source text, its purpose, the communicative intention of the 
author; due to linguistic incompetence or ignorance of the subject 
of speech, the translator allows inaccuracies, distortion of the 
content, which leads to the transmission of information in a 
distorted form; lack of equivalence when comparing individual 
segments (sentences) of the original and translated texts; the 
presence of numerous linguistic mistakes and errors in the design 
of the translated text, significant violations of the frame of the 
translated text; neglecting details in the translation text [3, p. 62]. 

 The aggravation of language problems dictates the search for 
new solutions. If earlier translation activity was considered only in 
connection with the translation of fiction, today the translation of 
texts of a special nature – informational, economic, legal,              
technical – is taking an increasingly important place, both in terms 
of volume and social significance. 

An interdisciplinary approach is defined as one that practices 
research using two or more disciplines and contributes to 
improving their understanding.  

It should be noted that the key to the successful application of 
an interdisciplinary approach in the studying process of the future 
translators is to explain to students the practical importance of their 
subject through its connection with other disciplines that they are 
studying or that they will study in the future. The correct setting of 
educational tasks contributes not only to the assimilation of 
educational material, but also to the development of analytical 
skills, to the formation of their understanding of the importance of 
this subject within the framework of professional training. 

A translator is a mediator not only between languages, but 
also between cultures. That is why his own education becomes so 
important (this means mandatory knowledge of the history, culture, 
geography, lifestyle of the people who are represented in the 
original language). Translation is a kind of dialogue between two 
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cultures, which requires the translator's ability to distinguish his 
own from someone else's. At the same time, some kind of “mixed 
culture” should not arise and be implemented, which would have a 
negative impact on translation quality. It should be borne in mind 
that all this applies not only to literary, but also to scientific and 
technical translation, since professional texts are largely absorbed 
within the limits of the cultural context. Often the translator is not 
sufficiently familiar with the specifics of national culture, which is 
immanently manifested in the text of the source language, resorts to 
a descriptive translation that cannot correspond to the illocution of 
the author of the text. That is why interdisciplinary approach to 
translation is essential part of the translator`s work and a brief 
analysis allows us to state that modern principles of 
interdisciplinarity in scientific research and their implementation in 
educational programs is a requirement of the time and an important 
task of the educational policy of modern Ukraine. 
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СКЛАДОВІ «КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ» 

 
В умовах удосконалення будь-якої професійної 

діяльності, на перше місце виходить особистість, орієнтована, 
насамперед, на прагнення до особистісно-професійного 
розвитку, освоєння свого фаху, усвідомлення її соціальної 
значущості, знаходження смислу в професії, що визначається 
конфліктологічною компетентністю персоналу як такого. 
Конфліктологічна компетентність одна із найважливіших 
якостей особистості професіонала. Вона забезпечує адекватне 
сприйняття й точну оцінку ситуацій конфлікту, уміння 
прогнозувати й оцінювати їх наслідки, здатність 
використовувати засоби діагностування, попередження, 
вирішення, а також конструювання продуктивних конфліктів.  

Однією із форм реалізації взаємовідносин соціальних 
суб’єктів у спеціальній сфері є конфліктологічна 
компетентність, яка виступає як інтерперсональний спосіб 
розвитку соціального інституту. 

Найважливішою особливістю професійної діяльності є 
спрямованість на оволодіння високим рівнем 
конфліктологічної компетентності, вміло коригувати 
комунікативні бар’єри, оминаючи «гострі кути» й проблеми 
під час спілкування. 

Проблема конфліктологічної компетентності, маючи 
низку трактувань і підходів, відрізняється від поняття 
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«компетенція» й визначається як здатність людини адекватно 
діяти під час відповідних ситуацій, при цьому межі 
компетентності залежать від здатності людини до навчання й 
готовності до адекватних дій за певних умов. Компетентність є 
індивідуальною характеристикою людини. В організаційному 
контексті вона найбільше заохочується в межах певної 
компетенції, проте може конкурувати з вищим рівнем 
компетентності іншої особистості. І компетентність, і 
компетенція є показником результативності та ефективності 
діяльності людини. За компетенцією можна зафіксувати межі 
можливої діяльності, наприклад, у якій сфері людина проявляє 
себе найефективніше. А компетентність показує наскільки 
результативно або продуктивно діє людина в тій чи іншій 
ситуації. Здатність особистості керувати конфліктними 
ситуаціями називають конфліктостійкістю особистості [1], 
конфліктною компетентністю [4], конфліктологічною 
компетентністю [5]. Ці поняття є тотожними. 
Конфліктологічна компетентність може розглядатися як вид 
комунікативної компетентності, що володіє її суттєвими 
якісними ознаками – інтенсіональними – підкреслюють зв’язок 
понять. [1]. До них можна віднести складність структурної 
організації, що має інтегральний характер; зв’язок зі 
структурою процесу комунікації та її ефективністю; 
динамічність компонентів; можливість їхнього вдосконалення. 

Конфліктна компетентність, на відміну від 
конфліктологічної, має на увазі не настільки глибоку 
теоретичну поінформованість особистості в питаннях 
конфліктології, скільки наявність у неї практичних умінь у 
сфері вирішення конфліктів. Натомість конфліктологічна 
компетентність включає такі елементи: розуміння природи 
протиріч і конфліктів між людьми; конструктивне ставлення 
до конфліктів в організації; навички неконфліктного 
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спілкування у важких ситуаціях; уміння оцінювати й 
пояснювати проблеми, що виникають; навички управління 
конфліктними явищами; вміння розвивати конструктивні 
засади конфліктів; уміння конструктивно регулювати 
протиріччя чи конфлікти; вміння передбачати можливі 
наслідки конфліктів; навички усунення негативних наслідків 
конфліктів [1]. Її структура містить: 

- знаннєву складову (уявлення про причини появи 
конфлікту, закономірності його розвитку й перебігу, 
обізнаність у поведінці, спілкуванні й діяльності суб’єктів, які 
конфліктують, їх психічних станах тощо); 

- гностичну складову (знання психологічних 
характеристик конфліктної особистості);  

- проектувальну складову (вміння передбачати дії 
суб’єктів конфлікту, їх поведінку під час його виникнення, 
прийоми конфліктної взаємодії, динаміку конфлікту та його 
наслідки); 

- конструктивну складову (вміння впливати на опонентів, 
їх відносини, оцінки, мотиви й цілі конфліктної взаємодії; 
вміння формувати громадську думку щодо суб’єктів 
конфлікту, справедливо вирішуючи його);  

- комунікативну складову (вміння здійснювати ефективне 
спілкування із суб’єктами конфлікту з урахуванням їх 
особистих якостей та емоційних станів [3].  

Конфліктологічна компетентність особистості полягає у 
прагненні, вмінні людини попереджати, вирішувати соціальні 
конфлікти: міжособистісні, міжетнічні, міжнаціональні. Під 
час вирішення завдань гармонізації міжособистісних відносин 
для особистості володіння конфліктологічною компетентністю 
відіграє вирішальну роль. Звісно, здібності переводити 
деструктивні конфлікти в конструктивні будуть вищими в осіб 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  180 

з високим рівнем інформаційних елементів конфліктної 
компетентності. 

Варто також відзначити, що конфліктологічна 
компетентність тісно пов’язана із комунікативною, про що 
свідчать такі показники, як: 

- креативність (рівень творчої обдарованості, здатність до 
творчості, що становить достатньо стійку характеристику 
особистості, дозволяє знаходити нові, неординарні підходи до 
вирішення конфліктів); 

- рефлексія (здатність особи оцінити конфлікт не тільки 
зі свого боку, а й з позиції опонента); 

- сензитивність (здатність до співпереживання, вміння 
відчувати людей, ситуацію, аналізувати свої відчуття, 
зіставляти їх з тим, що відбувається й використовувати собі на 
благо); 

- комунікативну культуру [2, с. 154]. 
Технологія формування конфліктологічної 

компетентності здійснюється в три етапи: накопичення й 
осмислення конфліктологічних знань; формування необхідних 
умінь та навичок; рефлексія власної діяльності. На цих етапах 
проводиться вихідна діагностика, а також формувальна й 
корекційно-розвивальна робота, підсумкова діагностика. 

А основними факторами, які сприятимуть формуванню 
конфліктологічної компетентності є: готовність до 
конфліктологічної діяльності та формування 
конфліктологічної компетентності; високий рівень розвитку 
спеціальних складних здібностей; самоефективність, 
спрямованість до навчання й саморозвитку. 

Отже, зважаючи на викладене вище, можна виділити два 
рівні професійної конфліктологічної компетентності. Перший 
рівень включає здібності фахівця до розпізнавання причин і 
ознак конфлікту, його оформлення для утримання втіленого в 
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ньому протиріччя й володіння способами регулювання з 
метою його конструктивного вирішення. Другий рівень 
конфліктологічної компетентності розкриває вміння 
спеціаліста проєктувати необхідні для досягнення результатів 
розвитку конфлікти, конструювати їх безпосередньо у 
ситуаціях взаємодії; володіння методами організації 
продуктивно орієнтованої конфліктної поведінки учасників 
ситуації. Таким чином, конфліктологічна компетентність – це 
система конфліктологічних та професійних знань і навичок, 
усвідомлених особистісних і мотиваційно-ціннісних 
характеристик фахівця, спрямована на ефективне управління 
конфліктними ситуаціями у професійній сфері з метою 
мінімізації ризиків негативних наслідків. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Анцупов, А. Я., Шипилов А.И. Конфликтология : 

Учебник для вузов. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 591 с. 
2. Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. 

Конфликтология : Учебник. Москва : ИНФРА-М, 2004. 240 с. 
3. Комалова Л. Р. Лингвистический аспект 

конфликтологической компетентности : автореф. дис. …канд. 
филол. наук. Москва, 2009. 25 с. 

4. Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта : 
учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 250 с. 

5. Борисова Е. С. Проблема конфликтологической 
компетентности в пространстве общеобразовательной 
организации. Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, 
медико-биологические науки. Т. 19. №2, 2017. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-konfliktologicheskoy-
kompetentnosti-v-prostranstve-obscheobrazovatelnoy-organizatsii 
(дата звернення 26.11.2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-konfliktologicheskoy-kompetentnosti-v-prostranstve-obscheobrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-konfliktologicheskoy-kompetentnosti-v-prostranstve-obscheobrazovatelnoy-organizatsii


 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  182 

Глушич В.В. 
доцент кафедри педагогіки, української та іноземної філології,  

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 
м. Харків, Україна 

 
МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПІД  

ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
 

Запровадження інтерактивного підходу до процесу 
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти є 
перспективним у досягненні практичної мети викладання 
іноземної мови. Для успішного навчання учні повинні брати 
активну участь у навчальному процесі, тому в процесі 
навчальної діяльності рекомендується використовувати різні 
методи навчання [2]. 

Наведемо найрезультативніші методи інтерактивного 
навчання. 

Робота в малих групах. Цей інтерактивний метод варто 
запроваджувати для вирішення складних задач, що 
потребують колективної взаємодії. Невеликі групи 
використовуються лише тоді, коли завдання вимагає спільної, 
а не індивідуальної роботи [5]. Наприклад, доцільно 
створювати малі групи під час створення проекту. 

Одним із найдієвіших інтерактивних методів М. Пентилюк 
визначає кейс-метод. Запровадження цього методу сприяє 
отриманню учнями нових знань, розвитку творчих здібностей, 
навичок самостійної роботи з книгою, комунікативних 
якостей. Застосовуючи цей метод, потрібно розподілити клас 
на три групи, обравши у кожній із яких слід обрати спікера. 
Кожен учень у групі має свої обов’язки. Групи отримують 
завдання шляхом жеребкування і гуртом працюють над їх 
вирішенням. Після обговорення завдань у групах спікери 
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доповідають про результати роботи. Усі інші учні слухають, 
обмінюються думками, роблять висновки. Кожен із спікерів 
представляє думку своєї групи, опоненти ставлять запитання, 
обмінюються думками [4, с. 76]. 

Мікрофон є різновидом загальної групової дискусії, що 
дає кожному бажаючому можливість швидко висловитись, по 
черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 
думку чи позицію [1, с. 121]. 

Мозковий штурм.  Відомий інтерактивний метод 
гуртового обговорення, що часто запроваджується для 
знаходження кількох рішень для певного проблемного 
питання. Мозковий штурм спонукає учнів проявити уяву та 
креативність, творчі здібності, дає можливість вільно 
висловлювати свої ідеї. Мета «мозкового штурму» − зібрати 
якомога більше ідей щодо обговорюваного питання від усіх 
учнів протягом обмеженого періоду часу [3]. 

Дискусії є важливим методом, що активує пізнавальну 
діяльність учнів у процесі навчання. Вони вельми сприяють 
розвитку критичного мислення, дають можливість відстоювати 
власну думку, формують навички ведення перемовин, 
поглиблюють знання з теми, що обговорюється.  

Неперервна школа думок (Нескінчений ланцюжок) є 
одним із інтерактивних методів обговорення дискусійних 
питань, що має на меті розвиток в учнів навичок самостійного 
прийняття рішень та вдосконалення здатності аргументувати 
свою точку зору [7, с. 109]. 

Сучасний навчальний процес модернізується також 
технічними, зокрема комп’ютерними і програмними 
інноваціями. Ось чому аудіовізуальний метод, призначений 
спочатку для популяризації знань і залучення до навчання 
широкої аудиторії, дедалі більше застосовується в освіті 
багатьох країн світу.  
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За останні десятиліття технології розвинулися нереально 
швидко, з’явилося багато інформаційних технологій, що варто 
залучати до навчального процесу, оскільки вони прискорюють 
засвоєння матеріалу учнями та збільшують їх продуктивність.  
Одним із таких видів технологій можна виокремити 
комп’ютерну презентацію, що створюється за допомогою 
програм Power Point, Canva, Prezi тощо, що дозволяє 
створювати ряд слайдів, розміщуючи текст, графіку, анімацію, 
відео та аудіо. За допомогою інформаційних технологій можна 
створити і більш динамічну презентацію, а саме – відео 
презентацію.  

Одним із таких інтерактивних методів є створення 
буктрейлеру. Буктрейлер – це рекламний ролик про книгу, що 
образно висвітлює окремі моменти сюжету і водночас інтригує 
та спонукає до прочитання повної версії тексту. Візуалізувати 
зміст книги можна у вигляді трейлера фільму, набору слайдів з 
ілюстраціями та окремими цікавими фактами про твір [6]. 
Головне завдання буктрейлера – не стільки розкрити зміст 
книги, скільки викликати сильні емоції і зацікавлення до її 
прочитання. Цього можна досягти, вдало скомпонувавши 
моменти сюжету твору, оздобивши відеоряд музичними 
треками і відеоефектами [6]. Цей інтерактивний метод легко і 
швидко можна презентувати, але для створення слід докласти 
багато зусиль. Учитель має пояснити, які етапи слід пройти 
(вибір ідеї, написання сценарію, підбір матеріалів (аудіо, фото, 
відео), зйомка та/і запис звуку, монтаж ролика). На всіх етапах 
учитель має бути помічником, але не втручатися у хід думок, а 
лише за потреби радити, як краще реалізувати задумане. Із 
технічної сторони питання учні теж мають бути обізнані. 
Мінімум є знання програм Ashampoo Music Studio для 
записування голосу і накладання його на відео та Windows 
Movie Maker для монтажу ролика. Ці програми із приємним 
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інтерфейсом та легкі у використанні. Тому можна без 
труднощів навчитися ними послуговуватися. 

Mind-mapping (Ментальні мапи) – це візуальна форма 
конспектування, за допомогою якої пропонується огляд теми 
та її складної інформації, що дозволяє учням зрозуміти наявні 
зв’язки, створити нові ідеї та вибудувати нові зв’язки. Завдяки 
використанню кольорів, зображень та слів, ментальна мапа 
спонукає учнів почати із центральної ідеї та заглибитись у ідеї 
підтем. Інструмент ментальні мапи розроблений, щоб допомогти 
учням організувати ідеї в рамках навчання, проведення 
досліджень або мозкового штурму. Використовується простий 
інтерфейс для створення графічних зображень пов'язаних між 
собою ідей [8]. Отже, систематичне впровадження 
інтерактивних технологій у навчальний процес позитивно 
впливає не лише на успішність учнів, а і їх зацікавленість 
предметом, мотивує брати участь у позакласних заходах, 
розвиває пізнавальну активність. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІРИ СПОЛУЧУВАНОСТІ ТА 
Χ² ДЛЯ ЛСГ ПРИКМЕТНИКІВ З ЛСГ ІМЕННИКІВ  У 

ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 
 

Семантика слова визначається через різноманітні зв’язки, 
які існують між словами. Сукупність синтагматичних зв’язків, 
що утворюють висловлення та парадигматичних зв’язків, що 
виявляються в угрупуваннях, виявляють семантику слова. 

У лінгвістиці розрізняють три види сполучуваності: 
семантичну (на рівні підкласу слів); синтаксичну (на рівні 
класу слів) та лексичну (на рівні окремого слова) [2, с. 37]. 

Об’єктом дослідження є семантична сполучуваність 
прикметників з іменниками у художньому стилі, предметом 
дослідження – вивчення показників χ² та міри сполучуваності 
зв’язів на семантичному рівні.  

Метою нашого дослідження є вивчення інтенсивності 
сполучуваності ЛСГ прикметників з ЛСГ іменників.  

Вірогідність появи слова у тому чи іншому сполученні 
можна встановити за допомогою дослідження частотності слів 
у різних вже утворених у мовленні сполученнях. Тому в основі 
нашого дослідження лежить частота вживання ЛСГ 
прикметників з ЛСГ іменників з на матеріалі  суцільної 
вибірки з творів сучасних англійських та американських 
письменників J. Archer,   A. Fine, W. Holden, T. Parsons, 
J.K. Rowling, M. Blake, J. Grisham, J. Michener, J. Ball, J.A. Rice 
(1980 − 2005 рр.) загальним обсягом 10100 синтагм. 
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Оскільки шкала градації тої чи іншої ознаки може бути 
вивчена та виміряна тільки за допомогою кількісних критеріїв [3], 
тому в нашому дослідженні для аналізу отриманих даних 
використано статистичні методи: критерій χ², який показує 
наявність чи відсутність зв’язку між ознаками, що 
спостерігаються та коефіцієнт К, який вказує на силу 
(інтенсивність) цього зв’язку [2]. Ми визначили статистично 
значущі зв’язки, при яких фактичні частоти істотно 
перевищують теоретично очікувані на основі критерія χ². Вони  
будуть стандартними елементами контекстуальних наборів 
ЛСГ прикметників. Принципи виділення ЛСГ прикметників, 
ЛСГ іменників та їх перелік наведені у статті [1].  

Найбільш високі показники χ2 при високій частоті 
вживання були зафіксовані для:  

  ─ ЛСГ прикметників “Зовнішність людини” з ЛСГ 
іменників “Частини  тіла”: (χ2=660,85; К=0,255) та частотою 
вживання 217. 

─ЛСГ прикметників “Колір та яскравість” з ЛСГ 
іменників “Одяг” (χ2= 608,28; К=0,245) з частотою вживання 135; 

─ ЛСГ прикметників “Емоційний стан” з ЛСГ іменників 
“Власні назви, імена, прізвиська” (χ2=454,75; К=0,212) та 
частотою вживання 162; 

─ ЛСГ прикметників “Колір та яскравість” з ЛСГ 
іменників “Частини тіла” (χ2=314,64; К=0,176) з частотою 
вживання 214; 

─ЛСГ прикметників “Вік, час” з ЛСГ іменників  
“Відрізки часу, доби, періоду, пори року” (χ2=248,54; К=0,157) 
з частотою вживання 173; 

─ ЛСГ прикметників “Порівняння об’єктів за ознаками 
інших предметів” з ЛСГ іменників “Положення, стан, 
становище” (χ2=174,588; К=0,131) з частотою вживання 187; 
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─ ЛСГ прикметників “Форма, обсяг, величина” з ЛСГ 
іменників “Заклади, будівлі, приміщення” (χ2=185,69; К=0,135) 
з частотою вживання 144; 

─ ЛСГ прикметників “Форма, обсяг, величина” з ЛСГ 
іменників “Географічні об’єкти” (χ2=185,69; К=0,135) з 
частотою вживання 102; 

─  ЛСГ прикметників “Емоційний стан” з ЛСГ іменників 
“Люди взагалі, за віковою, статевою, родинною ознакою” 
(χ2=161,29; К=0,126) та частотою вживання 322; 

─ ЛСГ прикметників “Порівняння об’єктів за ознаками 
інших предметів” з ЛСГ іменників “Дії, процеси, 
перетворення, факти, вчинки” (χ2= 115,37; К=0,107) з 
частотою вживання 238; 

─ ЛСГ прикметників “Порівняння об’єктів за ознаками 
інших предметів” з ЛСГ іменників “Абстракції” (χ2=102,95; 
К=0,102) з частотою вживання 190; 

          Були зафіксовані також випадки з високими 
показниками χ2 та низькою частотою вживання: 

─ ЛСГ прикметників “Адміністративні, регіональні, 
класові   розмежування”  з ЛСГ іменників “Явища та 
поняття суспільно-політичного життя” (χ2=1076,09; 
К=0,326) та частотою вживання 27; 

─ ЛСГ прикметників “За географічним положенням” з 
ЛСГ іменників “Географічні об’єкти, адміністративні 
одиниці” (χ2=427,89; К=0,206) та частотою вживання 37. 

 ─ ЛСГ прикметників “Температура” з ЛСГ іменників 
“Природні явища” (χ2=311,67; К=0,175) та частотою вживання  34; 

─ ЛСГ прикметників “За складом, матеріалом об’єкта”  
з ЛСГ іменників “Одяг» (χ2=234,01; К=0,152) та частотою 
вживання 43; 

─ ЛСГ прикметників “Форма, обсяг, величина” з ЛСГ 
іменників “Кількість, обсяг” (χ2=137,48; К=0,117) та частотою 
вживання 27;   
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─ ЛСГ прикметників “Риси характеру, звички та інші 
властивості людини”  з ЛСГ іменників “Люди за професією, 
посадою, родом занять, місцем проживання” (χ2=104,31; 
К=0,102) та частотою вживання 57; 

─ ЛСГ прикметників “Оцінка функціональної діяльності 
органів тіла” з ЛСГ іменників “Частини тіла”  (χ2=104,94; 
К=0,102) та частотою вживання 12. 

Встановлено також зв’язки, які мають високу частоту 
вживання та низькі показники χ2: 

          ─ ЛСГ прикметників “Вік, час” з ЛСГ іменників: 
─“Люди за професією, посадою, родом занять, місцем 

проживання” χ2=29,133; К=0,054 з частотою 109 та “Люди 
взагалі, за віковою, статевою, родинною ознакою” χ2=64,35; 
К=0,08 з частотою вживання 367. 

Потрібно відмітити випадки, коли зв’язки мають високу 
частоту  вживання, але не утворюють статистично значущий 
зв’язок: 

─ ЛСГ прикметників “Порівняння об’єктів за ознаками 
інших предметів” з ЛСГ іменників “Люди взагалі, за віковою, 
статевою, родинною ознакою” з частотою вживання 172. 

─ ЛСГ “Форма, обсяг, величина” з ЛСГ іменників 
“Частини тіла” та частотою вживання 122; 

─ ЛСГ прикметників “Порівняння об’єктів за ознаками 
інших предметів”  з ЛСГ іменників “Відрізки часу, доби, 
періоду, пори року” з частотою вживання 88; 

Це свідчить про те, що прямої залежності між частотою 
вживання та величиною  χ2 нема. 

Аналіз міри зв’язку кожної ЛСГ прикметників виявив 
вибіркові властивості ЛСГ. Найбільші показники мають ЛСГ 
прикметників “Колір та яскравість” (К=0,662), що 
досягається завдяки двом сильним зв’язкам та ЛСГ 
прикметників “Форма, обсяг, величина” (К=0,581) через 
великий діапазон широти сполучуваності.  
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Найнижчі показники міри зв’язку зафіксовані для 
наступних ЛСГ прикметників “Релігія, раса” (К=0,099), 
“Швидкість” (К=0,098), “Оцінка розумових здібностей” 
(К=0,102). 

Вищі за середні показники К мають ЛСГ прикметників 
“За складом, матеріалом об’єкту” (К=0,472), “Національна 
приналежність” (К=0,458), “Вік, час” (К=0,448), “За сферою 
діяльності” (К=0,454), “Вартість, значення, якість, функція” 
(К=0,419), “Порівняння з ознаками інших предметів” 
(К=0,443). 

Решта ЛСГ прикметників мають середні показники: 
“Просторова оцінка щодо протяжності, відстані, 
тривалості” (К=0,307), “Емоційний стан та почуття” 
(К=0,379), “Поведінка та дії по відношенню до об’єкта” 
(К=0,305), “Природний та фізичний стан” (К=0,34), “Риси 
характеру, звички та інші властивості людини” (К=0,33), 
“Зовнішність людини” (К=0,355). 

Отже, можна зазначити, що більшість ЛСГ прикметників 
у художньому стилі мають середні та вищі за середні 
показники міри зв’язку.         
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ ЛЮДСТВА  

 
Щоб зрозуміти роль і значення освіти, треба розібрати 

що собою являє освіта. 
Перше, що можна зазначити, освіта – це ті знання, які ми 

здобули раніше. За сучасним розумінням освіти  
багатоваріантне й має різні контексти. По-перше освіта – 
цінність (державна, суспільна, особистісна).  

По-друге сфера, що охоплює усі складові формальної та 
інформальної освіти. По- третє система різноманітних 
навчальних закладів і освітніх установ. 

По- четверте соціальний інститут , що впливає на стан 
свідомості суспільства. Тож, під цим терміном можна розуміти 
щось велике і багатогранне тісно пов’язане в соціумом і його 
розвитком в майбутньому. 

Сучасній людині  неможливо уявити своє життя без 
освіти. В теперішній час більшість намагається отримати як 
можна  більше знань, тобто вдосконалюватися  

Виділяючи освіту в суспільстві вона розглядається під 
різними кутами та різними категоріями людей. 

Наприклад, батьки розглядають освіту своїх дітей як 
важливий крок в щасливе майбутнє. Підлітки вважають освіту, 
як ключ до подальшої професії. Люди літнього віку вважають 
освіту деяким  особистим багажем знань, якийсь соціальний 
досвід, бути начитаним, різностороннім. Всі кругом з 
дитинства і до старості твердять ,що освіта важлива. Але для 
чого саме зроблена освіта і які можливості дає для людства. 
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Отже, освіта авжеж важлива для життя в соціумі, все 
тому що вона є знаряддям що дозволяє пізнавати світ та знати 
про нього більше. Освіта розширює кругозір і розвиває наші 
думки щодо життя. Це є важливим для еволюції нації та 
розвитку світу загалом. 

Освіта є важливим пунктом, що дозволяє вижити в 
соціумі серед людей. Вона безпосередньо потрібна людям для 
того, щоб знати права та обов’язки, мати варіанти дій в будь-
яких  ситуаціях. 

Освіта дає можливість взаємодіяти з людьми. 
Спілкування між людьми важливий аспект соціального життя. 
Хороша та якісна освіта дає гарні комунікативні навички, 
знання щодо різних тем спілкування. Освіта робить тебе 
цікавим для суспільства, багаті знання важливі для якісного 
спілкування. 

Відмінні знання забезпечують швидкий розвиток нації. 
Якщо освіта достойна, то вона дає змогу добре служити своїй 
країні. 

Без освіти життя зупинилось би, не було би ніякого 
розвитку. Освіта допомагає створити ліпше суспільство. 
Освіта спрямовує і перетворює життя суспільства з 
«суспільство сьогодні» на «суспільство завтра». 

Разом з тим, освіта важлива не тільки для індивіда, а і для 
народу в цілому, вона дає можливість затвердити політичну та 
інтелектуальну самостійність, брати участь у міжнародному 
житті, поширити та збагатити національну культуру. 

Освіта є чинником соціальної стабільності, економічного 
розвитку та здатністю бути  конкурентними для інших. 

В будь-якій сфері діяльності потребується освіта, світ має 
бути насичений кваліфікованими та грамотними 
працівниками. Сфера діяльності неважлива, адже освіта все 
одно має важливе таке значення. Прикладом може слугувати, 
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те що неосвічений адвокат не буде спроможній вас якісно 
захистити або дати лаконічну і правильну відповідь щодо 
вашого запиту. Неосвічений лікар не зможе вас вилікувати та 
взагалі  допомогти. Неосвічений вчитель не буде готовий дати 
знання тому , що сам їх не матиме на такому рівні щоб 
ділитися ними. 

Тож  відсутність освіти призведе до зростання неосвіченості. 
Що ж потягне за собою неосвіченість. По-перше якщо людина 
буде без освіти, їй буде складно реалізуватися в соціумі і жити в 
ньому надалі. По-друге це стикне людей з багатьма труднощами, 
такі як працевлаштування, приналежності до якоїсь соціальної 
групи тощо. Тож, жити без освіти можливо, але чи потрібні такі 
люди суспільству, нації, мабуть, навряд чи, через те що неосвічені 
будуть гальмувати розвиток і не надавати зовсім його. 

Отже, підсумовуючи можна виявити що освіта є 
важливим та необхідним  процесом як для індивіда, так і для 
суспільства. Освіта буде розвивати подальші покоління та 
країни, не зупиняючи їх в осередках минулого. Освіта навчить 
жити разом-розкриє навички для взаєморозуміння з іншими 
людьми, для вирушення конфліктів, колективної праці; 
пізнавати-тобто, допоможе заволодіти різними методами 
пізнання, найголовніше навчить вчитися; діяти- навчить 
обґрунтовувати рішення в різних ситуаціях в житті, працювати 
в трудовій та соціальній сфері та поліпшить якість життя; та 
бути-навчить робити все більш самостійно,  навчання має бути 
спрямована  на розвиток всіх аспектів людського потенціалу. 
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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯК 

СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

 
У навчально-виховний сфері фізкультурно-оздоровча 

робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей 
та молоді з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та 
психічного розвитку. 

Основними завданнями фізкультурно-оздоровчої 
діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах є: 
зміцнення та збереження здоров’я школярів; всебічний 
розвиток фізичних здібностей; поглиблення фізкультурних 
знань, необхідних для використання в повсякденному житті; 
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формування свідомої мотивації до систематичних занять 
фізичною культурою [1, с. 52]. 

У сучасній школі можна виділити три етапи фізичного 
виховання учнів: 

початкове навчання або базовий етап (І-IV класи); 
освітній етап (V-IX класи); 
результативний етап спеціальної спрямованості 

(Х-ХІ класи). 
Сьогодні умовно поділяють так званий «шкільний період 

дитинства» на три вікові групи, а саме: 
молодший шкільний вік (діти 6–10 років – учні              

І-ІV класів); 
середній шкільний вік (підлітки 11–14 років – учні 

V-ІХ класів); 
старший шкільний вік (юнаки, дівчата 15–17 років – 

учні Х-ХІ класів). 
Першого освітянською сходинкою у всебічному 

гармонійному розвитку особистості є початкова школа. 
Початкова школа – важливий етап у формуванні людської 
особистості. Фізичні вправи для учнів молодшого шкільного 
віку є ефективним засобом формування навичок правильної 
поведінки, взаємин, патріотичних почуттів, виховання в них 
почуття відповідальності за власний фізичний стан. 

Молодший шкільний вік – відповідальний етап у житті 
дитини і найсприятливіший для росту і загартування 
організму, розвитку більшості фізичних якостей, формування 
інтересів, потреб і звичок. У цьому віці найкраще проявляється 
біологічна потреба в русі, закладається фундамент фізичного 
розвитку. Інтенсивно розвивається м’язова система, хоча 
відстають у розвитку дрібні м’язи. Працездатність м’язової 
системи низька, тому молодші школярі швидко втомлюються, 
особливо від одноманітної роботи. У цьому віці є велика 
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загроза у викривленні хребта, і лише 20–22% учнів початкових 
класів мають правильну поставу. Цьому можна запобігти, а 
якщо потрібно то виправити, лише за допомогою фізичних 
вправ [2, с. 29]. 

Метою фізичного виховання дітей молодшого шкільного 
віку є збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних 
рухових якостей та рухових здібностей, підвищення рівня 
фізичної підготовленості дітей. 

Особливого значення в покращенні процесу фізичного 
виховання молодших школярів останнім часом набуває 
особистість вчителя, його професійна підготовка в стінах 
вищого навчального закладу, розуміння ним відповідальності 
за вирішення завдань фізичного виховання, які передбачені 
державними документами нашої країни у галузі фізичної 
культури, освіти і науки [3, с. 41]. 

Вже на початку XX століття вчителем фізичної культури 
Петром Франком у статті «Фізичне виховання в народних школах 
1 ступеня» визначені завдання фізичного виховання, а саме: 

вирощувати здорову, всебічно розвинуту молодь, 
навчаючи її долати лінивість душі і тіла; 

виробляти в хлопців і дівчат життєво важливі 
рухові вміння та навички; 

виховувати сміливість, силу волі, 
дисциплінованість, витривалість і солідарність; 

сприяти вихованню веселої вдачі та погідності 
духу; 

розвивати любов до рідного краю, природи і 
відвернути молодь від шкідливих звичок і спрямувати 
до доцільних, залежно від віку і статі, занять за 
інтересами. При цьому треба широко використовувати 
традиції, звичаї українського народу як 
загальнонаціональні, так і місцеві. 
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Запропоновані професором Т. Круцевич завдання 
фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку 
передбачають: 

1. Сприяти зміцненню здоров’я і нормальному 
фізичному розвитку. 

2. Створювати школу рухів на основі 
вдосконалення вмінь та навичок, набутих в 
дошкільному віці, і поповнювати їх порівняно 
нескладними за координацією рухами. 

3. Сприяти розвитку рухових якостей. 
4. Формувати навичку правильної постави при 

статичних позах і пересуванні. 
5. Прищеплювати основи знань про режим дня, 

особисту гігієну, значення фізичних вправ для здоров’я. 
6. Виховувати стійкий інтерес і звичку до 

систематичних занять фізичними вправами. 
7. Формувати навички культури поведінки [4, с. 75]. 

До середнього шкільного віку фізіологи, педагоги, 
психологи відносять дітей віком від 11 до 15 років. Цей вік ще 
називають підлітковим періодом або епохою отроцтва. 
Навчання в загальноосвітніх навчальних закладах припадає на 
5–9 класи і, як вже було вказано – це є освітній етап фізичного 
виховання. Як свідчить досвід вчителів, цей етап доцільно 
розділити на 2 періоди: 5–7 і 8–9 класи. У ці періоди по-
різному вирішуються освітні завдання фізичного виховання. 

Метою фізичного виховання дітей середнього шкільного 
віку є цілеспрямоване формування (на ґрунті глибоких знань і 
переконань) мотивації піклування про власне здоров’я, 
працездатність; формування навичок організації режиму 
повсякденної рухової активності.  

Тож на основі аналізу наукової літератури з’ясовано роль 
фізичного виховання школярів, як складової сучасного 
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освітнього середовища розвитку дітей. Наголошено, що 
основними завданнями фізкультурно-оздоровчої діяльності в 
загальноосвітніх навчальних закладах є: зміцнення та 
збереження здоров’я школярів; всебічний розвиток фізичних 
здібностей; поглиблення фізкультурних знань, необхідних для 
використання в повсякденному житті; формування свідомої 
мотивації до систематичних занять фізичною культурою. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АНАЛІЗ 

УМОВ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ 
 

Молодший шкільний вік є важливим у становленні 
особистості дитини, адже саме в цьому віці закладаються 
основи особистісного розвитку учнів початкової школи. 
Молодший шкільний вік триває з 6 до 10 (11) років [1]. 

В житті дітей семирічного віку відбувається рішучий 
перелом: вони вступають до школи. Перехід до шкільного 
навчання означає для дітей перш за все перехід до 
систематичного накопичення знань. Засвоєння основ наук 
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розширює їх кругозір, розвиває мислення, змінює характер 
всіх психічних процесів – сприймання, пам’яті, уваги, роблячи 
їх більш свідомими і керованими, і головне – формує у дитини 
основи світогляду. Надходження дитини в школу означає для 
дітей перехід до нового способу життя, нової провідної 
діяльності; це рішуче позначається на формуванні всієї 
особистості дитини [2]. 

До вікових особливостей дітей 1–4 класів належать такі: 
незначний соціальний та моральний досвід, підвищена 
емоційність, імпульсивність та безпосередність поведінки 
дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. 
Основними потребами дитини в початкових класах є потреби: 
у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, 
оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у 
ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до 
особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для 
пізнання довкілля [3]. 

У молодшому шкільному віці активно розвиваються 
пізнавальні потреби й інтереси, формуються мотиви навчання, 
продуктивні прийоми і навички навчальної роботи, так званого 
«уміння вчитися»; розкривається його індивідуальність; 
формуються навички самооцінки, самоконтролю і 
саморегуляції; засвоюються соціальні норми і зав’язуються 
міцні дружні зв’язки. 

Для успішного формування дитячого колективу 
необхідною є наявність соціально значимої мети групи, яка б 
відповідала наступним вимогам [4]: 

мета повинна мати чіткий результат; 
мета повинна бути визначеною і зрозумілою кожному 

учаснику; 
мета повинна бути технологічна, тобто містити у собі 

доступні молодшим школярам засоби її досягнення; 
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мета повинна бути особистісно привабливою для 
кожного молодшого школяра. 

Необхідно враховувати, що характер цілей обов’язково 
повинен змінюватися в міру формування і розвитку колективу 
і бути адаптований до характерних особливостей як групи в 
цілому, так і кожної окремої особистості, що знаходиться в 
ній. Безперервна зміна перспектив, постановка нових 
найближчих перспективних завдань – обов’язкова умова 
формування учнівського колективу. 

Важливою умовою формування учнівського колективу є 
також створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату. Соціально психологічний клімат – це одна з цілісних 
характеристик колективу. У ньому відображаються взаємини, 
що складаються з плином часу, характер ділового 
співробітництва, особисте ставлення до значних явищ 
навколишнього дитячого життя. Соціально-психологічний 
клімат виступає в якості діагностичного показника соціальної 
зрілості учнівського колективу [5]. 

Створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату в групі молодших школярів включає в себе 
організацію наступних заходів: 

опору на найбільш активних і авторитетних членів групи; 
попередження і вирішення міжособистісних конфліктів; 
управління процесом формування змістовних 

компонентів клімату, які створюють загальний емоційний фон 
у групі; 

підготовку кураторів до роботи зі шкільними групами [6]. 
Одним з першорядних умов формування колективу є 

стиль керівництва цим колективом, а в дитячому колективі 
важливу роль відіграє стиль педагогічного керівництва. Такі 
характеристики як працездатність групи, здатність успішно 
вирішувати поставлені завдання істотно залежать від 
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особливостей взаємодії з куратором, або так званим класним 
керівником групи. Найважливіша умова формування дитячого 
колективу – інтеграція усіх впливів, що здійснюються на групу 
в єдину систему, яка забезпечує безперервність цих процесів. 
Така інтеграція досягається шляхом використання комплексу 
педагогічних впливів, постійної турботи членів групи один про 
одного, об’єднання зусиль усіх, хто бере участь в роботі з 
групою, здійснення цілеспрямованої, систематичної виховної 
роботи із дитячою групою в рамках концепції виховної роботи 
освітнього закладу [7]. 

Отже в розвитку колективу особлива роль належить 
спільній діяльності. Це визначає, по-перше, необхідність 
залучення всіх молодших школярів у різноманітну і змістовну 
в соціальному і моральному відношенні колективну діяльність, 
а по-друге, необхідність такої її організації та стимулювання, 
щоб вона об’єднувала і споріднювала вихованців в 
працездатний самокерований колектив. Звідси ми можемо 
зробити два вагомі висновки: 

8. В якості найважливіших засобів формування 
дитячого колективу виступають навчальна та інші види 
різноманітної діяльності. 

9. Діяльність вихованців повинна будуватися з 
дотриманням ряду умов, таких як вміле пред’явлення вимог, 
формування здорової громадської думки, організація 
захоплюючих перспектив, створення і примноження 
позитивних традицій колективного життя. 
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СИСТЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ  

 
До сучасного магістра філології висуваються вимоги 

щодо володіння широким спектром лінгвістичних та 
літературознавчих знань, здатністю до критичного осмислення 
надбань філологічної науки, готовністю до участі в науково-
дослідницькій діяльності. 

У цьому аспекті важливим є формування у здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня дослідницьких умінь, що 
доцільно організовувати послідовно й поетапно [1], [2], [3]. 
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Акцентуємо на важливості систематизації дослідницьких 
умінь, котрі актуалізуються в процесі виконання наукового 
пошуку в сфері філології, відповідно до щаблів, 
репрезентованих нижче. 

Насамперед від здобувачів вищої освіти вимагається 
розробити науковий апарат дослідження, зокрема 
схарактеризувати його актуальність, визначити мету, завдання, 
об’єкт, предмет, методи. Студенти мають вміти 
виокремлювати серед питань, пов’язаних з проблемою 
дослідження, основні та другорядні, визначати завдання так, 
щоб вони послідовно розкривали різні аспекти об’єкту, що 
вивчається. Отож розробка наукового апарату є першим 
щаблем реалізації дослідницьких умінь здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня.  

Наступним щаблем є розробка магістрантами плану 
наукової роботи, проектування його основних етапів, вибір 
методів, їх комбінування відповідно до кожного з етапів. 
Володіння зазначеними вміннями дозволяє сформувати 
здатність до обґрунтованого програмування дослідження, 
чіткого виконання його завдань. Важливим є правильний 
відбір студентами методів наукового пошуку, їх чітка варіація 
згідно з предметом дослідження, аргументація доцільності їх 
використання.  

Неабиякого значення набуває аналіз теоретичної 
інформації (третій щабель наукового пошуку), що передбачає 
широку роботу з бібліографією, утворення власного каталогу 
праць науковців, які з різних аспектів вивчали заявлену 
студентом проблему, вибір наукової інформації, її анотування, 
конспектування,  резюмування, цитування.  

Четвертий щабель організації дослідження відображає 
знаходження протиріч у наукових позиціях, генерацію 
власного бачення вирішення наукової проблеми. 
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До наступного щабля віднесемо дослідницькі вміння 
аналізу явища, котре вивчається, порівняння його елементів, 
класифікації, систематизації отриманих даних, виявлення 
залежності між фактами, багатоаспектний аналіз зв’язків між 
ними, новий синтез цих елементів, узагальнення. 

Не менш важливим є шостий щабель, а саме аргументації 
власної позиції, що орієнтує на доказ свого бачення вирішення 
проблеми, власної наукової позиції. Здобувачі вищої освіти 
мають підібрати факти, аргументи заради обґрунтування своїх 
думок, навести цитати науковців, праці яких є дотичними до 
предмета дослідження. 

Сьомий щабель передбачає широку характеристику 
нових даних, їхній якісно-кількісний аналіз, співставлення 
результатів експериментальної роботи з теоріями, 
узагальнення результатів дослідження та формулювання 
власних висновків. 

На нашу думку, восьмий щабель віддзеркалює 
дослідницькі вміння з виявлення перспектив вивчення 
досліджуваного об’єкту, прогнозування шляхів розвитку явищ. 

Після цього вважаємо за потрібне систематизувати 
дослідницькі вміння відповідно до наступного щабля, що має 
на меті оформлення результатів дослідницької діяльності, 
наукового тексту, в якому повно, послідовно, аргументовано 
здобувачі вищої освіти репрезентують результати 
теоретичного й емпіричного вивчення проблеми дослідження. 
Студенти орієнтовані на те, щоб згідно з вимогами 
правильності, ясності, точності, доцільності представити 
матеріали свого наукового пошуку. 

Фінальним етапом, на наш погляд, є проведення 
самооцінювання на базі аналізу власних здобутків, того, 
наскільки повно студент реалізував свій творчий потенціал у 
дослідницькій діяльності, визначення шляхів, як покращувати 
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науковий пошук, отож десятий щабель відображає вміння в 
рефлексії та самокорекції. 

Наголосимо, що на етапі професійної підготовки 
магістрів філології студентам пропонується взяти участь і в 
дослідженнях з проблем методики викладання іноземних мов і 
зарубіжної літератури у закладах вищої освіти. 
Лінгводидактична спрямованість наукового пошуку актуалізує 
дослідницькі вміння висунення гіпотези щодо підвищення 
ефективності викладання мов та літератури, розробку 
експериментальної педагогічної технології, педагогічних умов, 
моделі, методів, прийомів та засобів навчання іноземної мови 
та літератури. Підкреслимо, що розробка гіпотези передбачає 
генерацію оригінальних ідей щодо покращення процесу 
навчання мови та літератури, формування певних якостей, 
знань та компетентностей  у студентів.  

Прикладні дослідження у сфері методики викладання 
іноземних мов та зарубіжної літератури актуалізують 
дослідницькі вміння такого щабля, як-от проведення 
спостереження за тими, хто навчається, бесід, анкетування, 
тестування; інтерв’ювання досвідчених викладачів щодо 
їхнього досвіду. 

До зазначеного вище додаємо також щабель апробації  
авторських методичних прийомів протягом формувального 
експерименту на базі закладів вищої освіти. 

Отже, дослідницькі вміння, що актуалізуються протягом 
наукового пошуку у сфері філологічних наук, можуть бути 
систематизовані відповідно до таких основних щаблів, як-от 
розробка наукового апарату дослідження; планування пошуку; 
аналіз теоретичного матеріалу за темою; генерація власного 
бачення вирішення наукової проблеми; аналіз елементів 
досліджуваного явища, їх порівняння, класифікація, 
узагальнення; аргументація власної позиції; повна 
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характеристика нових даних; виявлення перспектив вивчення 
досліджуваного об’єкту; оформлення результатів 
дослідницької діяльності; рефлексія та самокорекція. Якщо 
магістранти беруть участь у дослідження у сфері 
лінгводидактики, то є актуальним зазначити про дослідницькі 
дії відповідно до щаблів розробки інноваційних методичних 
прийомів викладання іноземних мов та зарубіжної літератури; 
проведення емпіричного дослідження (спостереження, бесід, 
анкетування, тестування тощо); апробації  оригінальних 
методичних прийомів у процесі формувального експерименту. 
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СТОРІТЕЛІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА 
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Прогрес не стоїть на місці і з кожним роком зацікавити 
студентів  у чомусь стає ще важче. Сторітелінг – інноваційна 
технологія, яка повністю залучає до навчального процесу. 

Інновація у педагогічному розумінні є нововведенням, а 
отже є ефективним, сучасним, цікавим та позитивним. 

 У століття технологій люди розучилися спілкуватися поза 
соціальних мереж.  І саме сторітелінг є шляхом вирішення цієї проблеми. 

 Багато вчених досліджували ключові моменти, 
особливості та ефективність використання даної технології. 
Зокрема, Н.Бондаренко, Г.Гич, С.Паламар, К. Лукаревші та 
інші. 

 Отже, storytelling  (story  – розповідь, історія;  tell  –
розповідати; Storytelling – розповідання історій)  – ефективний 
метод донесення інформації  шляхом  розповіді  зворушливих, 
повчальних,  смішних  історій [1]. Можемо сказати, що цьому 
методу дуже багато років. Адже раніше навчали і виховували 
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дітей та молодь саме завдяки розповідям, наводячи приклади з 
життя. Але, як кажуть: усе нове – це добре забуте старе. 

 Storytelling як метод уперше застосував Девід 
Армстронг.  Він  ґрунтується  на  психологічній 
закономірності:  історії  незрівнянно  кращі,  ніж накази,   
правила   чи   директиви,   й   легко асоціюються  з  особистим  
досвідом [1]. Цей метод широко використовувався і 
використовується зараз у сферах бізнесу, маркетингу, 
інформаційних технологій тощо.  

 У педагогіці – це комунікативний метод, який дозволяє 
розкритися і подолати мовний бар`єр кожному; дозволяє 
духовно збагатитися, засвоїти певний  досвід та винести для 
себе щось корисне. 

 Досліджуючи ефективність даного методу саме у 
процесі навчання іноземної мови, ми виокремили, що 
сторітелінг набагато цікавіший студентам, ніж традиційні 
словесні методи. У своїй праці науковець К. Лукаревші писав, 
що розповідь є більш ефективною у навчанні мови, ніж 
традиційні методи викладання мови, оскільки складання 
історій є захоплюючим заняттям, яке водночас, допомагає 
активізувати й розширювати словниковий запас, 
використовувати на практиці вивчені граматичні структури та 
удосконалювати вимову [6, c. 24].  

 Наприклад, візьмемо ситуацію, що у студентів є знання 
з іноземної мови, але вони зовсім не вміють говорити на ній: 
соромляться, бояться та дуже невпевнені в собі. 
Використовуючи сторітелінг, ми починаємо розповідати свою 
кумедну історію з життя, намагаючись оперувати лише 
зрозумілою всім лексикою, без складних граматичних 
конструкцій. Студенти слухають і розуміють, що їм теж є що 
розповісти і це не так страшно, та їх словникового запасу 
вистачить на невелику, але особисту історію з життя. Таким 
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чином, ми створюємо іншомовне середовище, налаштовуємо 
студентів на працю, зацікавлюємо їх і, що найголовніше – 
спонукаємо їх до говоріння іноземною мовою. Таким чином, 
якщо часто використовувати цю технологію на заняттях, у 
студентів зникне мовний бар`єр і вони будуть вільно 
спілкуватися іноземною мовою. 

 Наразі століття цифрових  технологій та можна 
долучити до цього методу ще й цифрові інструменти. Зокрема, 
цифрові інструменти для створення історій з елементами 
зображень, графіків, відео та аудіо, поєднаних із записом 
голосу оповідача. Вони допоможуть додати яскравості 
персонажам, місцевості, додати «родзинку» до сюжету та  
принести ще більше зацікавленості та ефективності. Для 
створення інтерактивної цифрової розповіді можна 
використовувати понад 50 програм, які є зручними у 
користуванні, доступними та корисними для широкого загалу 
освітянської аудиторії, наприклад, ZooBust, StoryBird, 
UtellStory, ACMI Storyboard Generator, PicLits, the Art of 
Storytelling, StoryJumper, SlideStory, Scratch та інші [5]. 

 Наприклад, ми створюємо невеликий проєкт – 
мультфільм у програмі “Scratch”. Скретч (Scratch) – нова мова 
та візуальне середовище об‘єктно – орієнтованого 
програмування, яка дозволяє легко створювати власні проекти: 
анімаційні та інтерактивні історії, ігри, моделі та розміщувати 
їх в мережі Інтернет [3]. Ми можемо озвучити, додати 
субтитри та залишити «відкритий кінець» у вигаданій нами 
історії. Далі пропонуємо студентам придумати продовження 
даної історії. У даному випадку досліджувана інноваційна 
технологія буде розвивати як мовленнєві навички, так і буде 
сприяти розвитку уяви, креативності, творчості та, безумовно, 
прищеплювати зацікавленість до вивчення іноземних мов.  
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 Ще однією перевагою сторітелінгу є залучення усієї 
групи студентів у навчальний процес. Кожен буде мати змогу 
представити власну історію, показати усю свою креативність 
та подолати не тільки мовні, а й особисті бар`єри. А якщо 
створювати історії у групах, то це буде сприяти згуртуванню 
колективу, створенню сприятливої та дружньої атмосфери, та 
дасть змогу студентам краще дізнатись одногрупників і 
навчить працювати в команді. 

 Отже, у висновку можемо сказати, що сторітелінг є 
дійсно найефективнішою технологією у процесі навчання 
студентів іноземної мови. Ця технологія розкриває студентів, 
формує в них комунікативні навички, розвиває в них 
креативність, критичне мислення, уяву та найголовніше – 
усуває мовні бар`єри. Сприяє створенню пожвавленої 
атмосфери, вмотивовує студентів та, завдяки своїй 
динамічності, не дає сумувати нікому та нікого не залишає 
осторонь. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ІМУНОЛОГІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 
Поява в останні роки значної кількості нових 

термінологічних одиниць сприяла «термінологічному вибуху» 
практично в усіх мовах світу, тому проблеми термінології досі 
є одними з найактуальніших у мовознавстві [1, с. 200]. 
Імунологія є однією з найбільш динамічних наук, яка 
послуговується термінологією біології, медицини, генетики, 
біотехнології, молекулярної біології, біофізики, біохімії тощо. 
Значний науково-технічний прогрес, запровадження новітніх 
технологій, глобальна інформатизація, процеси інтеграції та 
щорічні відкриття обумовлюють впровадження все нових 
термінів і понять у цій галузі [2, с. 82]. Як відомо, медична та 
біологічна термінологія є одними із найбільш специфічних 
пластів лексики мови. Це обумовлено, зокрема, особливостями 
семантичного, словотвірного, структурного та стилістичного 
характеру, які досить відрізняються від загальновживаної 
лексики. Вказана термінологія насичена новими термінами, 
синонімами, термінами грецького і латинського походження, 
багато англійських термінів позначають реалії, що відсутні в 
нашій країні, оскільки не мають еквівалентів, тому виникають 
складнощі при перекладі [3, с. 52].  

Актуальність цього дослідження обумовлена потребою 
налагодження комунікації серед фахівців міжгалузевих текстів 
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та непрофесіоналів у одній із лідируючих галузей біології та 
медицини – імунології, оскільки наразі відсутні доступні праці 
із вказаної тематики, тому мета роботи – висвітлити 
особливості перекладу англійськомовної імунологічної 
термінології українською мовою. 

У міжнародному науковому спілкуванні медиків та 
біологів переважає англійська мова, через це проблема 
еквівалентного й адекватного перекладу англійськомовних 
імунологічних термінів українською мовою є актуальною. На 
жаль, англо-українські словники із галузі імунологія 
практично відсутні. У зв’язку з прогресом, що спостерігається 
в галузі біології та медицини, відбувається калькування чи 
автоматичний переклад на українську мову англійських 
термінів, але переважно без лінгвістичного опрацювання. 
Встановлено, що усна і писемна українська мова в галузі 
медицина наразі значно англізована, латинізована, зросійщена, 
часто містить стилістичні, орфографічні помилки і мовні 
покручі [4, c. 54-59]. Головна лексична причина труднощів 
перекладу – це відмінність екстралінгвістичного поля в 
англійській і українській мові, різниця між способами 
вербалізації, словотвору і термінотворення. Перекладач має 
правильно встановити ці проблеми, обрати адекватні способи і 
прийоми перекладу та адаптувати текст. Досконале знання 
предмету, теорії, шляхів та способів перекладу забезпечує 
успішний переклад спеціалізованої термінології. 

Характерними ознаками медичної терміносистеми є: 1) 
системність, точність, стислість, наявність дефініцій, 
незалежність від контексту, однозначність, переважно 
відсутність синонімів; 2) багато термінів мають в основі 
грецькі і латинські корені, тому є інтернаціональними; 
латинізми позначають переважно анатомічні назви, а грецизми 
– клінічні; 3) збагачення термінологічної лексики медицини 
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відбувається за рахунок термінів-епонімів [5, с. 268];                        
4) невпорядкованість термінології через значну кількість нових 
термінів; 5) інколи ті ж самі терміни в українській і англійській 
мові можуть мати різне значення; 6) часто англійські терміни 
позначають реалії, що відсутні в нашій країні, бо не мають 
еквівалентів [3, с. 52-53]; 7) активно використовуються 
загальноприйняті терміни грецького і латинського походження 
з хімії, біології, біохімії, фармакології, патанатомії тощо, 
оскільки вони близькі до медицини; спостерігається зв’язок 
медичної термінології з іншими групами; 8) наявність 
синонімів, дублетів латинського і грецького походження та ін.; 
оскільки використовують саме зафіксовані в словниках слова, 
то варто приділяти увагу дублетам [1, с. 200-204]; 9) медичну 
термінологію класифікують за видами (клінічні, анатомічні, 
фармацевтичні терміни) й будовою (прості, складні та 
складені); 10) широко впроваджені терміни-абревіатури (CD, 
IF, TNF-α тощо) та терміни-метафори [6, с. 11]. 

Найчастіше переклад медичних та біологічних термінів і 
термінологічних одиниць полягає у пошуку еквівалента у 
довідниках чи спеціальних словниках. За відсутності 
відповідника використовують перекладацькі трансформації. 
Розрізняють лексичні, граматичні та комплексні лексико-
граматичні перекладацькі трансформації, що залежить від 
характеру термінологічних одиниць вихідної мови. Найчастіше 
послуговуються лексичними перекладацькими 
трансформаціями, які допомагають виконати перехід від 
одиниць оригіналу до одиниць перекладу [7, с. 74-75]. 

Для однослівних термінів можна знайти еквівалент у 
словниках та довідниках. В більшості, проблеми виникають 
при перекладі складних термінів. При перекладі 
багатокомпонентних термінів варто виконати такі дії: виявити 
міжкомпонентні зв’язки в терміні та виділити базові; 
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встановити основний компонент терміна і перекласти його; 
перекласти базові терміни, які мають з ядром семантичні зв’язки, 
враховуючи контекст; здійснити переклад всього терміна; 
перевірити чи вірний переклад за допомогою довідкової 
літератури, словників або пошукових систем [8, c. 137]. 

Проаналізовано переклад понад 900 англійськомовних 
термінологічних одиниць у галузі імунологія українською 
мовою, зокрема однослівних, багатослівних (в тому числі 
епонімів) та складноскорочених. Переклад медико-біологічної 
термінології здійснюється різними способами, але найчастіше 
використовують калькування, добір словникового еквівалента 
(відповідника), транскодування, експлікацію (описовий 
переклад), пермутацію (перестановку), рідше – вилучення 
(компресія), додавання (декомпресія), конкретизація, 
модуляція, генералізація, метафоричний переклад і абревіація. 
Труднощі перекладу переважно стосуються багатокомпонентних 
термінів-словосполучень, при перекладі яких часто 
використовують складні комплексні трансформації. При 
перекладі суть певного терміна допомагає розкрити наявність 
коренів, суфіксів та префіксів із загальновідомим значенням. 

Для забезпечення правильного, якісного й еквівалентного 
перекладу в галузі імунології перекладач має використовувати 
підручники, посібники, довідкову медико-біологічну 
літературу, спеціалізовані словники, пошукові системи в 
інтернет-мережі та консультуватися з фахівцями цієї 
спеціальності.  
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DEALING WITH TEACHING AND LEARNING IN 

CHALLENGING CIRCUMSTANCES 
 

Teachers and learners usually interact in a number of 
contexts. The contexts vary from classroom activities and research 
mentoring to the numerous academic events scheduled for the term. 
Consequently, our learners’ and our own lives extend far beyond 
these contexts. Ongoing events and current developments can 
affect learners’ performance in the learning environments that 
teachers and lecturers create – and the ways in which we as 
educators create these learning environments.  Teachers possess 
sufficient knowledge and ability to establish learning conditions 
that are responsive to the special educational needs of learners in 
difficult circumstances. Besides, teachers take a lead role in 
providing emotional and psychological support to learners who 
have experienced stress, anxiety and even trauma.  
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Of the many challenges which teachers face, perhaps the 
hardest is to manage learners’ emotional needs. At the same time 
working and/or living in such environment can place a huge 
psychological burden on these teachers. The reality is that teachers 
need to ensure their own psychological well-being when working 
in such situations. Teachers may often be dealing with their 
personal trauma, and taking on more trauma vicariously from their 
students can be an incredible burden to bear [5]. Stress and anxiety 
cause a number of physical and mental illnesses that can have long-
term effects if left unattended. How can we support our learners 
and ensure our own emotional well-being in difficult times and in 
ways that integrate with our pedagogical approaches?  

As far as learners are concerned, it has been shown that 
emotions have significance on the ability to learn new information 
or to solve problems. There are various studies   pointing out that 
there is a strong connection between a student’s emotion and 
student’s learning. When our brain is under traumatic stress, it goes 
into survival mode by prioritizing what matters – conserving 
energy to stay alive. The works of Bessel Van der Kolk and 
Antonio Damasio  help us understand that when we experience 
trauma, whether consciously or subconsciously, the limbic system 
(emotions) hijacks the cerebral cortex (reason). Learning, which 
requires the expenditure of energy, becomes physiologically less of 
a priority to our brain – making it difficult to learn about something 
[3]. Still, this fact cannot inhibit learners from acquiring knowledge 
and having education.  

They can continue to learn if we change the ways we 
understand learning and revisit the approaches and methods of 
what and how we teach.  Educational process is more effective and 
relevant when teachers focus on creating a positive classroom 
atmosphere based on mutual trust. In this way teachers can build 
their learners’ resilience and both agents of education (teachers and 
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learners) can support each other in emotional and educational 
terms. More specifically, if we want to move forward, we must 
adopt a trauma-informed approach to teaching and students' 
learning. Trauma-informed pedagogy begins with a keen awareness 
of our students’ past and present experiences and the effects of 
those experiences on students' well-being [3]. At the same time, we 
must recognize trauma in ourselves not only in our students and, 
know how to deal with stressful situations. Kate Brierston puts it 
right when she says, self-compassion is crucial to our physical and 
mental health, without them, it won’t be too long before we fall 
sick or end up burnt out  [2]. 

The emotional responses our learners bring into classrooms 
and learning environments can impact learning in many ways, from 
enhancing interest in a related topic to feeling unable to engage in 
any course. The link between affect and performance on tasks, 
especially cognitive ones, is well-described in neuroscience and 
psychology literature. Lisetti (1999) considers that emotions have a 
significant influence on a wide range of cognitive tasks, such as 
decision-making, planning, adapting to new environments, and 
learning.  The consequence of a positive affect can have a great 
impact on cognitive tasks and on learners’ performance, increasing 
the intrinsic motivation for educational process in general [1].   

 We do not need to become mental health experts or 
therapists. Instead, we must ensure that we help our students feel 
safe, empowered and connected.  What teacher is appreciated in 
such circumstances? The list of qualities and skills might be pretty 
long and we definitely reemphasize the role of professional aspects 
as well as personal attributes. A teacher is appreciated according to 
the ability to show empathy and feedback; to anticipate gaps in the 
learner’s knowledge and to guide the educational process in an 
adequate manner [3]. In addition, a good teacher manages to 
involve the student when the latter has some problems with 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  224 

academic achievements. A teacher’s style, gestures, voice, pace and 
the emotions may be significant elements, which also contribute to 
pedagogical success.  

If appropriate it might be worth considering whether what is 
happening can become a teaching tool that relates to other topics 
relevant to the course we deliver. We may see an important 
connection between the event and the desired learning outcomes 
and engage learners in analyzing the event in terms of related 
concepts, theories, and frameworks. Student input can help identify 
difficulty to address. While not appropriate in every context, this 
can be a powerful means of integrating real life events with the 
course content.  Be mindful, what we do in the classroom can result 
in different responses.   
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ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЙ 
У ФОРМАТІ НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 

Мас-медіа завжди вдавалися до маніпуляцій задля впливу 
на свідомість та поведінку людей. Але в наш час ці маніпуляції 
набули такого розмаху, що спричинили масову соціально-
інформаційну розгубленість людей, недовіру майже до всіх 
засобів масової інформації [1] та каналів/платформ соціальної 
комунікації [2]. 

Серед численного арсеналу технологій медіа-маніпуляцій [3] 
особливу увагу привертає дезінформація як спосіб 
психологічного впливу, який полягає в навмисному наданні 
суперникам (або конкурентам) інформації, яка вводить їх в 
оману щодо дійсного стану справ.  

Проблема полягає в тому, що об’єктом дезінформації 
дедалі частіше стає не якійсь конкретний супротивник або 
конкурент, а масовий споживач інформації. Лавиноподібне 
збільшення неправдивої інформації (фейків) в сучасному 
інформаційно-комунікативному просторі призводить до 
недовіри до будь-якої інформації, адже перевіряти всі факти на 
достовірність люди не в змозі. А розпізнати фейк одразу, з 
першого погляду, не завжди вдається, бо технології 
дезінформації постійно вдосконалюються, в тому числі й 
завдяки цифровим технологіям.  

Тому набуває актуальності формування такої 
комунікативної компетентності, як вміння розпізнавати 
прийоми дезінформації, до яких вдаються мас-медіа.  
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В рамках навчальної дисципліни «Практики культурної 
комунікації», що викладається в Одеській політехніці 
студентам різних спеціальностей, таку компетентність 
пропонується формувати за правилом «від зворотного». Тобто 
студентам пропонується самим створити фейкову «новину» 
(адже щоб зрозуміти, як щось працює, треба самому 
спробувати зробити щось подібне, або, як іноді кажуть у 
детективах, «щоб впіймати злочинця, треба думати, як 
злочинець»). 

Одним з таких навчальних експериментів було завдання 
створити «новину» під заголовком: «Сьогодні вулицями Одеси 
вештався мамонт». Цей матеріал треба було подати так, щоб 
читачі уявного блогу повірили б у цю «новину» (або, 
принаймні, не одразу викрили б фейк).  

Студенти, які взяли участь в цьому експерименті, 
продемонстрували не лише фантазію, вигадливість та відчуття 
гумору, а й знання різних маніпулятивних технологій, які 
вдало застосували в своїх роботах.  

Наприклад, Данило Матвіюк (гр. АС-212) застосував 
виключно вербальні прийоми, створивши текстову версію 
«новини»: «Добрий день, мої любі підписники! Сьогодні до 
мене дійшла шокуюча новина, якою я не можу з вами не 
поділитися. З різних інформаційних джерел повідомляють, що 
сьогодні вранці вулицями Одеси вештався справжній мамонт. 
Я спочатку сам не повірив у цю новину, але після того, як мені 
про це почали писати мої деякі підписники, які стали свідками 
цієї події, в мене не залишилося жодних сумнівів. Очевидці 
кажуть, що були дуже здивовані, коли побачили справжнього 
мамонта в Одесі, а деякі люди навіть були налякані. Наразі 
офіційні органи місцевої влади просять не панікувати та не 
поширювати фотографії, аби не лякати ще більше людей, та 
обіцяють в найкоротші терміни врегулювати цю ситуацію. А 
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чи бачили мамонта на вулицях Одеси ви? Поділіться своїми 
враженнями та емоціями від зустрічі з мамонтом у коментарях 
під цією новиною!» 

Тут бачимо такі способи маніпуляції, як посилання на 
анонімні джерела, емоційний резонанс (бо коли людей просять 
не панікувати, вони саме і починають панікувати), надання 
тексту «офіційності» (через згадку про місцеві органи влади). 
Фінальну − інтерактивну − частину тексту можна розглядати 
як своєрідну версію «ефекту присутності», або «репортажу з 
місця події», коли такого репортажу немає, але допускається 
його потенційна можливість (та ще й від самих підписників!). 

Схожі за змістом тексти запропонували й інші студенти, 
пояснюючи появу мамонта на вулицях Одеси втечею із цирку 
(Данило Швець, гр. АС-212), зоопарку (Георгій Шегера,                        
гр. АВ-211), наукової лабораторії (Євгеній Гудименко, гр. АС-212; 
Софія Ніколова, гр. МД-213). Дехто пояснив це тим, що через 
глобальне потепління мамонти почали «виходити із сплячки» 
(Владислав Тісенко, гр. АІ-218). А Дмитро Яковенко (гр. АМ-201) 
навіть «організував» збір коштів на дрони з відеокамерами для 
спостереження за твариною.   

Деякі учасники експерименту вдалися до відео-
репортажів (Владислав Гурбін, гр. АІ-212; Катерина Леонова, 
гр. АС-211), подаючи не стільки «новину», скільки її анонс. 
Проте і тут було застосовано один із прийомів медіа-
маніпуляції − чіпляння глядачів «на гачок» через обіцянку 
подробиць «сенсаційної новини» у подальших випусках блогу.  

Звісно ж, не обійшлося і без спроб супроводити «новину» 
світлинами «з місця події». І хоча не всі такі фото-фейки 
вийшли вправними (більшості з них бракувало тіні від 
мамонта на асфальті), їх наявність у роботах свідчить про те, 
що студенти знають про такі способи медіа-маніпуляції та 
здатні їх розпізнати при нагоді (рис. 1). 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  228 

 

 
а) 

 

 
б) 

  
Рис. 1. Приклади фото-фейків до «новини» про мамонта, 

який вештався вулицями Одеси. Автори – Дмитро Яковенко (а) 
та Софія Ніколова (б)  

 
Загалом експеримент показав, що такий підхід 

(поєднання експерименту із ігровим ситуативно-рольовим 
моделюванням)  до вивчення й аналізу технологій медіа-
маніпуляцій є не лише цікавим для студентів, а й сприяє 
формуванню у них критичного мислення, яке є необхідним для 
існування в сучасній інформаційно-комунікативній реальності.     
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

 
Сучасний ринок праці ставить особливі вимоги до 

професійної компетентності фахівця, зумовлює перегляд його 
власних життєвих цінностей, усталених стереотипів, умінь і 
навичок, наявного досвіду тощо. Сучасність насамперед 
демонструє запит на якісну діяльність і високий рівень 
професійної компетентності вчителя, який виступає рушійною 
силою змін, потужним ресурсом переходу вітчизняної освіти 
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на європейські стандарти. Відтак усе більше важливим стає 
питання забезпечення неперервності освіти педагогів, 
регулярне оновлення індивідуальних професійних 
компетентностей, розвиток професійно значущих 
особистісних якостей. 

Кожен освітній заклад має власний матеріально-
технічний потенціал для створення інноваційного освітнього 
середовища. Основна увага в сучасних освітніх закладах 
приділяється розвитку інформаційного освітнього середовища 
за допомогою впровадження інформаційних технологій в 
освіту на всіх її рівнях. Технологія застосування інноваційних 
методів навчання та виховання студентів, як правило, 
знаходить своє відображення в організації підготовки 
педагогічних кадрів у закладах вищої освіти [2].  

Саме інноваційні процеси виступають як такий засіб, 
формуючи якісний потенціал майбутніх викладачів 
професійної освіти, як необхідний атрибут їх професійної 
компетентності в умовах інноваційності освітнього пошуку, 
забезпечення оновлення змісту освіти та створення і 
вдосконалення умов для розвитку і саморозвитку, реалізації 
творчих здібностей. 

Залежно від особливостей новації, ефективними можуть 
бути різні методи її реалізації. Важливо, щоб учасники 
інноваційного процесу мали їх у своєму арсеналі, вміли 
застосовувати їх залежно від ситуації. Кожен етап 
інноваційного процесу вимагає певної організації роботи і 
застосування відповідних методів. В одних випадках потрібне 
чітке окреслення меж ініціативи і відповідальності, в інших – 
творчий підхід, оперативне реагування на швидкозмінні 
ситуації, чіткий розподіл обов’язків та відповідальності, 
зрештою, необхідна гнучка організація праці задля досягнення 
бажаного результату [3]. 
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Методологічними основами сучасних досліджень теорії 
середовища стали: системний підхід (полягає у вивченні 
середовища як складного структурного утворення, що 
характеризується численними рівнями, складними зв’язками і 
відносинами між елементами, що дозволяє на соціально-
педагогічному, педагогічно-організаційному та психолого-
педагогічному рівнях забезпечувати особистісний розвиток); 
комунікативно-діалогічний підхід (відображає сутність 
соціологічного розуміння середовища, що складається у 
встановленні взаємодії всіх суб’єктів, що перебувають у 
відкритих і рівноправних взаєминах по досягненню 
прогнозованих кінцевих результатів); особистісно-
орієнтований підхід (означає визначення природовідповідних 
особливостей кожної особистості, надання їй можливостей для 
більш повного розкриття здібностей з урахуванням зони 
найближчого розвитку). 

Загальновідомим є факт, що середовище є одним з 
чотирьох (поряд зі спадковістю, діяльністю та вихованням) 
загальновизнаних у педагогічній науці чинників, що 
впливають на розвиток особистості. 

Тільки інноваційна спрямованість формування 
професійних знань, умінь і навичок майбутніх викладачів 
передбачає залучення їх до діяльності зі створення, засвоєння і 
використання педагогічних новацій у практиці навчання та 
виховання, створення певного інноваційного середовища у 
закладі вищої освіти. Майбутній викладач професійної 
підготовки повинен бути підготовленим до відбору, оцінки і 
застосування у своїй діяльності досвіду колег чи пропонованих 
наукою нових ідей та методик, тобто до педагогічного 
моніторингу. Механізм інноваційних процесів, зорієнтований 
на підготовку майбутніх викладачів до творчої діяльності, 
реалізує принципи свободи вибору, проблемно-ситуативної 
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організації навчання, стимулювання самоосвіти та 
самостійності, принцип розвитку творчого потенціалу та 
морально-вольової сфери, науково-методичного супроводу. 

Обґрунтування сутності інноваційного середовища 
породжує необхідність пошуку таких умов його організації, які 
будуть відповідати названим принципам і сприятимуть 
ефективному використанню інновацій студентами у майбутній 
професійній діяльності. 

У контексті інноваційної стратегії навчально-виховного 
процесу суттєво зростає роль майбутнього викладача закладу 
вищої освіти, який забезпечує професійну підготовку як 
безпосереднього носія новаторських ідей. Інноваційна діяльність 
стає обов’язковим компонентом педагогічної системи [1]. 

Висновок. Об’єднання різних освітніх установ з метою 
забезпечення наступності професійної підготовки майбутніх 
викладачів з урахуванням регіональних потреб створюють 
умови для інноваційного навчання у закладі вищої освіти. 
Адже, важливою умовою функціонування інноваційного 
середовища у педагогічних закладах вищої освіти є психолого-
педагогічна самоосвіта, одним із показників якої є самостійне 
вивчення викладачами та студентами відповідної літератури, 
що дає можливість не тільки бути обізнаним із педагогічними 
пошуками, але й знаходити практичні шляхи запровадження 
інновацій у власну діяльність. 
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ПРОФЕСОР БАЖАН ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА- 

ЇЇ ПЕДАГОГІЧНА,ВИКЛАДАЦЬКА ТА 
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 «Видатнi особистостi формуються не красивими 

промовами, а власною працею та її результатами», - писав 
Альберт Енштейн.Саме такими словами можно 
характеризувати Бажан  Тамару Олександрівну- видатного 
професора, мiжнародновiдомого вченого-iсторика  медицини, 
педагога та вченого.   

Тамара Олександрівна народилась 14. 12. 1928 у                      
м. Новогеоргіївськ, нині Світловодськ Кіровоградської області 
у родинi вчителів. Після закінчення школи обдарована 
дiвчинка вирiшила вступити до Дніпропетровського 
медичного інституту .В 1954 роцi вона закiнчила  лікувальний 
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факультет Дніпропетровського медичного інституту i 
талановита випускниця могла б стати квалiфiкованим 
лiкарем,але  педагогiчнi здiбностi перемогли i Тамара 
Олександрівна стала працювати на кафедрі соціальної гігієни 
та організації охорони здоров’я рiдного інституту викладачем 
.Разом з викладацькою дiяльностью вона проводила науковi 
дослiдження. Пiд керiвництвом професора  Галини.Федорiвни 
Емельянової у 1960 р. вона захистила кандидатську 
дисертацію “ Досвід організації боротьби з захворюваністю на 
ангіну та гострі катари верхніх дихальних шляхів на 
металургійному заводі імені Г.І. Петровського”, у 1982 роцi  - 
докторську дисертацію “ Розвиток охорони праці і медико-
санітарної допомоги робітникам промислових підприємств в 
Українській РСР”. Її багатопланове дослідження історико - 
медичного характеру  стало першою подібною роботою в 
Україні [1]. 

З 1984 року Тамара Олександрівна. працювала 
професором кафедри соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я  Дніпропетровського медичного інституту, очолювала  
курс історії медицини.  

Науковим напрямком її роботи стало дослідження питань 
історії охорони праці, здоров’я робітників та медико-санітарної 
допомоги в крупному промисловому регіоні України. 

Тамара Олександрівна  була не тiльки талановитим 
вченим, але й  залишалась доброю, чуйною людиною, 
незважаючи на серйознi сiмейнi обставини,на тяжку хворобу 
доньки. Вихованiсть,iнтелект,ерудицiя Тамари Олександрівни 
завжди були прикладом для молодих викладачiв, а  її 
тактовнiсть,поважне ставлення до студентiв викликали 
вiдповiднi почуття. 

Тамару Олександрівну поважали i любили стуленти, 
вважали її не тiльки талановитим вченим i досвiдченим 
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викладачем, але й старшим,надiйним другом.Cеред її учнiв багато 
випускникiв,якi стали вiдомими лiкарями,досвiдченими фахiвцями 
своєї справи,але вони завжди пам’ятають свого Вчителя  [2]. 

Тамара Олександрівна  автор понад 200 наукових праць, у 
тому числі 3 монографій. Вона очолювала обласне правління 
наукового товариства істориків медицини, її нагородили знаком,, 
Відмінник охорони здоров’я ”, грамотами МОЗ УРСР, інституту. 

Професор  Бажан Тамара Олександрівна  була учасником 
і організатором багатьох з'їздів, міжнародних симпозіумів та 
конференцій з історії медицини та музейної справи. Вона 
брала участь у створенні народного музею історії академії, 
який є навчальною та науковою базою курсу історії 
медицини.Студенти  1 курсу , вивчаючи iсторiю медицини, 
проводили заняття на базi музею,знайомились з найкращими 
традицiями рiдного ВУЗа,що мале велике виховне значення. 

Тамара Олександрівна  завжди придiляла багато уваги 
моральному вихованню майбутнiх лiкарiв.У своїй монографії 
«Етика i деонтологiя санiтарного лiкаря», вона в iсторичному 
планi показала роль етики та деонтології у роботi лiкарiв, що 
було важливим внеском у формуваннi особистостi лiкарiв  
медико-санiтарного профілю [3].   

Працьовитiсть Тамари Олександрівни, її жага до знань, 
до пiзнання нового вражали.В поважному вiцi,до останнього 
часу вона працювала, намагалась бути корисною суспiльству, 
рiдному ВУЗу, рiднiй кафедрi ,на якiй  пропрацювала все своє 
життя, корисною оточуючим людям. Саме тому всi,хто знав 
Тамару Олександрівну завжди з теплотою та вдячнiстю  
згадують про неї. 
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ROZWÓJ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA STUDENCI 

 W PROCESIE UCZENIA SIĘ 
 

We współczesnym świecie zmieniają się wymagania 
stawiane specjalistom, a zwłaszcza absolwentom kierunków 
technicznych. Uczelnia wyższa wraz z przygotowaniem 
zawodowym jest miejscem intensywnego samorozwoju i 
socjalizacji studenta.  

Głównym wymogiem pracodawców jest efektywny udział 
absolwenta w realizacji jego funkcji pracowniczych i obowiązków 
zawodowych. Oprócz kompetencji zawodowych tak efektywne 
uczestnictwo często zapewnia rozwój kompetencji uniwersalnych, 
takich jak inicjatywa, odpowiedzialność, umiejętności 
komunikacyjne i krytyczne myślenie. W związku z tym krytyczne 
myślenie staje się istotne dla rozwoju nauczania i uczenia się.  

Według Ennisa H. myślenie krytyczne to zdyscyplinowana 
aktywność umysłowa polegająca na ocenie argumentów, 
informacji, sugestii i osądów, która może kierować rozwojem 
przekonań i podejmowaniem decyzji. Można ją przedstawić jako 
„myślenie o myśleniu”, czyli umiejętność rozumowania w 
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podstawowych kwestiach i refleksji nad praktycznymi 
doświadczeniami [1].  

W tym artykule chcielibyśmy rozważyć nasze doświadczenie 
w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia uczniów w klasie. 
Naukowcy wyróżniają następujące umiejętności krytycznych 
myślicieli: rozróżnianie faktów i opinii; zadawać pytania; 
dokonywać szczegółowych obserwacji; ujawniać założenia i 
określać ich terminy; i złóż logiczne oświadczenie oparte na 
mocnych logicznych i twardych dowodach [2].  

Myślenie krytyczne obejmuje chęć wyobrażania sobie lub 
podejmowania decyzji, wdrażania nowych lub zmienionych 
sposobów myślenia lub działania. Najbardziej optymalnym 
sposobem na to jest stymulowanie uczniów do dowodów opartych 
na ich własnym doświadczeniu. 

Pod tym względem najskuteczniejsze będzie zastosowanie 
strategii rozwiązywania sytuacji pedagogicznych, która pozwala 
rozwijać takie umiejętności krytycznego myśliciela, jak analiza, 
wnioskowanie, ocena, interpretacja, wyjaśnianie. W trakcie 
realizacji zadania uczniowie musieli zidentyfikować główny 
problem tkwiący w zaistniałej sytuacji, przeanalizować przyczyny 
jego wystąpienia, wyjaśnić je, wyciągnąć wnioski i zaproponować 
rozwiązanie. Oczywiście nie wszyscy uczniowie z powodzeniem 
poradzili sobie z tymi zadaniami. 

Około 70% studentów zidentyfikowało główny problem w 
proponowanej sytuacji. Pozostałe 30% uczniów zaproponowało 
sformułowania problemowe, które miały charakter opisowy. W tej 
grupie uczniów znaleźli się również studenci o wysokim poziomie 
wykształcenia. Dobre szkolenie teoretyczne nie zapewnia 
umiejętności analizy, elastyczności myślenia. W celu rozwijania 
umiejętności analizowania własnej wiedzy przez uczniów na 
zajęciach, skuteczne jest zastosowanie dialogu w kręgu, który 
przyczynił się do aktualizacji wiedzy uczniów. Analiza zdjęć z 
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przygotowaniem pytań otwartych dla drugiej grupy skutecznie 
działała na rzecz rozwoju umiejętności krytycznego myślenia, 
takich jak analiza, interpretacja, ocena, wyjaśnianie. Uczniowie 
obu grup potrafili podkreślić istotę proponowanego wizerunku, 
nadać mu jak najtrafniejszą nazwę. Najistotniejsze, naszym 
zdaniem, było to, że uczniowie potrafili wyjaśnić zaistniałe 
okoliczności, dzięki czemu podjęli kilka udanych prób ułożenia 
pytań otwartych do obrazu dla innej grupy. Strategia wyróżniania 
słów kluczowych w tekście przyczynia się do rozwoju umiejętności 
analizy, wyjaśniania, interpretacji i wnioskowania. Świadczą o tym 
prace uczniów, w których podkreślono słowa kluczowe, które 
posłużyły jako zasób do sporządzenia schematu tekstu. 

W przybliżeniu z tym samym efektem zadziałała strategia 
opracowania pojęciowej mapy terminów dla tematu „Edukacja w 
strukturze holistycznego procesu pedagogicznego”. Studiując 
proponowane terminy (metoda, technika, metodologia, pedagogika, 
wpływ pedagogiczny itp.), uczniowie studiowali je, analizowali je, 
identyfikowali związek między nimi, głębokość i szerokość 
terminów, wyciągali wnioski, które pomogły im w kompilacji 
mapy.  

Tradycyjnie nauczyciel wypowiada się przez większość 
czasu na zajęciach, za pomocą pytań identyfikuje podstawową 
wiedzę i sprawdza zrozumienie uczniów, demonstrując najczęściej 
gotowy materiał, uczniowie rzadko coś badają. Dlatego nie 
wszyscy uczniowie są w stanie od razu zaangażować się w pracę w 
grupie, ponieważ są przyzwyczajeni do tradycyjnego 
otrzymywania informacji, a nie ich wydobywania. Uczniowie 
wykazywali niskie umiejętności komunikacyjne w grupie, 
nieumiejętność zadawania sobie nawzajem pytań w celu dzielenia 
się wiedzą. 

Odpowiedzi uczniów na pytania były niepełne, nie potrafili 
się spierać ze swoimi odpowiedziami, ich udowodnić. Ale 



 
  

                                 Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
                                                                          (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

 

 
                                                                      241 

stopniowo wszyscy zdali sobie sprawę ze swojego znaczenia dla 
zespołu. Naszym zdaniem bardzo ważne jest tworzenie atmosfery 
wzajemnego zaufania i szacunku w grupie. Istnieje wiele technik, 
których zastosowanie może przyczynić się do rozwoju krytycznego 
myślenia u uczniów. Konieczne jest zachęcenie uczniów do analizy 
informacji, wykorzystania istniejącej wiedzy za pomocą starterów 
lekcji, kompilowania asocjogramów, diagramów do tekstu, 
analizowania obrazów i rozwiązywania sytuacji pedagogicznych.  

Nasze obserwacje wykazały, że bardzo ważne jest pokazanie 
znaczenia odpowiedzi każdego, aby zaangażować go w aktywną 
aktywność umysłową, refleksję uczniów pod koniec lekcji. 
Refleksja skłania uczniów do zwrócenia się do tematu, 
zastanowienia się nad swoimi osiągnięciami w opanowaniu 
materiału, skorelowania bazy wiedzy posiadanej z wiedzą zdobytą, 
oceny własnego stanowiska w zakresie poszerzania nabytej wiedzy.  

Ważne jest, aby uczniowie nie tylko krytycznie oceniali 
swoją pracę i pracę innych, ale także aby ocena była obiektywna i 
uzasadniona. W tym celu konieczne jest opracowanie wspólnie z 
uczniami kryteriów oceny. W procesie oceny pracy innych 
uczniowie analizują, porównują, uogólniają, argumentują swoją 
ocenę, zastanawiają się nad innymi opiniami, obalają lub wspierają. 
Ważnym pozytywnym momentem zajęć z wykorzystaniem strategii 
krytycznego myślenia było to, że bierni uczniowie stali się bardziej 
aktywni, wzrosła sprawność percepcji materialnej, uczniowie mieli 
chęć samodzielnego uczenia się.  

W klasie próbowali dyskutować, rozumować, analizować, 
próbować przedstawiać swoje pomysły, wybierać najważniejsze, 
kwestionować opinie innych, wyciągać wnioski, uczyć się oceniać 
własne działania. Uczniowie przechodzą na nowy poziom wiedzy, 
uczą się efektywniej, jeśli aktywnie angażują się w dialog, dyskusję 
i argumentację swojej opinii. Tak więc rozwijanie umiejętności 
krytycznego myślenia u uczniów wymaga czasu i praktyki.  
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Dążąc do rozwijania krytycznego myślenia u uczniów, należy 
zrozumieć, że przede wszystkim sam nauczyciel musi umieć 
krytycznie myśleć podczas lekcji, po jej zakończeniu iw trakcie 
przygotowania do niej. Nauczanie krytyczne obejmuje 
systematyczną refleksję nad tym, czego uczniowie się nauczyli, 
badając poziom ich umiejętności krytycznego myślenia. 
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TOURIST SERVICE IN THE SERVICE SECTOR 

 
A positive image of a travel agency is achieved with 

complete customer satisfaction. Tour operators strive to control the 
image of their travel agency through a quality travel service. In 
other words, a favorable image of a travel agency reinforces the 
high quality of the travel service offered and sets the consumer up 
for purchase.  

When developing a strategy for tourism activities, a tourism 
company determines the formation and development of tourism 
management. The criteria by which the travel agency is guided is 
the possibility of using already accumulated experience. That is, 
the issue of the content of tourism management through tourist 
services is solved. To ultimately convince the potential buyer, it is 
advisable to reveal the allure of a particular travel service. 

Demand for a particular tourist service is shaped through its 
promotion and advertising. Advertising must strive to tailor the 
tourist service to the individual. It must reveal the actual benefits of 
the tourist service. Advertising is not of an impersonal, abstract 
nature, but is oriented to a specific customer, to manage demand. In 
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particular, advertising provides an information block for periodicals 
and television, special prints, advertising companies. 

The most important, easy-to-understand and illustrative 
means for the promotion of a tourist service are activities of 
advertising and informational nature. The advertising and 
informational nature includes: workshops, press conferences, trips 
for representatives of travel agencies, journalists, etc. At the same 
time, they can be located outside of the places of production, sale 
and consumption of tourist services. 

If one compares tourist services provided in the 80s of the 
last century and those provided today, they have changed radically. 
In particular, small and large companies have encountered different 
challenges. The tourist market has been transformed from a seller's 
market to a buyer's market. 

Tourist service has a cycle of pricing of its own. The demand 
for a certain package gradually grows, reaches peak and then 
decreases to the minimum level. It is possible to maintain a high 
level of demand either by upgrading the tourist service or by 
replacing it with a specialized offer.  

Specialization of tourist service supply as a means of 
competition is characteristic not only of the activities of tour 
operator companies. Certain sectors of the tourism industry in the 
sector of accommodation, transport, etc. also gain from it.  

For example, specialization in the hotel business has its own 
directions: by the criterion of comfort and the criterion of customer 
interest. This is the focus on rich tourists with average income and 
tourists with low income. A number of European countries shows a 
growing trend in demand for the economic category of hotel 
service. It reflects the interests of tourists with average income. 
Typically, these are three-star and sometimes four-star hotels.  

Since there are no limits to what people are interested in, 
specialization of the hotel offers for tourists is also unlimited. In 
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particular, targeted sports training, writers' houses, etc. are being 
offered. This form of specialization does not mean a lesser 
emphasis on comfort and convenience. Specialized hotels take due 
account of the level of comfort. 

In the tourist business, the problem is to determine one's 
place in the structure of the market. The tourist market is less 
susceptible to fluctuations of the general economic environment. It 
depends on the fluctuations of demand for tourist service. 
Differentiation of demand and producers of the tourist service to 
respond to individualized demand has required narrower 
specialization. Small and medium-sized tourism enterprises have 
proven that they can successfully coexist with large companies. 
Operating on small scale segments, they demonstrated that it is 
sometimes not profitable for large companies to engage in tourist 
services for economic reasons. 

It should be added that the tourism business needs qualified 
personnel in a rather wide range. And these are specialists of the 
top management level: CEOs, marketing executives, highly 
qualified managers. This is the operations staff with computer 
skills, knowledge of foreign languages. However, tourism business 
cannot rely only on the business qualities of managers.  

Successful work of an enterprise is based on the 
achievements of management science. In particular, state support 
and favorable legal basis. The state of tourist infrastructure of the 
general level of tourism promotion is taken into account. 
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ЦИФРОВЕ ТА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 
Синдром вигорання сьогодні є темою, яка широко 

досліджується в сучасній психології. Його визначення та обсяг 
є предметом міжнародної наукової дискусії. Вигорання вперше 
було виявлено в соціальних професіях, пізніше в усіх 
професійних сферах, де люди відчували стрес, і в ситуаціях 
передбачуваної перевтоми. У цьому контексті обговорювалося 
«вигорання» та очікувалося його лікування, переважно 
методами, спрямованими на полегшення, відпочинок і 
розслаблення.  

Синдром вигорання має різноманітну феноменологію: 
психічне та фізичне здоров’я, емоційне виснаження, 
професійна дезадаптація, зниження продуктивності та 
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професійної мотивації, формування негативного ставлення до 
професійної діяльності, порушення системи міжособистісних 
стосунків, формування залежної поведінки тощо.  

Феномен вигорання найчастіше спостерігається у 
представників так званих допомагаючих професій, а саме 
медичних працівників, педагогів, соціальних працівників, 
психологів і психотерапевтів. Проте перелік професій, які 
відносяться до групи ризику розвитку професійного 
вигорання, постійно розширюється.  

Так, наприклад, зарубіжні дослідники В. Шауфелі та               
Д. Енцман визначають вигорання як «стійкий, негативний, 
пов’язаний з роботою психічний стан «нормальних» людей. Це 
в першу чергу характеризується виснаженням, що 
супроводжується тривогою та стражданням, відчуттям 
зниження ефективності, зниженням мотивації та розвитком 
дисфункціональних установок і поведінки на роботі». На 
думку авторів, цей психологічний стан розвивається 
поступово, але може тривалий час залишатися непоміченим 
для людини. Це результат невідповідності намірів професійній 
реальності. Вигорання часто самозберігається через 
несприятливі стратегії подолання, що пов’язані з                
синдромом» [5, p.36].  

М. Буріш вважає, що «Вигоряння – психологічний 
термін, що означає симптомокомплекс наслідків тривалого 
робочого стресу та певних видів професійної кризи» [3, с. 75]. 
З погляду американських психологів К. Маслач і Є. Джексона 
синдром вигоряння є «тривимірним конструктом, що включає 
емоційне виснаження, деперсоналізацію (тенденцію розвивати 
негативне ставлення до клієнтів), редукування особистих 
досягнень, що проявляється або у тенденції до негативного 
оцінювання себе у професійному плані, або у редукуванні 
власної гідності, обмеження своїх можливостей, обов'язків по 
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відношенню до інших, зняття з себе відповідальності та 
перекладання її на інших» [4]. У своїх роботах К. Маслач і               
П. Лейтер визначають вигорання, більш метафорично, 
визначаючи його як: «ерозія цінностей, гідності, духу та волі – 
ерозія людської душі. Це страждання, яке поширюється 
поступово і постійно, втягуючи людей у низхідну спіраль, з 
якої важко вибратися» [4]. 

Вигорання вважається особливим типом тривалого 
професійного стресу, який є результатом міжособистісних 
вимог на роботі. Тому сьогодні загальноприйнято вважати, що 
«негативний стрес» (дистрес) є ключовим феноменом в 
етіопатогенезі вигорання та іншими важливими 
патогенетичними факторами є «завантаженість щоденною 
рутиною» та «розчаровані очікування» [1;2]. Симптоми 
вигорання дуже складні та індивідуальні. Емоційні симптоми 
по суті складаються з відчуття виснаження, дратівливості та 
внутрішнього неспокою. Усі поведінкові симптоми є спробами 
вирішити основну проблему зовні чи всередині за допомогою 
зусиль. 

Останнім часом наукова спільнота звертає увагу на появу 
нової форми вигорання – цифрове вигорання. Широке 
використання Інтернету кардинально змінило наше життя в             
21 столітті. Незважаючи на те, що ця технологія покращила 
багато аспектів нашого життя, і тепер вона є невід’ємною 
частиною повсякденного життя, включаючи роботу, приватне 
життя та соціальне функціонування. Людина, яка страждає від 
інтернет-залежності, може не усвідомлювати цього, і це 
залишається нерозпізнаним її родичами, друзями та колегами. 
Інтернет-адикцію (ІА) можна класифікувати як розлад 
компульсивно-імпульсивного спектру на основі симптоматики. 

Згідно з даними дослідників Массачусетского 
університету (США), цифрове вигорання, як правило, 
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відноситься до почуття виснаження, тривоги, депресії або 
зниження інтересу до роботи, що виникає через занадто багато 
часу перебування за цифровими пристроями. З роками це 
стало зростаючою проблемою, яка посилилась в період 
пандемії, і особливо зараз, в період військової агресії з боку 
рф, оскільки всі ми проводимо більше часу у своїх цифрових 
пристроях та в Інтернеті.  

Описані вище відчуття та їхній вплив на загальне 
психічне та фізичне здоров’я посилюються тим фактом, що до 
певної міри інші способи, на які людина мала би покладатися, 
щоб розслабитися, звільнитися чи заспокоїти своє життя 
(наприклад, заняття спортом, подорожувати, більше 
спілкуватися) нажаль, на даний час залишаються обмеженими 
через віськові дії. Як наслідок, люди витрачають набагато 
більше часу, ніж зазвичай у соц. мережах.  

Слід підкреслити, що цифрове вигорання не існує у 
вакуумі, але це може бути ознакою того, що вигорання, як 
правило, відбувається. Крім того, ознаки цифрового вигорання 
важко діагностувати, оскільки симптоми, як правило, 
виникають поступово та можуть імітувати більш класичне 
вигорання. Деякі ознаки та симптоми цифрового вигорання 
схожі на загальне вигорання: почуття втоми та виснаження 
більшу частину часу; часті головні або м'язові болі; зміна 
апетиту або звичок сну; почуття приголомшенння; почуття 
невдачі і невпевненості в собі; почуття безпорадності, потрапив у 
пастку та поразки; відстороненість, відчуття самотності у світі; 
втрата мотивації; зволікання, довше виконання справ. Ключова 
відмінність полягає в тому, що джерелом цого виснаження є 
тривале використання цифрових пристроїв. Цифрове вигорання 
може бути важко діагностувати, оскільки проблема розвивається 
поступово, і люди можуть не знати, що «вигоріла», доки не стане 
надто пізно. 
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Хоча термін «цифрове вигорання» пов’язаний конкретно 
з роботою, існують інші зв’язки між психічним здоров’ям і 
цифровими пристроями. На разі існують емпіричні докази 
негативних наслідків, які пов’язані з використання 
інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) що впливає на 
психічне здоров’я людини.  

Проведене нами дослідження визначення взаємозв’язку 
емоційного вигорання та SNS-адикції дозволили визначити, 
що надмірне використання цифрових пристроїв є пусковим 
механізмом у формуванні психоемоційного виснаження, у 
зв’язку з чим накопичується відчай і обурення. Через невдачі 
або нездатність впливати на психотравмуючі обставини, такі 
особи відчувають невдоволення собою, переживають відчуття 
безпорадності, безнадійності, тривоги. Виявлено слабкий 
контроль емоцій, агресивність, дратівливість, образливість, 
різкість, грубість в стосунках. Їм притаманне психоемоційне 
виснаження, фізичне стомлення, байдужість до оточуючих, 
негативізм. Схильні до маніпулювання, мають потребу у 
досягненні самодостатності, незалежності. 
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АВТОРСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ОПИТУВАЛЬНИК « КВІТКА ЖИТТЯ» ДЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ І 

ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЛЮДИНИ 
 

На сьогоднішній день людина знаходиться в непростій 
ситуації, де екологія, політична боротьба за власть, за 
виживання, за життя є важливими факторами які впливають на 
свідомість і поведінку людини. 

Науковець психолог і філософ Ірина Фарафонова вивчає 
філософські та психологічні аспекти арттерапії які впливають 
на свідомість та поведінку [1]. Вона як практичний психолог 
займається з 2001 науковими дослідженнями по адаптації 
людини.  Одним з її досліджень є розроблений авторський 
діагностичний опитувальник «Квітка життя» для виявлення 
соціальної адаптації і емоційного вигорання людини.  

Анкета є важливим ресурсом який дозволяє простежити 
зміни які відбуваються в свідомості людини і які впливають на 
буття, мотивацію, поведінку людини. Можливо через деякий 
час знов провести анкетування у людини і виявити зміни в 
житті людини. 

Анкета « Квітка життя» дозволяє відстежити дистанцію 
між «Я-реальне» - (координата - точка, проставлена 
анкетованих на малюнку в будь-якій області) і «Я-ідеальне» 
анкетованих (точка, перетин двох ліній горизонтальної та 
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вертикальної, проставленою анкетованих), його просторове 
мислення та дистанцію знаходження біля нього важливих 
соціальних зв'язків і при подальших дослідженнях відстежити 
динамічні процеси, що відбуваються в житті анкетованих. 
Відправною позицією для інтерпретації діагностичного 
арттерапевтичної вправи « Квітка життя» є: 

1.«Я-реальне» - (координата - точка, проставлена 
анкетованим на малюнку в будь-якій області системи 
координат). 

2.Вертикальна лінія системи координат символізує 
активний початок (або ДУХ) і Горизонтальна лінія символізує 
пасивне начало або непроявлену матерію. Разом, з'єднані у 
вигляді хреста, ці дві лінії символізують виявлену матерію або 
проявлений Світ анкетованого. 

2. Точка, що утворилася при перетину двох ліній є                 
«Я ідеальне». 

3. Проставлена точка «Я реальне» показує вектор 
дистанції між «Я ідеальним» і «Я реальним». Чим дистанція 
ближче, тим краще у анкетованих відбувається процес 
усвідомлення себе з ідеальними і реальними уявленнями про 
себе. 

4. Зсув намальованою вертикальної лінії від центру вліво, 
передбачає лівопівкульними мислення анкетованих, яке 
схильне до логіки та аналізу, а зміщення вертикальної лінії 
вправо від центру – правопівкульне мислення і схильність до 
творчості і гуманітарних дисциплін. 

5. Якщо весь лист розділити на горизонтальні рівні три 
частини, то вийде три горизонтальних сектора, які показують 
такі моменти. Чим точки далі від «Я реального» і «Я 
ідеального», тим більше анкетованих хоче віддалитися від цієї 
соціальної зв'язку. Точки в самій нижній частині листа - 
напруга і відсторонення від зв'язку, середня частина - реальне 
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прийняття соціальної зв'язку і точки у верхній частині 
показують оптимістичне ілюзорне відношення до соціальної 
зв'язку. 

6. Анкета "Квітка Життя" з шкалою оцінки властивостей 
передбачає скласти отримані результати (+) і (-) і по ключу 
дізнатися результат: вивчення соціальної адаптації та 
просторового мислення анкетованих, де 

а) високий ступінь сприятливості соціальної адаптації та 
просторового мислення: при 30 (+) і вище - анкетованих 
задоволений собою, адаптований і задоволений навколишнім 
світом; 

б) середній ступінь сприятливості соціальної адаптації та 
просторового мислення: нижче 30 (+) до 13 (+) - анкетованих 
не завжди відчуває себе задоволеним і іноді проявляється 
невдоволення і початкова напруга на себе і оточуючих, яке 
коректується арттерапевтичними вправами і відпочинком. 

в) низький ступінь (незначна) сприятливості соцадаптації 
і просторового мислення: нижче 13 (+) до 0 анкетованих 
внутрішньо насторожений і незадоволений оточуючими і 
собою. Фаза стабильної напруги, незадоволеність собою,  яке 
потребує корекції арттерапевтичними вправами.   

г) початкова несприятливість соціальної адаптації і 
просторового мислення: від (0) до (-10) – Фаза резистенції, де 
переважають емоційно-моральна дезорієнтація, початок 
емоційного вигорання, яке потребує корекції арт-
терапевтичними вправами і консультацією лікаря, д) сильна 
несприятливість соціальної адаптації та просторового 
мислення: від (-10) і нижче – Фаза виснаження, де можна 
виділити емоційний дефіцит, емоційну і особистісну 
відсторонність, можуть проявлятися психосоматичні 
порушення. Стан емоційного вигорання, яке потребує корекції 
початкова несприятливість соціальної адаптації і просторового 
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мислення: від (0) до (-10) – емоційне вигорання,яке потребує 
корекції арттерапевтичними вправами і швидкою 
консультацією лікаря.  

Висновки. Діагностична артвправа "Квітка Життя" 
дозволяє відстежити дистанцію між «Я-реальне» - (координата 
- точка, проставлена анкетованим на малюнку в                       
будь-якій області) і «Я-ідеальне» анкетованих (точка, перетин 
двох ліній горизонтальної та вертикальної, проставленою 
анкетованим), його просторове мислення та дистанцію 
знаходження біля нього важливих соціальних зв'язків. При 
подальших дослідженнях артвправа «Квітка життя» дозволяє 
відстежити появу емоційного вигорання і провести корекцію 
арттерапевтичними вправами які є профілактикою емоційного 
вигорання і самопізнання, яке  є найкращим способом 
профілактики емоційного вигорання і підкріплення інтересу до 
життя і оточуючим людям. 
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ECONOMIC MECHANISM THE MANAGEMENT OF 

LAND (SOIL) RESOURCES IN UKRAINE 
 

In recent decades, regardless of certain positive dynamics of 
the development of agricultural production in Ukraine, it should be 
noted that the management of land (soil) resources remains a weak 
place. The lands as the main resource need more attention to 
themselves in view of their preservation of production potential, 
natural fertility, quality and protection from degradation. The 
outlined issues cann’t be resolved without the involvement of 
organizational, staff, scientific, innovation-investment, financial 
and other types of support for the agrarian sector of the economy. 
However, the improvement of the economic mechanism and 
institutions related to it for achieve the goals at sustainable 
management of land (soil) resources seems to be more important.  

The sustainable land management (SLM) is one of the crucial 
tasks declared by the FAO (Food and Agriculture Organization of 
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the United Nations), besides this case (issue) is global, world-view, 
and not taken separately for one country or a certain territory. The 
world faced new challenges in the sphere of land protection and 
food safety, and therefore the solution became cross-border and 
intersectoral, but for science - interdisciplinary. One of the reasons 
should include global climate change, which thereby increases the 
threats in the development of various types of land degradation, the 
increase of unproductive lands, and thus reduce the supply of food 
on world market. By the way, this is not the first time we have 
observed such a phenomenon as agroflation.  

Taking into account the fact that, first of all, the natural 
quality of soils in Ukraine has been deteriorating for a long time 
(there has been a downward trend in a number of soil cover 
indicators, in particular humus content), and besides that, the issues 
of organizing the effective and transparent transfer of lease rights to 
land plots (shares) remain unresolved for individuals and their legal 
protection of economic interests, there is an urgent need to improve 
mechanisms land (soil) resources management at the local, regional 
and national (Ukrainian) levels [1, p.229].  

In conditions of reduce soil fertility due rising mineralization 
of humus, it becomes obvious that, except financial and economic 
risks in economic activity, there are risks associated with the 
irrational use of land resources. But in contrast to financial and 
economic risks in land use are related to economic activity and are, 
as a rule, its consequences [2, p.157]. The economic crisis pushed 
environmental (ecological) priorities to the background. The absent 
systematic analysis of the consequences of the introduction of             
new technologies is accompanied by the emergence of new 
problems [3, p.55]. Sustainable land use is unthinkable without a 
developed environmental monitoring institute, because agricultural 
production is quite saturated with a variety of measures, in 
particular innovative ones [4]. Therefore, the assessment of 
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ecological results (effects)  is the same as economic or other results 
(effects). 

An assessment (operation) of ecological losses is a joint part 
of sustainable management of land (soil) resources, allows to 
monitor their some quantitative and qualitative changes over time 
and respond to them in a timely manner [5]. The effective 
functioning of the economic mechanism without a high-quality 
institute of assessment of natural resources, including land (soil) 
resources, it is impossible to ensure. For this, one of the important 
elements in land evaluation is its economic, i.e. monetary value, 
which is calculated using the method of rental income from 
agricultural lands [6; 7]. But at the same time, there are a number 
of shortcomings that require further improvement of this 
methodical approach to evaluation the cost of lands [8].  

Among the reasons for not achieving neutral degradation and 
effective safe of soils (lands) of Ukraine, there are methodical, 
scientific, institutional, legaslation, and economic gaps occupy a 
special place [9]. All this lead to low efficiency of land (soil) 
potential management [10]. Expective the ways to solve this 
problem is the formation of new models specifically for the 
management of land (soil) resources based on the need for a wide 
implementation of innovations in agricultural production and in 
whole agrarian economy. 

The existing scientific and methodical support, both national 
and global, as well as changes in priorities to the growing 
ecological land use, its sustainable model of functioning, which 
prompts an active search for ways to improve the economic 
mechanism. At the same time, this process should simultaneously 
take place precisely with a wide and appropriate complex of 
application of the economic evaluation of land, both mass and 
individual. The latter was applied along with the evaluation of the 
efficiency of innovations in the study of the choice of technologies 
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for growing agricultural crops [11], the justification of possible 
ways of deepening the biologicalization of agricultural production, 
in particular for organic agriculture (farming) [12], changing 
fertilization systems and ensuring solutions to the problems of 
livestock and crop production waste [13; 14], the use of anti-
erosion [15], irrigation and agromelioration measures [16; 17]. We 
should have (know) information as to how it conditionally can 
affect the value of the main asset in agriculture. 

It is obvious that the final goal depends on the right choice. 
For example, project solutions have differences depending on the 
purpose and specific conditions, but we note that their 
differentiation (difference) is within the limits of their payback. 
The cost production  of  high-quality  peat  compost  is  
significantly  lower  than  known  species  that  are  common  in  
the  market  of  organic  fertilizers,  in  particular  vermicompost 
(biohumus). Moreover,  with  this  variant  the  cost  between  peat  
compost  and  biohumus  is  two time different in favor of the first, and 
in the case of comparison at market prices, the difference will be even 
more striking [18, p. 102–103]. That is, innovations in agriculture 
clearly increase the efficiency of land use and the sustainability of land 
management (SLM), but they require improvement of the economic 
mechanism for them activity in Ukraine. 
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П. ТАГАРТ ПРО ЄВРОСКЕПТИЦИЗМ ЯК 

 ВІДПОВІДЬ НА КРИЗИ В ЄВРОПІ 
 

Британський професор П. Тагарт, який більше двадцяти 
років займається вивченням євроскептицизму, переконаний що 
три кризи, які вразили Європейський Союз (ЄС) за останнє 
десятиліття, посилили євроскептичні тенденції як серед 
політиків, так і серед громадян. До цих трьох криз учений 
відносить  економічну та фінансову кризу (Велика рецесія), кризу 
мігрантів і бреґзит [1]. Ці кризи були різними за своєю природою 
та наслідками та викликали соціально-економічні, а також 
соціокультурні занепокоєння в державах-членах, окрім того, 
підняли ширші питання щодо стійкості європейської інтеграції. 

Кожна з цих криз відкривала можливості для 
популістських партій, які визначаються захистом «чистих людей» 
і народного суверенітету від безсовісних дій нечутливих або 
корумпованих              еліт [2]. Такі партії не тільки мобілізуються 
на основі реальних чи уявних криз і поразок еліти, а й 
поширюють різноманітні євроскептичні аргументи, висловлені 
популістськими діячами соціально-економічного лівого, а також 
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культурно-консервативного правого ухилу [3]. За останні кілька 
років хвилі популізму та євроскептицизму злилися воєдино.  

П. Тагарт задається кількома вагомими питаннями. Перше 
- полягає в тому, чи змінилися і як змінилися ідеологічні контури 
популістського євроскептицизму в результаті трьох криз. Друге 
питання стосується того, як популістські євроскептичні дискурси 
відбилися на партійній політиці, створюючи вплив на ширші 
політичні процеси європейської політики. 

Незважаючи на те, що три кризи мали великий вплив на 
європейські держави, вони по-різному відбувалися в різних 
контекстах. З точки зору порівняння, цікаво відзначити, 
наскільки наслідки Великої рецесії були «важливими» та 
загально поширеними. Особливо це стосується тих країн, які 
зазнали серйозних фінансових труднощів і чиє населення 
зіткнулося з далекосяжними заходами економії. Тим часом, 
небажання громадян країн-«кредиторів» виручати «боржників» 
Єврозони виявило межі загальноєвропейської солідарності. 
Велика рецесія — це одна з трьох криз, чиї інституційні наслідки 
важче оцінити в термінах «критичного моменту» з такою 
короткою ретроспективністю [4]. Проте, очевидно, що Велика 
рецесія стала сприятливою можливістю для популістських партій 
у Європі, а відтак, - і для структурної реконфігурації. 

Незважаючи на те, що всі країни, так чи інакше, 
постраждали від негативних наслідків Великої рецесії, наслідки 
виняткових міграційних потоків до Європи та виклик 
європейській інтеграції, уособленням якого став бреґзит, мали 
специфічний вплив на різні держави. Коли гуманітарна криза 
досягла свого найбільшого піку, у кращому випадку мова велася 
про нові міграційні маршрути та пункти в’їзду, але імміграція 
вже була важливою темою політичного порядку денного в різних 
європейських країнах. У цьому відношенні політизація питання 
виявилася легшою і часто успішною з точки зору виборів у 
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країнах першого прибуття (наприклад, Угорщина), а також у 
країнах бажаного призначення (наприклад, Німеччина). 
Політизація кризи праворадикальними популістськими партіями 
явно сприяла формуванню імміграції в етноплюралістичному 
плані та термінах безпеки, а також підігрівала євроскептичні 
настрої в контексті, коли можна було очікувати, що ЄС сам 
повинен відіграти роль у відповіді на це питання. 

Бреґзит, на відміну від двох інших криз, розпочався як 
реакція sui generis і залежна від контексту напружених відносин 
між ЄС та однією державою-членом. Імовірність того, що 
референдуми щодо виходу з ЄС можуть поширитися як лісова 
пожежа, завжди була малоймовірною. Складні наслідки 
референдуму про бреґзит зробили це питання обмеженим для 
мобілізації популістів будь-якої ідеології. Незважаючи на це, 
бреґзит - це криза, яка наближається до нашого розуміння 
критичного моменту та трансформаційної події. Простіше 
кажучи, він виглядає як далекосяжна та драматична зміна. 

Аналізуючи відповіді на кризу євроскептиків-популістів, 
П. Тагарт зазначає, що різний характер криз по-різному 
відображався на структурі Європи. Так, ліві популісти, які бачать 
ЄС як силу, що просуває «неоліберальний» порядок денний і 
завдає шкоди інтересам звичайних робітників, можуть прагнути 
отримати вигоду з заходів жорсткої економії, нібито 
запроваджених установами ЄС, і їх негативних соціальних та 
економічних наслідків. З іншого боку, пропозиції щодо пошуку 
спільного рішення щодо потоку мігрантів з-поза ЄС можуть бути 
витлумачені правими популістами як спроба ЄС нав’язати ще 
більше імміграції та мультикультуралізму своїм державам-
членам. Бреґзит - подія, яка показала, що європейська інтеграція є 
оборотною, може бути оцінена різними популістськими партіями 
як перемога звичайних людей проти нечутливих еліт і відмова від 
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недемократичного та технократичного процесу прийняття рішень 
на рівні ЄС [1]. 

Теоретичні наслідки міграційної кризи з точки зору 
популістських євроскептиків були особливо очевидними – 
принаймні для популістських партій з нативістськими ухилами. 
Зайнявшись соціально-економічними проблемами в умовах 
Великої рецесії, популістські праворадикальні партії схилили 
терези суперечок на свою користь, швидко повернувшись до 
своєї ідеологічної «зони комфорту». Залишаючи осторонь погане 
управління та повільну реакцію наднаціональних інституцій на 
тлі гуманітарної кризи, яка, можливо, викликала сумніви щодо 
ефективності ЄС як серед популістів, так і непопулістів, «довге 
міграційне літо» стало центральною подією, оскільки воно 
допомогло відновити етноплюралізм і євроскептичні дискурси в 
контексті удаваного безладу. Тому не дивно, що популістські 
партії, такі як AfD, які спочатку визначили свою опозицію до 
Європи в соціально-економічних термінах, розширили свою 
програму до антиімміграційної. 

Таким чином, різні кризи розширили спектр 
євроскептичних меж, які зазвичай використовують популістські 
партії. Популісти критикували європейську інтеграцію за її 
шкідливі соціально-економічні наслідки, загрозу національному 
суверенітету чи культурній однорідності, створення нелегітимної 
наднаціональної системи управління чи поєднання 
вищезгаданого. Можна очікувати, що ці партії посилять свої 
євроскептичні аргументи та адаптуватимуть свою структуру 
європейської інтеграції з розгортанням кожної кризи. 
Популістські партії по всій Європі, зазвичай, користувалися 
нагодою, щоб повторити свої заперечення проти європейської 
інтеграції в ті часи, коли ЄС звинувачували в необдуманих 
політичних заходах або намагалися сформулювати ефективну 
відповідь на міжнаціональні проблеми. Три вище окреслені кризи 
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не стали винятком, і були використані популістами для 
поглиблення євроскептичних дискурсів. 
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЗАСОБИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧАСТИНИ ПОЛІТИЧНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
До початку війни Україна мала сформовані та сталі 

інститути масової комунікації. Вони були важливою частиною 
політичних комунікацій та впливали на політичне життя 
країни. Українські ЗМІ та журналістські об’єднання спонукали 
владні інститути до перегляду своїх рішень. Наприклад, 
агресивна поведінка голови правління державного банку 
«Укрексимбанку» Евгенія Манцгера до журналістів програми 
«Схеми» коштувала йому посади. Дослідження «Democracy 
House»  свідчать, що кожен скандал 5-му президенту України 
Петру Порошенку забирав кілька відсотків від рейтингу довіри 
та підтримки.  

«Березень 2019 року – «Корупційний скандал в 
Укроборонпромі». Журналістське розслідування про 
корупцію в оборонному секторі спричинило великий 
політичний резонанс через фігурування в ньому найближчого 
друга і партнера Президента – Ігоря Гладковського-
Свинарчука. Через даний скандал Петро Порошенко втратив  
2-3% рейтингів». [1]  

І хоча в відсотках виміряти вплив кожного виду ЗМІ на 
політичні комунікації досить складно, проте через свою 
специфіку, кожен з видів  впливає по різному, і формує 
загальне відношення глядача, слухача та читача до теми.  
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Радіо сприймають виключно через один з п’яти органів 
чуттів - слух. Радіо - найбільш короткий інформаційний жанр. 
Аудиторія радіо найширша і змінюється навіть протягом дня. 
Особливістю радіо є те, що для них максимально важливий 
звук, адже тільки ним вони оперують.  

Телебачення це поки що наймасовіший засіб масової 
інформації. Телебачення стрімко втрачає відсотки охоплення 
глядачів. Вже зараз можна сказати, що в найближчі роки воно 
зазнає суттєвих змін. До того через певні специфічні 
можливості ТВ має найбільший вплив на громадськість. 
Головна його перевага наявність картинки. Це надає цьому 
виду ЗМІ емоційну силу, відповідно робить доріжку до розуму 
глядача ближчою. В психології мас відомий так званий ефект 
ореола. Зазвичай під словами „Ефект ореола” в сучасній 
масовій комунікації розуміють блакитне світло, яке мають 
телеекрани, та схильність глядачів надавати ідеалістичних 
якостей героям, за якими спостерігають з екрану.   

Газети та журнали не можуть претендувати на швидкість 
повідомлень більшість газет та журналів беруть так би мовити 
аналітичністю, або іншим поглядом. І якщо ще кілька років 
тому, здавалося що друкована преса помре, то тепер зрозуміло, 
що вона знайшла свою елітарну нішу. Головна особливість 
друкованих ЗМІ це стабільність їхньої аудиторії.  

Інтернет-видання мають важливе значення в політичних 
комунікаціях. Саме інтернет видання першими інформують, 
показують і розповідають. Вони роблять це швидко і 
надзвичайно стисло. До інтернет видань також можна додати 
пабліки в соціальних мережах, що за декілька хвилин 
сповіщають мільйонні аудиторії про останні події.  

Війна суттєво вплинула на всі ці види ЗМІ. Об’єднання 
більшості інформаційних телевізійних каналів в одне 
утворення - національний телемарафон суттєво знизило 
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охопленні телеканалів. Тепер на більше ніж 20 ТВ 
транслюється один і той самий контент, який формується в 
різні години різними редакціями. По своїй тональності 
відносно висвітлення подій на війні  контент надзвичайно 
схожий. Це призвело до того, що значно зменшились  
можливості висвітлення подій на фронті. Звузилась  
різноманітність думок щодо подій в Україні. Адже і самого 
контенту стало. Але це не викликало протестів з боку 
журналістської спільноти, яка працює в марафоні. Марафон 
окрім інформаційної функції почав виконувати і 
антипропагандистську.  

Це стало необхідним через те, що головним 
пропагандистом в світі є Російська Федерація. Усі її ЗМІ 
(телебачення, радіо, інтернет-видання), соціальні мережі, 
спеціальні фабрики ботів націлені на одне – мобілізувати їхній 
внутрішній електорат на підтримку війні та путінському 
режиму. Хоча межі розповсюдження їхньої пропаганди і не 
обмежуються територією країни, а націлені на весь світ. В той 
же час в Україні вони намагаються активно просувати тези, 
про неможливість існування самої держави України, як 
штучно створеної, звинувачення у тому, що війну розпочала 
Україна. 

Питаннями визначення поняття пропаганди займався ще 
на початку 20 століття Г.Лассуел. В своїй книзі  «Техніка 
пропаганди у світовій війні» , яку було видано у 1927 році, 
дослідник казав, що головним знаряддям протистояння ворога 
є пропаганда. І її значення є таким же важливим як військовий 
та політичний вплив на супротивника.  Науковець 
стверджував, що пропаганда – виступає інструментом 
масового переконання, як спроба  змінити погляди людей. [2]  

Попри зміни, який зазнала українська журналістика під 
час війни, за словами голови національної спілки журналістів 
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України Сергія Томіленко  рівня довіри у глядачів ні телебачення, 
ні інші ЗМІ не втратили. «Нині високий рівень довіри до 
офіційних каналів мовлення, до об’єднаного телемарафону, отож 
щодня потрібно бути на сторожі й реагувати». [3] 

Своє місце в воєнному інформаційному просторі зайняло 
і радіо. Під час масштабних відключень електроенергії 
внаслідок обстрілів з боку Росії,  для десятків мільйонів людей 
єдиним засобом зв’язку залишилось радіо на коротких хвилях.  

Пабліки в соцмережах та сайти завдяки ще більше 
перебрали на себе увагу громадян у класичних ЗМІ. Саме з 
інтернету в режимі реального часу, з постів та відео від 
мешканців Херсону, українці та весь світ дізнавалися як їх 
звільняли Українські військові. І попри те, що цей контент не 
відповідав журналістських стандартам: мав оціночні судження, 
вироблявся не професіоналами, не мав різних точок зору, 
проте саме він був найпопулярнішим.   

Висновки. В політичних комунікаціях особливо 
значення мають ЗМІ. Адже саме через них  вдається швидко 
доносити інформацію до споживачів контенту.  Проте кожен вид 
ЗМІ має свою специфіку. А під час війни усі українські ЗМІ 
зазнали чималих змін. Телебачення було об’єднано в 
національний марафон, і на багатьох каналах транслює однаковий 
контент. Радіо стало більш популярним завдяки можливості 
роботи з дуже обмеженим енергетичним ресурсом. Інтернет ЗМІ 
та соціальні мережи отримали вибуховий приріст прихильників 
через можливість максимально швидко розповідати про події, 
навіть незважаючи на деяку втрату об’єктивності.  
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РОЗВИТОК ТА ЗМІНИ ДИКТАТУРИ В ЧАСОВОМУ 

ПРОСТОРІ 
  

В сучасному світі продовжують існувати диктаторські 
режими. Здавалося б, маючи стільки гіркого досвіду правлінь 
диктаторів у минулому, як можуть люди вірити, що саме цього 
разу усе буде інакше? Але вони таки вірять, чи можливе це 
через те, що диктатура, як і демократія, не стоїть на місці і 
розвивається, намагаючись знаходити все нові та нові засоби 
впливу на суспільство? Чи просто люди все ще продовжують 
самі шукають собі «сильного лідера», аби той змінив їх життя 
на краще, не звертаючи увагу на трагічний досвід минулого? 

Аби краще розібратися у цьому питанні,  проведемо 
аналогії між новими та старими диктаторськими режимами на 
прикладі фашиської Німеччини, СРСР під час сталінського 
правління, путінською Росією та сучасною КНДР.  

Для початку треба визначитися що взагалі означає термін 
диктатура? Як писав у своїй статті «Чи зникнуть диктаторські 
режими?»  Рейчел Нувер:  «За словами Наташі Езров, 
старшого викладача кафедри державного управління в 
Університеті Ессекса, більшість науковців погоджуються з 
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простим визначенням: "Диктатура – це політичний режим, при 
якому відсутня зміна виконавчої влади» [2]. Тобто, диктатуру 
може встановити як одна людина, так і ціла партія, вона 
спирається не на незалежні вибори, а на силові структури 
часто з використанням терору. Звісно, диктатуру ставлять у 
один ряд із демократією та монархією як форму політичного 
режиму. Тоді у чому ж полягають особливості та небезпеки 
саме цього режиму? 

В першу чергу колосальні проблеми з’являються у 
держави та народу,  що привели до влади диктатора. Це може 
стати помітним не відразу, і не для всіх. Часто, на початку 
свого існування, диктатура  здається більш економічно 
вигідною та сильнішою на шляху розвитку країни за 
демократію. Як приклад, економічне піднесення Німеччини за 
часів правління націонал-соціалістичної робітничої партії. 
«Диктатури дуже часто демонструють успішні приклади 
економічного прориву держави. Так, А. Гітлер за чотири роки 
підняв економіку Німеччини, переміг безробіття, розгорнув 
будівництво найкращих в Європі автотрас, мостів, аеродромів. 
Новий канцлер відмовився виплачувати принизливі для країни 
репарації і в односторонньому порядку скасував Версальський 
мирний договір. За випуском промислової продукції 
Німеччина перевершила країни-переможниці у Першій 
світовій війні – Британію і Францію. Зарплати німців були 
одними з найвищих в Європі. Гітлер одним із перших глав 
урядів заборонив дитячу працю, запровадив декретні 
відпустки для жінок, виплату грошей за народження дитини. 
Здоров'я німецької жінки  він вважав запорукою могутності 
німецької нації» [1]. 

 І можливо б, Німеччина дійсно стала однією з 
найвпливовіших держав у ті часи, якби не одне але. Кінцевою 
метою Гітлера ніколи не був лише добробут та економічне 
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піднесення в середині країни. Усі його нововведення стали 
лише проміжним етапом,  етапом що возвеличував його як 
правителя та підсилював культ особи, етапом що у кінці 
призведе до початку кривавої та страшної війни та її руйнівних 
наслідків.  

У сучасній Росії політика не надто відрізняється. 
Президент В. Путін також підготовлював ґрунт для початку 
повномасштабного наступу на Україну 2022 р., окупації Криму  
та часткової окупації Донецької та Луганської областей                 
2014 р. «У попередні роки російські морські піхотинці та 
льотчики, базовані в Криму, вихвалялися перед українськими 
військовими та кримськими дівчатами своїми високими 
зарплатами і розповідали, як Путін про них дбає. Це було 
справді так: зарплата російського офіцера була вищою, ніж 
зарплата адмірала українських ВМС. Але російські морячки не 
здогадувалися, що така турбота про армію зумовлювалася 
планами її використання у майбутніх війнах. Не 
здогадувалися, що за цю зарплату їм доведеться вмирати у 
пісках безводної сирійської пустелі чи під териконами 
Донбасу. Загарбницькі війни у Грузії, на українському 
Донбасі, воєнна авантюра в Сирії, дедалі інтенсивніші 
військові навчання та провокації проти країн НАТО та 
очевидна підготовка до Третьої світової засвідчують, що у 
Путіна є ще багато планів застосування гарматного м'яса, 
якому він колись підняв зарплату» [1].  

 Ще однією особливістю режиму є  культ особистості 
який створюється навколо диктатора. Саме завдяки цьому, 
кожне слово правителя стає законом, а віра людей у нього 
зростає в багато разів. Прикладом є сталінська диктатура в 
СРСР. Навколо нього створили ареол безгрішного вождя, ледь 
не святого. Й. Сталін був головним героєм багатьох 
радянських творів, на його честь  називали населені пункти, 
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йому присвячувалися вірші і ставилися пам’ятники. Він 
жорстоко контролював ЗМІ та з легкістю позбавлявся 
інакомислячих. Народу «вождь» здавався саме тією сильною 
людиною, яка здатна все виправити на краще, якій не байдуже 
на них і яка створить кращий світ.  

Загальновідомим також є культ особи у Північній Кореї, 
де  династія Кім править вже третє покоління. Вождю 
приписується божественна природа. Було навіть створено 
ікони з обличчям Кім Ір Сена. Гігантоманія і пафос, усюди 
портрети та пам’ятники диктатору. Його наступники Кім Чен 
Ір та Кім Чен Ин також успішно підтримували такий засіб 
масового впливу. 

Своєрідне «економічне диво» на початкових етапах і 
культ особи допомагають диктаторам утримувати всю повноту  
влади у своїх руках. Яким же чином вони взагалі до неї 
приходять?  Найкращий спосіб - це популіські розмови про 
високий рівень життя. Але пусті обіцянки не спрацюють, 
потрібно пояснити чому раніше їм жилося погано, і саме у 
такий момент майбутній диктатор знаходить такого собі 
«суспільного ворога». Зазвичай, це група осіб яка за 
національними, культурними чи ідеологічними причинами 
відрізняється від більшості. Наприклад, євреї, роми, 
гомосексуали та слов’яни  вважалися суспільним ворогом  за 
часів Третього Рейху. Вищість і досконалість арійської раси, 
яку пропагандувала ідеологія, стала ключовим аспектом у 
підкорені людської довіри. Злі та принижені після поразки у 
Першій світовій війні німці, шукали шляхи виходу для свого 
гніву, саме тоді і з’явився суспільний ворог, якого можна було 
визнати винним у всіх своїх проблемах. «Особливість 
тоталітарного режиму полягає в тому, що тут терор і страх 
використовуються не тільки як інструмент знищення й 
залякування дійсних або уявних ворогів і противників, але й як 
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нормальний інструмент управління масами. З цією метою 
постійно культивується й відтворюється атмосфера 
громадянської війни. Терор використовується без будь-якої 
причини чи провокації. Так було у нацистській Німеччині, де 
терор було розв’язано проти євреїв, тобто людей, об’єднаних 
спільними расово-етнічними характеристиками, незалежно від 
їх поведінки» [3, 183].  

У Росії також пропагандується культ «слов’янської 
людини», тобто людини зі слов’янською зовнішністю. Та 
насправді цей вузький термін стосується лише росіяни. Вони 
вважають себе кращими за інші народності, навіть ті що є 
частиною Росії. Типовим явище є те, що вони здають квартири 
тільки людям зі слов’янською зовнішністю. Не можна 
забувати і про образливі назви для інших народів, як от  — 
хохли для українців, і постійну зневагу у всіх творах та 
фільмах.  

Характерною ознакою диктаторського режиму є «заміни 
правди». Спосіб, де ЗМІ, контрольовані рукою диктатора, 
повністю змінюють правдиву історію і переписують її на свій 
маневр. Дуже хорошим прикладом може слугувати СРСР, 
адже усім відомо наскільки Й. Сталін захоплювався 
пропагандою і як сильно її використовував. Люди за «Залізною 
завісою» не мали змоги отримати інформацію із інших джерел, 
а будь-яке інакомислення каралося смертю чи засланням. 
Дійшло до того, що люди, навіть, не називали речі своїми 
іменами, і у колі сім’ї боялися висловити свою думку. Адже, 
на той час доноси дуже заохочувалися і будь-яке  випадково 
промовлене слово могло коштувати свободи та життя. Такі ж 
процеси ми спостерігаємо у сучасній Росії — правонаступниці 
СРСР, де навіть люди, які бували в Україні чи мають тут 
родичів, настільки «промиті» російською пропагандою, що 
закривають очі на очевидні речі, про які говорить весь світ. Ну 
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а поки вони закривають очі і ігнорують повномасштабне 
вторгнення Росії в Україну, їх президент-диктатор створює 
нову «Залізну завісу» для своїх громадян.  

Отже,  не дивлячись на плин часу, диктатура не 
збирається розвиватися, вона стоїть на місці і використовує ті 
самі методи, що і десятиліття тому. Нажаль, якимось чином ці 
методи залишаються дієвими у сучасному світі, де здавалося, 
мало б вже стати очевидним, що диктаторські режими — це 
абсолютне зло, що забирає у народу свободу і знищує 
ідентичність людей. 
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PROBLEM OF CRITICAL MATERIALS 

DEPENDENCY FOR EUROPEAN COUNTRIES  
 

Stable relations in international trade are important for the 
economic development of the country. The quality of relations 
between countries, built on the mutual benefit of partners in the 
global supply chain, can affect the continuity of obtaining 
important components and raw materials, the loading of production 
capacities, the level of prices in countries and the level of 
unemployment. That is why the problem of strategic dependence of 
the country or associations of countries on external supplies is 
relevant. The problem of dependence on supplies from third 
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countries has gained particular importance during the COVID-19 
pandemic. Quarantine restrictions introduced by countries, changes 
in the usual modes of operation of most production enterprises led 
to a critical shortage of a wide range of products, starting from raw 
materials and components and ending with final products. 

European Industrial Strategy 2019-2024  focus special 
attention on monitoring of strategic dependencies, that can affect 
industrial ecosystems [1].   

Dependency appears in situation, where limited number of 
actors for the supply of goods, services, data, infrastructures, skills 
and technologies combined with a limited capacity for internal 
production to substitute imports. So, dependency is not only 
external danger, but also absence or limited internal potential to 
substitute import. Strategic dependencies are defined as 
dependencies that are considered of critical importance to the EU 
and its Member States’ strategic interests such as security, safety, 
health and the green and digital transformation [2]. 

European Commission also presents six in-depth reviews of 
strategic areas, where strategic dependency of Europe is critical [1]: 

– raw materials: the EU identified 30 critical raw 
materials in 2020, which supply is highly concentrated. For 
example, in the period of 2012-2016, China provided 98 % of the 
EU’s supply of rare earth elements (REE), Turkey provided 98% of 
the EU’s supply of borate, and South Africa provided 71% of the 
EU’s needs for platinum and an even higher share of the platinum 
group metals iridium, rhodium, and ruthenium. The EU relies on 
single EU companies for its supply of hafnium and strontium; 

– batteries: in 2018, the EU only had about 3% of the 
global production capacity of Lithium-ion (Liion) battery cells, 
while China had about 66% and South Korea together with Japan 
and other Asian countries about 20%  

– active pharmaceutical ingredients: there seems to be a 
further increasing trend in the concentration of generic APIs being 
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produced in India and China. On a global scale, China holds a 
strong APIs position in antibiotics, antiviral, anti-bacterial and      
anti-inflammatory (pain-relief segment). India leads in the central 
nervous system (CNS) and respiratory segments. China and India 
both have strong competitive positions in cardiovascular and 
oncology segments;  

– hydrogen: the EU is a technology leader in several clean 
hydrogen technologies, but it depends on imports of raw materials 
for key components (such as electrolysers and fuel cells) as well as 
the supply of renewable energy; 

– semiconductors: EU Digital Decade set the target that the 
EU’s market share in semiconductors should double by 2030 to 
20%. As the digital transition accelerates, worldwide demand for 
chips will grow rapidly and is expected to exceed USD 1 trillion by 
2030, which means the EU’s value of revenues in semiconductors 
should grow in 4 times by 2030 [2]; 

– cloud and edge technologies: a few large, foreign cloud 
providers dominate the public cloud market in the EU. The top four 
global leaders on the public cloud infrastructure market – often 
referred to as hyperscalers (Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure, Google Cloud and Alibaba Cloud) will account 
for over 80% of global revenues in 2021.193 They are also among 
the most popular cloud providers for European businesses [2]. 

Both external and internal dependencies co-exist. The risks 
related to external dependencies are different from the risks related 
to internal dependencies. This is the case, for example, in relation 
to political tensions and geo-political uncertainty, which can be 
important risks for the EU at an international level. 

It is worth to investigate more deeply these dependencies, for 
example, semiconductor market. To counteract dependency of EU 
in semiconductors, European Chips Act was presented [3]. 
Semiconductors are at the centre of strong geostrategic interests 
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and of the global technological race. Currently, in terms of 
revenues across the semiconductors value chain, the US is the 
market leader, followed by South Korea, Taiwan, Japan, and the 
EU, whose revenues are around 10% of the market (Figure 1) [4]. 

Looking at the demand side, computing and communication 
devices represent over 60% of the market (figure 2a), EU 
chipmakers do not have a strong presence in those segment, 
whereas they are leaders in the Automotive and Industry 
automation sectors, where Europe has strong industrial activities 
(figure 2b).  

Due to realization of European Chips Act, EU can  reduce 
strategic dependency from third countries and occupy 20% of 
global semiconductors market. But realization of programme needs 
coordination between EU members.  
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Fig. 1 Market share on global semiconductors  market at 
2020 [4] 
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Fig. 2 Global semiconductor demand on end use (a) and 
European market share on semiconductor market segments (b)              
in 2020 [4] 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Незважаючи на те, що економічна історія людства досить 
багата на різні події, 2020–2022 роки, безумовно, впишуть у 
неї нові сторінки. Це потребує, зокрема, і детального вивчення 
того, наскільки господарська система тієї чи іншої країни 
готова протистояти подібним шокам. 

Дуже непередбачуваний є кризовий фон глобальний 
економіки. Існує загроза, що глобальна нестабільність та 
протиріччя в економічних інтересах можуть спричинити крах 
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поточного економічного порядку. Глобальна економіка має всі 
атрибути, щоб і надалі залежатиме від регіональних та 
національних економік, що характеризуються різними 
темпами свого розвитку. Сучасна ключова дилема полягає в 
тому, що такі диспропорції або призведуть до світового 
занепаду та колапсу, або країни забезпечать стійкість 
глобальної економіки. Відсутність потужного економічного 
центру також може спровокувати нестабільність глобальної 
економіки.  

Як показав досвід, «Велика двадцятка» (G-20) 
ефективніше, ніж «Велика Сімка» (G-7), а тому значення 
подібних інститутів будуть набувати нового сенсу. Швидкі 
глобальні зміни можуть призвести до масштабних 
внутрішньодержавних та міждержавних конфліктів. Значно 
можуть підвищити можливість міждержавного конфлікту такі 
ризики, як: 

− зміна ключових гравців та протистоянні по лінії    
Захід-Схід; 

− збільшення розбіжностей щодо запасів ресурсів та їх 
використання; 

− ширший доступ до інструментів війни та 
використання провідних технологій [1]. 

Але, незважаючи на нестабільні умови розвитку світової 
економіки - досягнення та підтримка високих темпів зростання 
було і залишається єдиним найбільш актуальним пріоритетом 
економічної політики як у розвинутих країнах, так і в країнах, 
що розвиваються. Це є і буде особливо актуальним після 
уповільнення глобального зростання, пов’язаного з викликами 
сучасного світу. Тож не дивно, що розуміння того, як і чому 
одні країни розвивалися швидше за інші – є головним 
питанням економістів уже понад два століття. 
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Останнім часом спостерігається безліч позитивних і 
негативних ознак у процесі відновлення світової економіки 
після епідемії, особливо двох найбільших економік світу. 
Однак глобальна економіка стикається з серйозними 
викликами в контексті складної геополітичної ситуації, 
пов'язаної із суб'єктами, які мають великий вплив у світовому 
масштабі. Це свідчить, що економіки світу мають 
зосереджувати більше зусиль на досягненні цілей у сфері 
сталого розвитку. 

Загалом, можна відмітити, що економічне зростання усіх 
без виключення регіонів світу у 2000-2010 рр. пройшло 
набагато більшим темпами, аніж у 2010-2020 рр., що ще раз 
демонструє про не дуже добру ситуацію в світовій економіці.  

 
Рис. 1. Розподіл світового ВВП (номінальний) за 

регіонами світу у 2000-2020 рр., трлн дол. США. Складено за 
матеріалами [2] 

 
Північна Америка у 2010-2020 рр. зросла в 3,5 рази 

менше, Європа та Центральна Азія в 11 разів менше, 
Латинська Америка за 10 років зросла у ВВП менше аніж за 
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будь який один рік у періоді 2000-2010-х, те ж сам майже і у 
країнах Близького Сходу та африканських країнах. Лише 
темпи країн Східної Азії в минулому десятилітті впали “лише” 
в 2 рази (рис.2). 

 
Рис.2. Порівняння темпів зростання ВВП регіонів світу у 

перше та друге десятиліття ХХІ ст., %. Складено за 
матеріалами [2] 

 
В таблиці 1 наведено ВВП країн G-20 у 2005-2021 рр. 

Загалом, країни Двадцятки відрізняються дуже різкими змінами 
обсягу та темпів зростання своїх економік за цей період. 

 
Таблиця 1 

ВВП (номінальний) країн G-20 у 2005-2021 рр.,  
млрд дол. США 

Країна 2005 2010 2015 2021 
Аргентина 198 423 594 491 
Австралія 695 1147 1350 1542 
Бразилія 891 2208 1802 1608 
Велика Британія 2544 2491 2956 3186 
Індія 820 1675,6 2103 3173 
Індонезія 285 755 860 1186 
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Італія 1858 2136 1836 2099 
Канада 1173 1617 1556 1990 
Китай 2285 6087 11061 17734 
Південна Корея 934 1144 1465 1798 
Мексика 877 1057 1171 1293 
Німеччина 2846 3399 3357 4223 
ПАР 288 417 346 419 
Росія 764 1524 1363 1775 
Саудівська Аравія 328 528 654 833 
США 13039 15048 18206 22996 
Туреччина 506 776 864 815 
Франція 2196 2645 2439 2937 
Японія 4831 5759 4444 4937 

Складено за матеріалами [2] 
 
Для більш інформативного аспекту аналізу, визначимо 

середньорічні темпи їх зростання (рис.3). 

 
Рис. 3. Середньорічні темпи зростання ВВП країн                    

G-20 у 2005-2021 рр., %. Складено за матеріалами [2] 
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Ми бачимо, що половина країн Великої двадцятки вже 
давно не мають середньорічних темпів зростання більше 1,5%. 
Це і розвинені країни, такі як Японія (найнижчий показник), 
Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада, США, 
так і країни, що розвиваються – Туреччина, ПАР, Мексика. 
Загалом 2% і більше мають країни, що розвиваються – 
Саудівська Аравія, РФ, Китай (лідер з 6,43%), Індонезія, Індія, 
Бразилія та Аргентина, і лише Австралія має 2%, яка 
представляє розвинені країни. Таким чином, останні країни 
можна занести в групу країн, зростання та розвиток який йде 
прискореними темпами. Звичайно, за межами G-20 є велика 
кількість країн, які також відзначаються прискореними 
темпами росту, але, по-перше, всі вони так чи інакше 
базуються на індивідуальних особливих національних 
перевагах, а по-друге, як правило, не є репрезентативним, адже 
в багатьох аспектах спир ми тощо. І те, й інше найбільше б'є 
по людях, які мають низькі доходи, посилюючи нерівність, що 
зростає. Ця нерівність доходів і є одним із головних факторів, 
що формують світову економіку у 2020-2025 рр. 
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ЗАХИСТ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ВІД 
ДІЙ РОСІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ 

ПРОТИ УКРАЇНИ 
 

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних 
грошей (FATF)  (англ. Financial Action Task Force on Money 
Laundering, фр. Groupe d'action financière; GAFI) - міжурядовий 
орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на 
міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби 
щодо відмивання грошей. Група відслідковує процеси й вивчає 
способи відмивання грошей, розробляє заходи протидії, сприяє 
запровадженню стандартів боротьби з відмиванням грошей. 
Спочатку пріоритетом FATF  була боротьба з відмиванням 
доходів, отриманих від торгівлі наркотиками. Ключовим 
документом FATF є рекомендації, які викладені у формі 
щорічних звітів організації.[1]  

Участь Держфінмоніторингу у заходах під егідою FATF, 
є особливо актуальною у період війни РФ проти України 
оскільки дає можливість залучати міжнародну спільноту до 
притягнення до відповідальності РФ за злочини, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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вчиняються нею проти українського народу.За сприяння та 
згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 13 по    
17 червня 2022 року представники Держфінмоніторингу взяли 
участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке 
проходило у «гібридному» форматі у м. Берлін, Німеччина.[2]  

За наслідками розгляду питання щодо членства РФ FATF 
прийнято відповідну Заяву, що розміщена на офіційному               
веб-сайті FATF.[3] 

Згідно із заявою, FATF вкотре висловлює глибоке 
співчуття народу України та продовжує висловлювати жаль з 
приводу величезних людських жертв і невиправданих 
руйнувань, спричинених триваючим вторгненням Росії. Дії РФ 
суперечать основним принципам FATF, спрямованим на 
сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. 
Вони також є грубим порушенням зобов’язань, на основі яких 
члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати 
Стандарти FATF. 

Через вторгнення РФ члени FATF погодилися суттєво 
обмежити її роль і вплив у цьому органі. Члени FATF 
вирішили, що Росія більше не займатиме жодної керівної 
посади в FATF, а її участь у прийнятті рішень щодо 
встановлення стандартів, оцінок FATF та інших важливих 
питань буде суттєво обмежена. РФ також більше не 
надаватиме оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для 
процесів експертної оцінки FATF. 

Після Заяв від 4 березня та 21 квітня FATF продовжує 
закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз 
цілісності та безпеки міжнародної фінансової системи, які 
виникають внаслідок агресії РФ в Україні. 

FATF в котре зазначає, що всі юрисдикції повинні бути 
пильними щодо можливих ризиків, які виникають внаслідок 
обходу заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової 
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системи. 
Враховуючи те, що відповідно до Мандату FATF всі 

рішення приймаються консенсусом (а не більшістю голосів 
членів), питання включення РФ до санкційного списку FATF 
продовжує обговорюватись між країнами-членами та 
спостерігачами і буде розглянуто в рамках наступних заходів 
FATF.[2] 

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів 
(FATF) за підсумками свого пленарного засідання                             
20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних 
та майбутніх проектах.[4]  

Крім того, РФ більше не зможе брати участь у засіданнях 
регіональних органів FATF як член організації. 

"FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з 
непотрібними людськими жертвами, стражданнями і 
руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що 
триває в Україну", - йдеться в заяві. Також констатується, що 
дії РФ "продовжують порушувати базові засади FATF, 
спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності 
фінансової системи". З огляду на це організація і вирішила 
накласти додаткові обмеження. 

FATF має намір стежити за розвитком ситуації і 
розглядати питання про зняття або продовження обмежень 
щодо РФ на кожному своєму новому пленарному засіданні.[4]  

В умовах воєнного стану в Україні, веденого Указом 
Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного 
стану в Україні» (зі змінами), постала нагальна необхідність у 
нівелюванні інструменту впливу рф на фінансову систему України 
шляхом зупинення фінансових операцій, спрямованих на підтримку 
(фінансування) збройної агресії проти України. 

Після Заяв FATF щодо рф від  04.03.20222, 1.04.2022, 
17.06.2022 та 20-21.10.2022 (як вказувалося раніше)  FATF 
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продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними 
щодо загроз цілісності та безпеки міжнародної фінансової 
системи, які виникають внаслідок агресії рф в Україні. Також 
FATF зазначає, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо 
можливих ризиків, які виникають внаслідок обходу заходів, 
вжитих для захисту міжнародної фінансової системи.[5] 

Відповідно до статті 20 Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом 
України від 16.09.2014 № 1678-VII (далі – Угода про 
асоціацію), Україна має забезпечити імплементацію 
відповідних міжнародних стандартів, зокрема, імплементацію 
норм Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та 
Ради від 20.05.2015 «Про запобігання використанню 
фінансової системи для цілей відмивання грошей або 
фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про 
скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 
2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС» (зміненої 
Директивою (ЄС) 2018/843, далі – Директива (ЄС) 2015/849) та 
стандартів FATF. 

Водночас з метою реалізації рекомендацій Європейської 
Комісії, зазначених в розділі 4 «Висновки та рекомендації» 
Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство 
в Європейському Союзі (Повідомлення Комісії для Європейського 
Парламенту, Європейської Ради та Ради від 17.06.2022 COM 
(2022) 407 final), необхідно в законодавстві включити норми,                
які забезпечать відповідність національного законодавства 
міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії. 

Так, Директивою (ЄС) 2018/843 розширено перелік осіб, 
які зобов’язані застосовувати вимоги цієї Директиви та 
Директиви (ЄС) 2015/849, зокрема: 
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(d) агентами з нерухомого майна, включаючи випадки, 
коли вони діють як посередники під час здавання в оренду 
нерухомого майна, але лише стосовно транзакцій, за якими 
щомісячна орендна плата становить 10 000 євро або більше; 

(i) особами, що здійснюють торгівлю витворами 
мистецтва або виступають як посередники в такій торгівлі, 
включаючи випадки, коли таку діяльність провадять мистецькі 
галереї та аукціонні доми, якщо вартість транзакції або серії 
пов’язаних транзакцій становить 10 000 євро або більше. 

Тому з метою імплементації в національне законодавство 
зазначених вимог Директиви (ЄС) 2018/843 необхідно 
включення до переліку спеціально визначених СПФМ торгівців 
творами мистецтва та посередників в такій торгівлі та суб’єктів 
господарювання, які надають посередницькі та/або 
консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого 
майна, із встановленням для таких суб’єктів обов’язків СПФМ 
під час проведення ними фінансових операцій на суму, що 
дорівнює або перевищує 400 тис. гривень. 

Водночас двадцять другою Рекомендацією FATF 
встановлено, що вимоги, викладені в Рекомендаціях 18 – 21, 
застосовуються до всіх визначених нефінансових установ та 
професій, зокрема, наступним чином: необхідно зобов’язати 
торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням 
повідомляти про підозрілі операції, коли вони здійснюють 
будь-які готівкові операції з клієнтами на суму, що дорівнює 
або перевищує відповідний визначений поріг. 

Згідно із пояснювальною запискою до двадцять другої та 
двадцять третьої Рекомендацій FATF визначений поріг для 
торговців дорогоцінними металами та торговців дорогоцінним 
камінням, коли вони залучені до будь-якої готівкової операції, 
становить USD/EUR 15 000. 
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При цьому частиною першою статті 10 Закону України 
від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про  запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» визначено, що 
виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу забезпечується для суб’єктів господарювання, які 
здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума 
фінансової операції дорівнює чи перевищує 40 тис. гривень 
або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в 
іноземній валюті, банківських металах, інших активах. 

Тому з метою імплементації зазначених вимог 
Рекомендацій FATF передбачається внесення змін в частині 
встановлення порогу для суб’єктів господарювання, які 
здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і 
дорогоцінним камінням та виробами з них, від 400 тис. гривень. 

Технічна відповідність національного законодавства 
України Рекомендаціям FATF та ефективність його виконання 
періодично оцінює Комітет експертів з оцінки заходів протидії 
відмиванню грошей та фінансуванню тероризму 
(MONEYVAL).  

У Другому Звіті MONEYVAL про прогрес та переоцінку 
рейтингів щодо Технічної відповідності (червень 2020) 
зазначено, що двадцять восьма Рекомендація FATF 
залишається частково виконаною.  

Так, у пункті  26 вказаного Звіту про прогрес зазначено: 
«Відповідно до статті 32 застосовується ряд санкційних 

повноважень та відповідних штрафів, а також підвищено 
рівень штрафів, що застосовуються до СПФМ за порушення 
зобов’язань у сфері запобігання та протидії. За одне 
порушення може бути застосований лише один захід впливу, 
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що є обмежуючим фактором для застосування санкцій для 
СПФМ. Цей недолік може перешкоджати застосуванню ризик-
орієнтованого підходу та обмежувати можливість наглядового 
органу застосовувати поступові санкції». 

Тому з метою підвищення оцінки відповідності 
національного законодавства України Рекомендаціям FATF та 
удосконалення регулювання і нагляду за спеціально 
визначеними СПФМ передбачається виключення норми 
частини третьої статті 32 Закону № 361, якою передбачено, що 
за одне порушення не може бути застосовано більше одного 
заходу впливу. 

Також необхідно усунення колізій в нормах Закону 
№ 361, які виникли у зв’язку із прийняттям Верховною Радою 
України Закону України від 12.05.2022 № 2257-IX «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо підвищення 
ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» 
(далі - Закон № 2257), а саме щодо елімінації суперечностей по 
встановленню СПФМ відповідного рівня (високого чи 
неприйнятно високого) ризику ділових відносин з клієнтами, 
до яких застосовано спеціальні економічні або інші 
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України 
«Про санкції». 

Із набранням чинності Законом № 2257, крім конфлікту 
двох норм Закону № 361 щодо встановлення різного ризику 
щодо одних і тих самих осіб, діє норма, відповідно до якої 
фінансові установи як СПФМ зобов’язані розривати ділові 
відносини з усіма особами, до яких застосовані санкції 
відповідно до Закону України «Про санкції», незалежно від 
виду таких санкцій. 

Санкційні особи незалежно від застосованих до них 
санкцій також не матимуть змоги виконувати свої 
зобов’язання щодо сплати податків та інших обов’язкових 
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платежів, виплати заробітної плати, розрахунків із 
контрагентами, виконувати свої зобов’язання перед 
фінансовими установами (наприклад, щодо погашення 
заборгованості за кредитним договором) тощо, тобто фактично 
опиняться поза межами фінансової системи України та 
відповідно без належного контролю, що призведе до 
збільшення частки тіньової економіки України. 

При цьому критерій «високий ризик» не обов’язково має 
наслідком припинення ділових відносин, а призводить до 
посилених заходів первинного фінансового моніторингу. 

Тому пропонується підсанкційних осіб віднести до 
категорії клієнтів, яким встановлюється високий ризик ділових 
відносин. 

Ураховуючи те, що СПФМ, які знаходяться на території 
бойових дій, тимчасово окупованих територій України, та не 
мають можливості виконувати обов’язки СПФМ, необхідно 
передбачати, що такі особи звільняються від відповідальності 
за порушення вимог у сфері запобігання та протидії. 

Також з метою виконання пункту 12 Плану заходів щодо 
запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які 
мають значну економічну та політичну вагу в суспільному 
житті (олігархами), затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.11.2021 № 1582-р, яким передбачено 
розроблення та подання в установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про 
внесення змін до статті 12 Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» щодо посилення 
контролю за діяльністю олігархів». 

Слід зазначити, що згідно із нормами статті 12 Закону 
№ 361 СПФМ зобов’язаний здійснювати посилені заходи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#n121
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#n121
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#n121
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2021-%D1%80#n121
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належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з 
якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових 
відносин яких) є високим. 

Нормами частини п’ятої статті 7 Закону № 361 визначено 
перелік клієнтів, стосовно яких СПФМ зобов’язаний 
встановити високий ризик ділових відносин (фінансової 
операції без встановлення ділових відносин). Отже, для 
встановлення посиленого контролю за фінансовими 
операціями та діяльністю олігархів необхідно включити 
олігархів до переліку високоризикових клієнтів СПФМ 
шляхом внесення відповідних змін до частини п’ятої статті 7 
Закону № 361. [5] 

З метою вирішення питань окреслених вище, Кабінетом 
міністрів  7 вересня 2022 було розроблено та зареєстровано у 
Верховній Раді проект закону №8008 про внесення змін до 
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи 
України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти 
України, та адаптації законодавства до окремих стандартів 
FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843. 

Законопроектом передбачається: 
• розширити  перелік клієнтів,  яким СПФМ зобов'язаний  

встановити високий ризик ділових відносин особами, які 
пов'язані з рф; 

• включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ 
зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин; 

• виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким 
встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, 
залишивши для таких осіб високий рівень ризику; 
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• розширити ознаки порогової фінансової операції 
ознакою, при якій однією з учасників операції є особа рф; 

• розширити перелік спеціально визначених СПФМ 
особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними 
цінностями торгівців творами мистецтва та посередників в 
такій діяльності та суб'єктами господарювання, які надають 
посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в 
оренду нерухомого майна, та встановити, що державне 
регулювання і нагляд за такими особами у сфері запобігання та 
протидії здійснює Мінфін; 

• усунути обмежувальний фактор застосування 
фінансових санкцій до СПФМ; 

• розширити ознаки бездоганної ділової репутації 
відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти 
основ національної безпеки України, проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку; 

• недопущення до керівництва та управління СПФМ осіб, 
які мають громадянство рф; 

• звільнити СПФМ від відповідальності за порушення 
вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження 
таких СПФМ на території бойових дій та/або тимчасово 
окупованих територіях. 

19 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні 
за основу  законопроект  № 8008 із скороченням строку 
підготовки. "За" проголосували 280 народних депутатів. 

Висновки. Прийняття проекту закону в цілому 
сприятиме виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на 
підтримку (фінансування) держави, яка здійснює збройну 
агресію проти України, захисту економічних та внутрішніх 
інтересів національної безпеки України, встановленню 
посиленого контролю за фінансовими операціями та 
діяльністю олігархів, адаптації в національне законодавство 

https://ips.ligazakon.net/document/view/JI08051Ihttps:/ips.ligazakon.net/document/view/JI07524I?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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міжнародних стандартів в сфері запобігання та протидії, 
імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію, а 
також усуненню колізій в законодавстві України. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Романенко Є.О. Україна кандидат на вступ в 

Європейський Союз //Сучасні аспекти модернізації                    
науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXV 
Міжнародної науково-практичної конференції / за ред.                   
І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Рига (Латвія): ГО «ВАДНД», 
07 жовтня 2022  - р.110-118 

2.Держфінмоніторінг взяв участь у Пленарному засіданні 
FATF https://finap.com.ua/oprilyudnena-zayava-fatf-shhodo-
obmezhennya-chlenstva-rf/ 

3. Заява FATF щодо Російської Федерації https://www.fatf-
gafi.org/ publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html 

4. Росію виключили із ще однієї міжнародної організації 
https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyu-viklyuchili-iz-shche-

odnieyi-mizhnarodnoyi-1666412009.html 
5. Про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 
щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка 
здійснює збройну агресію проти України, та адаптації 
законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви 
ЄС 2018/843: проект Закону від 07.09.2022 №8008 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40434 

https://www.fatf-gafi.org/%20publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html
https://www.fatf-gafi.org/%20publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html


 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  302 

СЕКЦІЯ 13. 
 

МЕДИЦИНА 
 

 
Єренко О.К. 

старший викладач кафедри управління і економіки 
фармації та фармацевтичної технології, 

Запорізький державний медичний університет 
м. Запоріжжя, Україна 

 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 

ЛІКАРСЬКИХ І КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 
 ЩО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  

ВИПАДІННЯ ВОЛОСЯ 
 

Патологічна алопеція (випадання волосся) - справжня 
проблема, яка займає домінуюче місце серед патологічних 
структур шкіри. Є різні види облисіння, найпоширенішою 
формою якого є андрогенна та телогенова алопеція [1]. 
Андрогенетична алопеція - прогресуюче облисіння, це 
викликано андрогенами, що діють на волосяні фолікули. 
Чоловіки та жінки з генетичною схильністю часто не тільки 
демонструють надмірне випадання волосся, а й та поява лупу 
їх об’єднує. За даними досліджень, ознаки випадіння волося 
30% чоловіків 25-30 років, 40% чоловіків 40 і 50% чоловіків 
50-60 років. Майже 95% чоловіків відчувають випадання лінії 
волосся після статевого дозрівання, з яких 50% мають 
випадання волосся на лобі та маківці [2, 3]. Враховуючи 
високу поширеність серед молоді та рекламу в засобах 
масової інформації, зростає безконтрольне використання 
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косметики, а саме засібів для боротьби з облисінням. Проте 
використання космецевтичних препаратів у боротьбі з 
алопецією є досить актуальним не завжди зрозуміло, оскільки 
більшість із них не є корисними. Враховуючи специфіку 
перебігу та зміни волосся найбільш ефективним є 
фолікулярне лікування алопеції. Це досягається завдяки 
комплексному застосуванню препаратів системної та місцевої 
дії, які входять до складу певного засобу. Створення нових 
синтетичних та природного походження засобів є дуже 
важливим завданням сучасної фармації. Ліки, які впливають 
на патогенез захворювання та сприяють ефективній та 
контрольованій корекції алопеції забезпечить економічно 
вигідні засоби на фармацевтичному ринку України. 

Вивчення номенклатури зареєстрованих в Україні 
лікарських засобів і косметичних засобів для усунення лупи, а 
також терапії випадіння волосся та інших видів облисіння; 
встановлення співвідношення кількості вітчизняних та 
закордонних препаратів, порівняльний аналізза вартістю, 
формами випуску, вмістом діючих речовин і доцільністю 
створення вітчизняних лікарських засобів для місцевого 
лікування алопеції. 

Було здійснено маркетингові дослідження ринку 
лікарських і косметичних засобів, які застосовують при різних 
причинах випадіння волосся. Як основний матеріал 
дослідження використовували дані Державного реєстру 
лікарських засобів, публікації в науково-практичних виданнях, 
інформацію з офіційних web-сайтів виробників продукції й 
асортимент косметичних магазинів і аптек міста Запоріжжя. 

Сучасний фармацевтичний ринок України пропонує 
широкий вибір ЛЗ для застосування при облисінні й для 
усунення лупи. Асортимент лікарських форм представлений 
шампунями, розчинами для зовнішнього застосування, 
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спреями, лосьйонами, таблетками та капсулами. 
Найпоширенішими формами випуску серед препаратів цієї 
групи є шампуні, котрі становлять 35% від усього асортименту 
продукції, та засоби у формі розчину для втирань – 19%; 
пероральні препарати представлені капсулами і таблетками –
14%; останнє місце посідають лосьйони та спреї, у формі яких 
випускають по 9% ЛЗ. Основними групами діючих речовин у 
складі ЛЗ для типічного застосування є стимулятори росту, 
місцевоподразнювальні, капіляропротекторні, антисептичні та 
репаративні речовини. Лікарські препарати системної дії 
містять переважно комплекси вітамінів, мікроелементів та 
амінокислот для збалансованого живлення волосяних 
фолікулів. Для лікування алопеції базовими препаратами є 
Пілфуд Босналек на основі міноксидилу – синтетичного 
периферичного судинорозширювального засобу у формі 
лосьйону місцевої дії та таблетки фінастериду для 
внутрішнього застосування. Ці синтетичні препарати мають 
низку недоліків і побічних ефектів. Міноксидил ефективний 
лише при початкових формах алопеції, у місцях повного 
облисіння відновлення росту майже не відбувається; після 
припинення вживання засобу знову може посилитись 
випадіння волосся. Недоліками фінастериду є тривале (до 2 
років) застосування, сильна ембріотоксична дія, через що він 
протипоказаний жінкам, у чоловіків при тривалому вживанні 
може розвинутись імпотенція, зниження лібідо, порушення 
еякуляції тощо [4, 5]. До складу засобів для лікування лупи 
вводять переважно кератолітики (саліцилова кислота, сірка), 
регулятори кератинізації (цинку піритіон, іхтіол, дьоготь 
березовий), топічні кортикостероїди та антигрибкові 
препарати (кетоконазол, тербінафін). 

Висновки. Асортимент ліків проти випадіння волосся в 
основному представлений препаратами іноземного 
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походження, що впливає на їх вартість та доступність для 
споживача. Препарати для корекції алопеції та усунення лупи 
представлені у різних формах випуску. Серед них 
переважають місцеві шампуні та розчини для зовнішнього 
застосування. Симптоматичні засоби для лікування алопеції в 
основному містить рослинні екстракти, активні фактори росту, 
місцеві подразники, вітаміни та мікроелементи. Перелік ліків 
при випадінні волосся представлений лише декількома 
синтетичними засобами на основі міноксидилу та фінастериду. 
Тому актуальною є розробка вітчизняних ефективних і 
безпечних ліків рослинного походження, що показані при 
цьому захворюванні та профілактиці. Враховуючи, що на 
фармацевтичному ринку переважають імпортовані 
високовартісні ЛП від облисіння й асортимент ліків саме при 
алопеції обмежений, плануємо розробити ефективні та 
безпечні ЛЗ рослинного походження у формі емульсії, 
лосьйону, крем-маски, які впливали б на патогенетичні 
механізми цього захворювання. 
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СИНДРОМ ВІСКОТТА-ОЛДРИЧА У ДІТЕЙ 

 
Синдром Віскотта-Олдрича (WAS) - це рідкісне 

генетичне захворювання, що відноситься до первинних 
імунодефіцитів. Через рецесивний X-зчеплений тип 
успадкування фенотипово проявляється лише у осіб чоловічої 
статі, а жінки є носіями гену, тож хвороба успадковується від 
матері. Призводить до рецидивуючих бактеріальних та 
вірусних інфекцій, пов’язаних з Т-лімфопенію, що характерно 
загалом для первинних імунодефіцитів. Середній вік пацієнтів, 
що виживають з синдромом Віскотта-Олдрича становить                       
15 років [1]. 

Метою даної роботи є дослідження вітчизняної та 
зарубіжної літератури щодо перспектив діагностики та 
лікування синдрому Віскота-Олдрича у дітей. 

Захворювання пов’язане з порушенням роботи білку 
WASp (Wiskott-Aldrich syndrome protein), що кодується геном 
WAS, який міститься на короткому плечі X-хромосоми, 
складається з 502 амінокислот і містить 5 доменів. WASp бере 
участь у вродженому та набутому імунітеті, є основним 
регулятором актинового цитоскелету, необхідного для 
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проліферації, міграції і гомеостазу лімфоїдних клітин. Також є 
дані, що наявність цього білку в ядрі Т-лімфоцитів грає 
важливу роль у транскрипції цитокінів, необхідних для 
диференціації Т-хелперів. Згідно сучасних досліджень WASP 
необхідний елемент утворення імунологічних синапсів між              
Т-клітинами і антигенпрезентуючими клітинами. Також при 
дефіциті білку порушується активація B-клітин пам’яті, 
макрофагів, моноцитів, дендритних клітин, включаючи 
клітини Лангенгарса і нейтрофіли [2]. Останні дослідження 
підтвердили важливість WASp у механізмах цитотоксичності, 
збірці синаптичних комплексів і руху NK клітин. Нормальна 
циркуляція NK клітин у кров'яному руслі забезпечується 
реакціями полімеризації глобулярного актину G-форми в 
фібрилярну F-форму і деполімеризації у зворотному напрямку. 
WASp білки є регуляційними факторами, необхідними для 
зв’язування з факторами нуклеації Arp2/3 і запуску нуклеації - 
початкового етапу полімеризації. При недостатній кількості чи 
неправильній роботі білку порушується міграція NK-клітин. А 
також при нестачі накопиченого актину за відсутності WASp 
порушується утворення цитотоксичних імунологічних 
синапсів NK-клітин (NKIS). Локальна реорганізація актинових 
філаментів забезпечує екзоцитоз літичних гранул, що буде 
відповідно недостатнім при WAS [3]. 

Даний синдром може проявлятися типовою тріадою: 
тромбоцитопенія, екземи та рецидивуючі інфекції. Екзема 
розвивається в 80% пацієнтів, є стійкою до лікування і 
створює умови для розвитку шкірних інфекцій. 
Тромбоцитопенія є основним діагностичним фактором WAS і 
спричиняє довготривалі спонтанні кровотечі, серед яких 
епістахії, патехії, пурпури, кровотечі в ротовій порожнині, а в 
деяких випадках внутрішні кровотечі. Серед рецидивуючих 
інфекцій переважають бактеріальні отити, синусити та 
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герпесвірусна інфекція. У частини пацієнтів спостерігається 
підвищення півня IgA IgE, та/або зниження рівня IgE. За 
даними досліджень частина пацієнтів має злоякісні 
лімфоретикулярні новоутворення, зокрема лейкемія, лімфома 
чи мієлодисплазія. Більшість таких пацієнтів помирає у віці до 
2 років [4].  

Згідно сучасних досліджень великий відсоток пацієнтів з 
синдромом Віскотта-Олдрича страждає від проявів 
аутоімунітету. Значною мірою це пов’язано з порушенням 
роботи Treg та Breg клітин. Серед таких аутоімунна 
гемолітична анемія, аутоімунна тромбоцитопенія, васкуліти 
великих та малих судин, артрит, що проявлялися у досить 
ранньому віці, в середньому до 5 років [5].  

Підозрювати WAS варто у будь-якої дитини чоловічої 
статі з хронічним патехіям, синяками, кроваваю діареєю та 
тромбоцитопенією, зменшеним розміром тромбоцитів і 
тромбоцитопенією в анамнезі. Остаточно підтвердити діагноз 
можна за допомогою секвенування гену WAS на наявність 
мутацій. Ступінь тяжкості як фенотиповий прояв залежить від 
типу мутації і оцінюється за 5-бальною шкалою, в залежності 
від чого приймається рішення щодо підбору відповідної 
терапії [6].  

Лікування розпочинають з противірусних препаратів та 
антибіотиків для рецидивуючих інфекцій та імуноглобулінової 
замісної терапії для пацієнтів з недостатньою кількістю 
антитіл. При тяжких кровотечах можливе проведення 
переливання тромбоцитів. Та все ж основним методом 
лікування синдрому Віскотта-Олдріча залишається алогенна 
трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. 
Найефективнішими звісно є трансплантація від споріднених 
донорів, братів та сестер. Хоча за останні роки покращились 
деякі методи, зокрема використання донорської пуповиною 
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крові. Спираючись на сучасні дослідження, успішність 
трансплантації залежить від віку. Так набагато більша 
виживаність серед пацієнтів у віці молодше 5 років. Також 
ефективним є використання невеликих доз кондиціонування 
бусульфаном і циклофосфамідом для запобігання реакції 
“транспарантах проти господаря”. Певний ризик також складає 
розвиток змішаного химеризму. За даними деяких досліджень 
він корелює з підвищеним розвитком аутоімунних реакцій у 
перші 6 місяців після трансплантації [7, 8]. 

Через недостатню кількість споріднених донорів та 
проблеми, описані вище, актуальним є питання розробки 
методів генної терапії. Процес складається з кондиціонування 
зниженої інтенсивності і інфузії генетично відредагованих             
ex-vivo аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин. 
Використання ретровірусних векторів під контролем сильного 
вірусного промотора показала ефективність  в корекції 
дефектів клітин крові. Однак вставки ретровірусного вектора 
поруч з ділянками протоонкогенів можуть спровокувати їх 
надекспресію та призвести для розвитку злоякісних 
новоутворень. В одному з останніх досліджень було 
використано лентивірусний вектор для трансформації CD34+ 
клітин а також кондиціонування низькими дозами бусульфану. 
Середній вік пацієнтів на момент трансплантації становив 2,2 
роки та у всіх спостерігалась екзема, тромбоцитопенія та 
рецидивуючі інфекції. Усі пацієнти знаходилися під наглядом 
не менше 1 року після проведення терапії. Відповідно до 
проміжного аналізу даних дослідження значно збільшилася 
кількість лімфоцитів нормально синтезуючих WASp а також 
покращилася проліферативна реакція T-лімфоцитів і знизилася 
частота тяжких інфекцій. Також більшості пацієнтів вдалося 
припинити імуноглобулінові терапії. Важливим є і значне 
збільшення кількості нормальних тромбоцитів, що 
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супроводжувалося зменшенням частоти кровотеч та 
відсутністю тяжких кровотеч [9]. 

Отже, сучасні дослідження та клінічні випробування 
розширюють знання про молекулярні механізми синдрому 
Віскотта-Олдріча, методи трансплантації та сприяють 
активному розвитку генної терапії як альтернативного та 
потенційно ефективного методу лікування.  
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Конкурентоспроможність підприємства передбачає його 

можливість підтримувати або розширювати своє конкурентне 
становище на ринку, впливати на ситуацію на ринку, 
пропонуючи якісні послуги або продукти, що відповідають 
конкретним потребам споживачів та забезпечують їх 
ефективність [1, с. 66]. Оцінки рівня конкурентоспроможності 
того або іншого об'єкта конкуренції є базисом для визначення 
перспективних напрямків підвищення конкурентоспроможності [2]. 
Рівень конкурентоспроможності характеризує стан підприємства, 
що визначає перспективи його подальшого розвитку, 
можливість досягнення стратегічних цілей та завдань. 
Здатність відповідати високим вимогам ринку, якість 
задоволення споживчого попиту та ресурсний потенціал є 
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основними факторами, що визначають 
конкурентоспроможність підприємства на ринку [3, с. 111].  

Складність даної проблеми обумовлена різноманітністю, 
нерівнозначністю і суперечливістю дії факторів 
конкурентоспроможності [2]. Окрім того, тривалий час 
проблеми підвищення конкурентоспроможності взагалі і 
науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів 
(НДПКІ), зокрема, в українській науці вивчалися недостатньо. 
Публікації з теоретичних і практичних основ цієї 
проблематики стали з'являтися тільки в останні роки і в 
достатньому обсязі, проте досліджень конкурентоспроможності 
НДПКІ для практичного використання явно недостатньо. Саме 
це обумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою роботи є надання оцінки конкурентоспроможності 
підприємства на прикладі акціонерного товариства “Київський 
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
“Енергопроект” (КІЕП) та з’ясовування його конкурентних 
переваг. У процесі дослідження було застосовано бальний 
метод оцінки та побудова багатокутника конкурентоспроможності 
енергетичних компаній.  

Для того, щоб здійснити оцінювання 
конкурентоспроможності енергетичної компанії, необхідно 
порівняти важливі показники підприємства з аналогічними 
показниками конкурентів. Це дозволить визначити майбутню 
стратегію організації, використати конкурентні переваги та 
усунути наявні недоліки. У м. Києві налічується декілька 
найбільших енергетичних товариств, до яких належать: АТ 
КІЕП (основний об’єкт дослідження), АТ «Укренерго»,  ПАТ 
«Центренерго», ДП НАЕК «Енергоатом». Для практичної 
реалізації конкурентних позицій було проведено оцінювання 
конкурентоспроможності компаній-конкурентів на основі 
методу балів за п’ятибальною шкалою [2] (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств-

конкурентів 
Фактори 

конкурентоспроможності 
АТ 

КІЕП 

Конкуренти 
АТ 

«Укренерго» 
ПАТ 

«Центренерго» 
ДП НАЕК 

«Енергоатом» 
1. Охоплення ринку 4 5 4 5 
2. Надійність 5 5 5 5 
3. Використання 
прогресивних 
технологій в енергетиці 

3 5 4 5 

4. Система підвищення 
кваліфікації 
працівників 

4 5 3 4 

5.Ресурсозабезпеченість 4 4 4 5 
6. Умови інвестування 3 4 4 5 
7. Умови кредитування 4 4 4 4 
8. Впровадження 
новітніх технологій 

4 4 4 4 

РАЗОМ 31 36 32 37 
Джерело: складено авторами 
 
Найбільшим конкурентом для енергетичної компанії АТ 

КІЕП є ДП НАЕК «Енергоатом» оскільки дана компанія має 
найвищий показник серед підприємств-конкурентів за такими 
характеристиками, як надійність, ресурсозабезпеченість, 
використання новітніх технологій і т.д., що свідчить про 
сталий розвиток підприємства та відповідність міжнародним 
вимогам і стандартам. 
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності 

енергетичних підприємств 
Джерело: побудовано авторами 
 
Таким чином, проаналізувавши підприємства на ринку 

енергетичних послуг, можна зробити висновок, що в цілому 
спостерігається тенденція середнього рівня, адже кожне 
підприємство не використовує свій потенціал на повну. Це 
говорить про незбалансоване управління, а також про 
низькі/середні конкурентні переваги кожної компанії. Лідером 
на ринку досліджуваних підприємств лишається ДП НАЕК 
«Енергоатом», найбільше проявляються якості лідера у 
впровадженні новітніх технологій, ціні, маркетинговій 
діяльності та ефективності. Досліджуване підприємство АТ 
КІЕП переважно посідає середню позицію, найвищий 
показник – впровадження новітніх технологій, найнижчий – 
кваліфікація персоналу.  

В сучасних умовах розвитку в першу чергу, необхідно 
встановлювати чіткі вимоги для того, щоб поступово 
підвищувати власну конкурентоспроможність та реагувати на 
зміни, які відбуваються в господарській діяльності з метою 
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підтримки стабільного фінансового стану компанії. 
Оцінювання конкурентоспроможності та аналіз конкуренції на 
ринку в енергетичній сфері показав, що для АТ КІЕП ситуація 
є ускладненою, і тому дана організація змушена активно 
займатися пошуком відповідної стратегії щодо підвищення 
власної конкурентоспроможності, а саме вона повинна знайти 
таке положення на ринку, за якого б компанія змогла 
якнайкраще захиститися від впливу конкурентів та повернути 
їхній вплив на свою користь. 

Для здійснення збалансованого розвитку організації та 
створення її більш позитивного іміджу на ринку, АТ КІЕП 
також необхідно поступово запроваджувати в свою діяльність 
соціально відповідальну стратегію, адже завдяки їй дана 
компанія зможе не лише виконувати правові зобов’язання, але 
й вкладати більше в ресурси, навколишнє середовище, і тим 
самим підвищити як фінансові результати, так і наявні та 
потенційні конкурентні переваги. 
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НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Важливість проведення систематичного аналізу 
фінансового стану будь-якого підприємства є беззаперечною. 
В умовах нестабільної економічної ситуації викликаною 
військовою агресією Росії підприємство повинно 
систематично аналізувати показники своєї фінансово-
господарської діяльності для того, щоб здійснити  порівняння 
оптимального рівня показників з реальними результатами 
своєї діяльності та своєчасно відреагувати на виявлені 
проблеми. 

Велика кількість підприємств  в Україні має незадовільну 
структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних активів. За 
своєчасного впровадження заходів, спрямованих на 
покращення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі 
підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал та 
відновити платоспроможність. 

Систематичний і якісний аналіз дає змогу підприємству  
оперативно  виявити  й усунути проблеми, спрогнозувати  
можливі фінансові  результати,  розробити конкретні    заходи,   
спрямовані    на    підвищення    ефективності роботи 
підприємства та зростання прибутку. Сучасні підприємства 
повинні розуміти, що в умовах кризи дуже важливим є вміння 
відстежувати та оцінювати свою діяльність систематично [1].  
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Проведений аналіз фінансового стану дає змогу оцінити 
результати діяльності підприємства, виділити проблемні 
напрямки діяльності та зʼясувати яким саме напрямкам 
необхідно приділити підвищену увагу та покращити їх роботу. 
За підсумками аналізу розробляється стратегія і тактика 
підприємства, обґрунтовуються фінансові плани та 
управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 
виконанням, та виявляються резерви покращення ефективності 
виробництва. 

Попередження розвитку негативних кризових явищ на 
підприємстві є можливим тільки за систематичного 
забезпечення управлінського персоналу інформацією про 
поточний рівень фінансової стійкості та здатність 
підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-
аналітична інформація повинна отримуватися за результатами 
оцінювання фінансового стану підприємства [2]. 

Зрозуміло, що на фінансово-господарську діяльність 
підприємства має вплив ряд чинників, які не залежать від 
внутрішньої фінансової  політики підприємства. Насамперед, 
це бюджетна, податкова, грошово-кредитна політика держави, 
наявність конкурентів на ринку, зміна доходів споживачів 
продукції та послуг, науково-технічний прогрес та ряд інших 
факторів. 

Основною метою аналізу  фінансового стану 
підприємства є своєчасне виявлення та усунення недоліків у 
фінансово-господарській діяльності підприємства задля 
забезпечення отримання прибутку та попередження збиткової 
діяльності у майбутньому [3]. 

Отже, фінансовий стан підприємства – це важливий 
критерій його успішності, який показує вміння підприємства 
вдало керувати фінансовими операціями, зокрема вчасно 
проводити грошові розрахунки та характеризується певною 
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сукупністю показників, які відображають кінцеві результати 
його діяльності, в яких зацікавлені зокрема, інвестори, 
позичальники, постачальники, акціонери, державні органи та 
само керівництво.  

Для визначення фінансового стану застосовується цілий 
ряд аналітичних показників, які дозволяють оцінити наявність, 
розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів 
підприємства, а саме ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості, майнового  стану, рентабельності та 
інших. 

Результати аналізу показників фінансового стану 
підприємства мають бути такими, щоб партнери, інвестори 
могли отримати відповідь на запитання, наскільки надійне 
підприємство як партнер, а отже, прийняти рішення про 
економічну доцільність взаємовідносин з таким 
підприємством. 

Головним завданням аналізу фінансового стану 
підприємства є виявлення шляхів покращення за рахунок 
мобілізації внутрішніх резервів підприємства.  

Таким чином, для забезпечення стабільного фінансового 
стану підприємства необхідно регулярно визначати 
оптимальне співвідношення власного та залученого капіталу 
для забезпечення безперебійного процесу виробництва; не 
допускати появи понаднормативних запасів сировини та 
матеріалів; здійснювати випуск більш рентабельної продукції; 
слідкувати за станом платіжної дисципліни, не допускати 
прострочення дебіторської заборгованості; зменшити обсяги 
короткострокових зобов’язань на користь власного капіталу та 
довгострокових зобов’язань; здійснювати постійний 
моніторинг цінової політики для забезпечення можливості 
розширеного відтворення. 
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ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Надійне становлення та підтримка фінансової безпеки 
країни є запорукою вибудовування основ економічної 
стабільності та сталого розвитку. Повномасштабне вторгнення 
росії на території України вдарило по всіх секторах 
функціонування як нашої держави, так і цілого світу. В цих 
умовах фінансовий сектор не може повноцінно 
використовувати фінансові механізми, стимули та важелі і, як 
наслідок, забезпечувати національну безпеку держави в 
цілому. Саме тому, як ніколи актуальним є дослідження 
внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій безпеці країни, 
адже зараз війна, окрім руйнівних втрат на усіх її фронтах, 
безповоротно веде до глобальної економічної та фінансової 
кризи. 

Варто чітко визначити те, що фінансова безпека прямо 
пов’язана з національною безпекою країни – є її «двигуном». 
Відсутність чи недостача фінансових ресурсів спричинює 
недофінансування важливих безпекових заходів, з іншого  
боку – існує міцний взаємозв’язок між різними секторами 
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безпеки, що має конкретний вираз у різних явищах і процесах, 
що різняться за своїм економічним характером. 

З погляду науковців загрозами фінансової безпеки є 
загрози безперебійності роботи усіх її складових. При цьому 
необхідно враховувати, що «проблеми фінансової безпеки 
стають актуальними у часи фінансових криз, як в окремо 
взятій державі так і в контексті глобальних змін, коли 
відбувається «стиснення» фінансових ринків і посилюється 
конкуренція за обмежені обсяги ресурсів, доступ до яких 
отримують лише ті країни, платоспроможність яких не 
викликає сумнівів» [1]. Саме це зараз і відбувається з ринками 
України завдяки вторгненню росії. 

Дослідження та прогнози Міжнародного Валютного 
Фонду підтверджують негативний вплив подій і на світову 
економіку. Міжнародний валютний фонд у новому прогнозі 
зазначає, що глобальне зростання сповільниться з 6% у               
2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7% у 2023 році. Це 
найслабший профіль зростання з 2001 року, за винятком світової 
фінансової кризи та гострої фази пандемії COVID-19 [2].  

Незважаючи на скорочення української економіки на 
третину у 2022 році, представники МВФ все ж таки 
прогнозують її стабілізацію у 2023 році, хоча і «без різкого 
відновлення». Варто також врахувати те, що у листопаді             
2022 року багаторазових суттєвих пошкоджень зазнали 
критичні об’єкти енергопостачання більшості областей країни, 
що призводить до сповільнення роботи підприємств, 
державних структур та інших суб’єктів. На сьогодні, 
прогнозують скорочення економіки України на 35% до кінця 
2022 року. Причинами такого прогнозу є великі втрати життів, 
збитки, завдані ракетними атаками по критичній 
інфраструктурі, великий потік біженців, тощо. 
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Серед індикаторів, які визначають рівень фінансової 
безпеки є обсяги державного боргу, міжнародних резервів та 
бюджетного дефіциту.  

За оцінками різних фахівців, з початку вторгнення росії 
військові дії відбувались і відбуваються на територіях які 
забезпечували до 60% валового внутрішнього продукту. 
Відновлення роботи на звільнених територіях теж потребує 
часу, адже російські військові знищують за собою все, 
використовуючи тактику «спаленої землі», зупиняють роботу 
підприємств, забирають можливість працювати у громадян. 

По при це все, стовпом міцності який втримує фінансову 
безпеку України є золотовалютні резерви. Очевидно, що 
оборона країни вимагає великих фінансових ресурсів для 
забезпечення роботи Збройних Сил України та інших 
важливих структур. Починаючи з 2014 року, золотовалютні 
резерви заповнювали з великою швидкістю. В результаті цього 
з 7 533,33 млн. дол. США у 2014 році золотовалютні резерви у 
кінці 2021 року зросли до 30 940,95 млн. дол. США. До них 
входять цінні папери в іноземній валюті, валюта та депозити в 
іноземній валюті, СПЗ, монетарне золото, резервна позиція в 
МВФ, та інші менш значні складові. Ці резерви є одним із 
джерел фінансування оборони країни зараз. На рис. 1 показано 
динаміку зміни обсягів резервів за останні 3 роки. 
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Рис 1. Динаміка зміни золотовалютних резервів України з 
2020 по 2022 рік, (млн. дол. США) 

Джерело: складено автором на основі [3] 

На рисунку видно, що найбільшу частину резервів 
займають цінні папери в іноземній валюті, на другому місці – 
валюта та депозити в іноземній валюті. До 2021 року 
спостерігався ріст обсяги золотовалютних резервів. Так, якщо 
порівняти дані за грудень 2020 року та грудень 2021 року – 
бачимо позитивні зміни у сумі 1808.06 млн. дол. США або 
6.21%. При цьому, у зв’язку з витратами на підтримку 
національної безпеки, загальна сума резервів у кінці жовтня 
2022 року зменшилась на 5694.57 млн. дол. США або на 
18.40% в порівнянні з груднем 2021 року. 

Ще одним індикатором впливу фінансових загроз є 
співвідношення  державного і гарантованого державою боргу 
та обсягу ВВП. На рис. 2 зображена динаміка сукупного 
державного боргу і ВВП України з 2020 по 2022 рік. 
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Рис.2  Динаміка сукупного державного боргу і ВВП 
України з 2020 по 2022 рр. (млн. грн.)

Джерело: складено автором на основі [4] 

З 2020 по 2021 рік відслідковується ріст ВВП більш ніж 
на 23%.  Також в менших обсягах зріс і сукупний державний 
борг – на 4,5%. Проте суттєвих змін внесли воєнний стан: НБУ 
прогнозує падіння ВВП до кінця 2022 року на 31,5% [5], в той 
час, які сукупний борг зріс уже на 25,5% у порівнянні з 
2021 роком. Співвідношення державного боргу і ВВП у 
2021 році зменшилося на 11,9% (з 60,8%  до 48,9%), а до кінця 
2022 року цей показник зменшиться більш ніж у 2 рази.  

У період війни держава не планує не сплачувати за 
своїми зобов’язання миперед кредиторами. З початку війни на 
обслуговування платежів за державним боргом було витрачено 



      Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
    (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

327 

342 млн доларів, додатково було погашено кредит 100,5млн 
доларів, який був отриманий від центрального банку Швеції. 

Отже, суттєвим в умовах війни є своєчасне визначення 
загроз фінансовій безпеці України та їх мінімізація за умови 
розроблення програм практичних заходів і проведення 
ефективної та дієвої політики щодо забезпечення фінансової 
стійкості. Путін перетнув ту межу, за якою залишиться лише 
один – або Україна, такою, якою ми її знаємо і любимо, або 
росія, в тому вигляді, що мовчки дозволила цю війну. 
Найважливішим заходом забезпечення фінансової безпеки є і 
буде перемога України та повернення всіх захоплених 
територій без винятків. 

Список використаних джерел: 

1. Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова
безпека держави: навч. посібник. Львів. 2020. 356 с. - Режим 
доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2964/1/ 
FinansovaBezpeka_30-04_2020.pdf   

2. У МВФ оновили прогнози щодо світової економіки.
Bigmir News. 2022- Режим доступу: https://finance.bigmir.net/ua/ 
news/6889770-v-mvf-obnovili-prognozy-po-mirovoj-ekonomike 

3. Офіційний вебсайт Міністерства Фінансів України.
Золотовалютні резерви. Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ 
ua/finance/assets/ 

4. Офіційний вебсайт Міністерства Фінансів України.
Державний борг України. Режим доступу:  https://index.minfin.com.ua/ 
ua/finance/debtgov/ 



  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

328 

5.Офіційний вебсайт Національного Банку України. -
2022 URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiyni-povidomlennya- 
vid-natsionalnogo-banku-onovlyuyetsya  



      Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
    (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  

329 

СЕКЦІЯ 15. 

СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Залевський А.В. 
доцент кафедри конструції повітряних суден, 

авіадвигунів та підтримання льотної придатності, 
Льотна  академія Національного авіаційного універитету 

м. Кропивницький, Україна 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО 

СУДНА 

Науковою основою для вирішення проблеми оцінки 
ефективності експлуатації повітряного судна (ПС) є вчення 
про сталий розвиток системи «природа-суспільство-людина», 
яке має свою власну універсальну мову, свій інструментарій та 
методологію проектування [1]. 

В основу даного вчення покладено універсальну 
просторово-часову систему загальних законів природи, 
стандартним зображенням яких є: 

LRTS=const, -∞<R<+∞, -∞<S<+∞, (1) 
де  L– розмірність протяжності (просторова), м; 
     Т – розмірність тривалості (часова), с; 
     R, S– цілі натуральні числа. 
Стверджується, що величина [LRTS] є інваріантом в 

рамках певного класу систем матеріального та ідеального 
світу, заданого розмірністю LT-величин. 

Особливе місце серед загальних законів природи займає 
фундаментальний закон збереження потужності, відповідно до 
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якого величина з розмірністю [L5T5] (потужність), є 
універсальним інваріантом у класі відкритих систем різної 
природи.  

Згідно з цим законом, повна потужність N(t) як 
потенційна можливість на вході системи дорівнює сумі 
корисної потужності Р(t) як її реальної можливості та 
потужності втрат G(t) як втраченій можливості на виході 
системи: 

consttGtPtN =+= )()()( , [L5T-5].         (2) 
Із цього закону випливає, що будь-яка зміна корисної 

(активної) потужності компенсується зміною потужності втрат 
(пасивної) і знаходиться під контролем повної потужності 
системи.  

Відношення корисної потужності на виході системи Р(t) 
до повної потужності на її вході N(t) є універсальною мірою 
ефективності на будь-якому рівні управління для систем будь-
якої природи 

)(
)()(

tN
tPt =ε , [L0T0],                     (3) 

де ε(t) – ефективність використання повної потужності, 
[L0T0]. 

З іншого боку, коефіцієнт ефективності використання 
повної потужності визначається добутком 

      )()()( ttt µηε ⋅= , [L0T0],            (4) 
де η(t) – коефіцієнт досконалості технологій 

(перетворення), 0≤η(t)<1, [L0T0]. 
      μ(t) – коефіцієнт якості організації (управління): 





−
−

=
.0

,1)(
споживачанемає

споживачєtµ , [L0T0].               (5) 
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Зазначені фундаментальні положення вчення про сталий 
розвиток систем в повній мірі можуть бути застосовані до 
аналізу процесів експлуатації ПС і, відповідно, адаптовані з 
урахуванням специфічних особливостей авіатранспортного 
виробництва на основі ефективності використання їх повної 
транспортної потужності [2, с. 48]. 

Базуючись на положеннях енергетичного підходу, який 
складає основу  розглянутого вище вчення про сталий 
розвиток, автором  була запропонована [3] та вдосконалена [4] 
методика оцінки ефективності експлуатації ПС за повнотою 
використання його транспортної потужності, як відношення 
реальних  можливостей фактичного використання ПС за 
призначенням до потенційних транспортних можливостей ПС, 
із застосуванням універсальної міри ефективності  – 
коефіцієнта використання  повної потужності ε(t).  

При цьому реальна можливість фактичного використання 
ПС – корисна транспортна потужність на виході системи 
експлуатації ПС (СЕПС) є результатом (ефектом) виконання 
авіаційних перевезень – просторового переміщення 
пасажирів/вантажів, а потенційна можливість експлуатації ПС – 
повна транспортна потужність на вході СЕПС характеризує 
витрати ресурсів для його підготовки, забезпечення та 
виконання. 

Відповідно, коефіцієнт ефективності експлуатації ПС є 
відношенням його корисної до повної транспортної 
потужності при його використанні за призначенням і може 
визначатися за формулою (3). 

З іншого боку, відповідно до формули (4), коефіцієнт 
ефективності експлуатації  ПС, по аналогії, визначається 
добутком коефіцієнту досконалості авіаційних транспортних 
технологій та коефіцієнту якості організації (управління) 
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авіатранспортним виробництвом – використанням ПС за 
призначенням для виконання авіаційних перевезень. 

Основою авіаційних транспортних технологій як 
процесів перетворення ресурсів (на вході СЕПС) в результат 
(на її виході), виходячи зі специфічних особливостей 
авіаційного транспорту, є ступінь реалізації потенційних 
транспортних можливостей при експлуатації ПС в частині 
забезпечення максимізації часу його використання за цільовим 
призначенням.  

Тому коефіцієнт досконалості авіаційних транспортних 
технологій пропонується визначати часткою корисного 
(польотного)  часу використання ПС за призначенням від 
загального (календарного) терміну його експлуатації: 

, [L0T0],                    (6) 
де f – польотний час ПС при виконанні авіаційних 

перевезень, [L0T1]; 
   k – загальний (календарний) термін експлуатації ПС 

(день, тиждень, місяць, рік тощо), [L0T1]. 
Виходячи з особливостей транспортної продукції, якість 

організації (управління) авіатранспортним виробництвом, яка 
характеризує фактичний рівень задоволення попиту на 
авіаційні послуги, ступінь узгодження швидкості їх 
виробництва-споживання, що фактично відображається 
повнотою використання транспортних ємностей ПС, 
пропонується оцінювати коефіцієнтом завантаження ПС 
(занятості крісел або комерційного завантаження, відповідно, 
для пасажирських або вантажних авіаперевезень): 

, [L0T0],                                 (7) 
де p(c) – фактичні обсяги перевезення пасажирів 

(вантажів) ПС, [L0T0]; 

     p(c)max  – пасажиромісткість (вантажопідйомність) 
ПС, [L0T0]; 
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Цей показник, як на наш погляд, найбільш адекватно та 
об’єктивно відображає якість організації (управління) 
авіатранспортним  виробництвом за рівнем фактичного 
комерційного завантаження ПС при виконанні пасажирських 
або вантажних авіаційних перевезень.  

Отже, на основі (4) з урахуванням (6) та (7) ефективність 
експлуатації ПС визначається як: 

       , [L0T0],                   (8) 
Таким чином, ефективність експлуатації ПС 

визначається досконалістю авіаційних транспортних 
технологій і якістю організації (управління) авіатранспортним 
виробництвом, виходячи з фактичного часу використання ПС з 
певним комерційним завантаженням за аналізований період 
його експлуатації. 
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СЕКЦІЯ 16. 
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МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
Суть моделювання полягає в створенні моделі 

досліджуваної системи, яка зберігає найбільш суттєві риси та 
параметри оригіналу, та проведення над отриманою моделлю 
експериментального дослідження. Моделювання дозволяє 
експериментувати над системою, шукати розв’язання задач без 
ризику, так як експерименти здійснюються не над реальним 
об’єктом, а над його моделлю [1, 2]. 

Імітаційне моделювання є окремим випадком 
математичного моделювання [3]. Під імітаційним 
моделюванням розуміють процес розробки програмної моделі 
досліджуваної системи та постановки експериментів на цій 
моделі з метою дослідження її поведінки [1]. Імітаційною 
моделлю називається спеціальна комп’ютерна програма 
 (програмний комплекс), яка дозволяє імітувати діяльність 
будь-якого складного об’єкта [4]. 

Під методами моделювання розуміють певний набір 
засобів і способів, які використовуються для створення модель 
реальної системи та проведення експериментів над отриманою 
моделлю [1]. 
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На даний момент існує три основні методи імітаційного 
моделювання: [1] 

− системна динаміка; 
− дискретно-подійне моделювання; 
− агентне моделювання. 

Системна динаміка –– це парадигма імітаційного 
моделювання, що передбачає використання графічних діаграм 
причинних зв’язків та глобального впливу одних параметрів 
системи на інші параметри в часі, створення моделі на основі 
отриманих діаграм, та виконання комп’ютерної імітації 
отриманої моделі [5].  

Системна динаміка як метод імітаційного моделювання 
включає [1]: 

− структуризацію об'єкта; 
− побудову системної діаграми об’єкта, де 

зазначаються зв’язки між елементами; 
− визначення змінних для кожного елемента та 

темпів їх зростання; 
− прийняття гіпотез про залежність кожного темпу 

зростання змінних і формальний опис цих гіпотез; 
− процес оцінки введених параметрів за 

допомогою наявної статистики. 
Використання графічної нотації для моделювання всіх 

компонентів системи та їх взаємозв’язків роблять системну 
динаміку дуже зручним інструментом візуального 
представлення системи, що моделюється. Такий вид 
моделювання допомагає виявляти причинно-наслідкові зв’язки 
між об'єктами і явищами. Метод системної динаміки може 
застосовуватись для вирішення виробничих, організаційних і 
соціально-економічних завдань [5]. 

Дискретно-подійне моделювання використовується для 
побудови моделі, що відображає розвиток системи в часі, коли 
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стан змінних миттєво змінюється в конкретні моменти часу. 
Момент часу, коли можлива зміна стану системи, називається 
моментом настання події, а відповідна йому логічна процедура 
обробки змін стану системи називається подією. У дискретно-
подійному моделюванні функціонування системи 
представляється як хронологічна послідовність подій (процес). 
Подія відбувається у певний час і спричиняє зміну стану 
системи [6]. 

 Дискретно-подійна імітаційна модель, яка 
використовує механізм просування часу, містить такі основні 
компоненти [7]: 

− сукупність змінних стану, необхідних для опису 
системи в певний момент часу; 

− годинник –– змінна, що вказує поточне значення 
модельного часу та використовується для синхронізації; 

− список подій –– список, що містить час 
виникнення кожного наступного типу подій; 

− генератор випадкових чисел –– необхідний для 
створення стохастичних подій.  
Даний метод імітаційного моделювання широко 

застосовується в теорії масового обслуговування [1]. 
Агентне моделювання це відносно новий метод 

імітаційного моделювання, що почав використовуватись на 
початку 21-го століття [8]. Агентне моделювання –– це метод 
імітаційного моделювання, який застосовується для 
дослідження децентралізованих систем, динаміка функціонування 
яких визначається не глобальними правилами та законами, а 
навпаки, коли правила та закони є результатом індивідуальної 
активності членів групи [9]. 

Основним поняттям агентного моделювання є агент. 
Агент –– це програмний модуль (в термінах ООП – клас), який 
представляє деяку сутність, може виконувати задані йому дії; 
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може приймати рішення у відповідності до деякого набору 
правил, взаємодіяти з оточенням, а також самостійно 
змінюватись [10]. 

З погляду практичного застосування агентне 
моделювання можна визначити як метод імітаційного 
моделювання, що досліджує поведінку децентралізованих 
агентів і те, як ця поведінка визначає поведінку всієї системи 
загалом. [Лебедюк] 

Агентний підхід дає змогу досліджувати завдання 
колективної взаємодії, ефективно вирішувати завдання 
прогнозування. Агентні системи дозволяють досліджувати 
процеси самоорганізації, дають можливість природного опису 
складних систем, мають високу гнучкість [10] 
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CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION 

PROCESSES IN KARABAKH AFTER THE SECOND 
KARABAKH WAR (2020-2022) 

 
In the early 1990s, the Republic of Azerbaijan was subjected 

to military aggression by Armenia; 20 percent of our lands were 
occupied, and more than one million Azerbaijani citizens were 
displaced from their homelands. As a result of the occupation, all 
villages and towns in Karabakh were completely destroyed and the 
ecosystem of the area was seriously damaged. The total amount of 
destruction caused by the 30-year Armenian occupation was very 
great. The damage caused as a result of the occupation exceeded 
approximately US $ 300 billion. 

Our analysis shows that before the occupation, 
approximately 20 percent of agricultural products in Azerbaijan, 
including 14 percent of meat, milk and grain, 17 percent of 
cocoons, 26 percent of grapes, and more than 19 percent of wool 
was produced in Karabakh. 

Under the leadership of Commander-in-Chief Ilham Aliyev, 
the Azerbaijani Army won a glorious victory in the 44-day war. 
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During his visit to Karabakh on November 16, 2020, President 
Ilham Aliyev speaking about this great victory said: “Fizuli, 
Hadrut, Jabrail, Zangilan, Gubadly, Shusha and more than 300 
settlements as a whole were liberated from occupation, it caused 
heavy damage to the enemy, brought the enemy to his knees and 
just due to our power he was induced to sign the act of capitulation 
on November 10. We made the enemy, we have put the enemy in 
his place, and we have shown the greatness of the Azerbaijani 
people... Commenting on the results of the war, some say that 
Azerbaijan has liberated seven districts. This is not so. We have 
liberated seven districts, the city of Shusha, the settlement of 
Sugovushan, the settlement of Talish, the former Hadrut district, 
and a great part of the former Martuni district, and we have 
restored historical justice. Thus, Azerbaijan has gained historical 
achievements while restoring its territorial integrity... I want to say 
once again, the Second Karabakh war, is our historical victory. 
There has never been an analogous victory in the centuries-old 
history of Azerbaijan”. 

Based on the instructions of President Ilham Aliyev, 
immediately after the liberation of our lands from occupation, 
Azerbaijan government adopted the program “Great return to 
territories liberated from occupation” to implement restoration and 
reconstruction works in the Karabakh region. The “State Program 
for the Restoration and Sustainable Development of the Territories 
Freed from Occupation of the Republic of Azerbaijan for the Years 
2021-2025” considered in that program was developed, solving of 
socio-economic, humanitarian, organizational and other urgent 
issues in the liberated territories of the Republic of Azerbaijan, as 
well as in order to coordinate activities in this field, by the Order of 
the President of the Republic of Azerbaijan No. 2303 dated 
November 24, 2020, the Coordination Headquarters was 
established, the Inter-Departmental Center and 17 working groups 
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were established under the center for the purpose of performing 
secretarial and communication functions and providing the 
necessary analytical and organizational support. 

At the same time, starting from September 27, 2020, in order 
to ensure the assessment and elimination of the damage caused as a 
result of the aggression by the armed forces of the Republic of 
Armenia on the territory of the Republic of Azerbaijan, according 
to the order of the Azerbaijani President No. 2292 dated November 
6, 2020, a State Commission consisting of authorized 
representatives of the institutions was organized, Karabakh Digital 
Geoinformation System was established. 

It was determined concrete measures for the implementation 
of decrees and orders of the President of the Republic of 
Azerbaijan, Ilham Aliyev, regarding the acceleration of 
reconstruction and development in Karabakh, and town planning 
activities: - “On some issues related to management in the field of 
town-planning activities in territories freed from occupation” 
Decree No. 1304 dated 18.03.2021, “On some measures related to 
the acceleration of economic development in the territories freed 
from occupation”, the order dated 10.12.2021 and the decree of the 
President of the Republic of Azerbaijan dated 04.10.2021 on the 
establishment of the “Araz Valley Economic Zone” Industrial Park 
in the Eastern Zangazur economic district, in the area of Jabrail 
district. 

Along with it, according to the order of the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Azerbaijan dated December 29, 2021 
No. 753, “The Plan for the clearance from mines and unexploded 
ammunitions, explosive devices and other explosive remnants of 
the liberated territories of the Republic of Azerbaijan, as well as 
other territories affected by war and military operations” was 
approved, an assessment of the potential of restorable energy 
sources in Karabakh and Eastern Zangazur was carried out, and the 
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Ministry of Energy, together with leading international companies, 
developed a conceptual forecast for the “Green Energy” zone in 
Karabakh and Eastern Zangazur and a special program based on 
this. 

For the implementation of all the above-mentioned State 
Programs, 2.2 billion manat have been allocated from the state 
budget of 2021 and 2022 for the financing of restoration and 
construction projects in the territories liberated from occupation. 

The first visit of the victorious Commander-in-Chief Ilham 
Aliyev to the liberated Fizuli and Jabrail on November 16, 2020, 
just 6 days after the end of the Patriotic War, which resulted in the 
capitulation of Armenia, was a new turning point in our history 
after great victory. This triumphal trip of the victorious commander 
is the celebration of the great victory we have achieved by military 
power, the manifestation of the declaration on the end of the 
occupation period our liberated lands’ to the world. 

Immediately after the tripartite agreement, started 
decontamination of mines and unexploded ammunition within the 
occupied territories of Karabakh by Azerbaijan National Agency 
for Mine Action (ANAMA), several special battalions of the 
Ministry of Defense and the Special Risk Demining Regiment of 
the Ministry of Emergency Situations. Up to day, approximately 
ten thousand ha of land in Aghdam, Jabrail, Fizuli, Gubadly, 
Zangilan, Kalbajar, Lachin and Khojavand regions have been 
cleared and made suitable for use. The brotherly state of Turkey is 
closely involved in the demining of our territories freed from 
occupation. The number of Turkish Mechanical Demining 
Machines (MEMATT) in Karabakh has reached 20. Despite the 
fact that demining is very expensive, it is an important process in 
terms of security for the restoration and development of areas. 
There are a number of difficulties in cleaning Karabakh from 
mines. First of all, very few countries help in this work. Besides, 
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the cruel enemy has buried mines, and the map they have given 
does not reflect the accuracy. Despite all this, this urgent and 
important process is being continued successfully. Modern 
technologies (Aerial Survey) are used and specially trained dogs 
are also involved in this work. 

We would like to note that 492.06 hectares of land in 
Aghdam, Kalbajar, Lachin, Gubadly, Shusha, Khojaly and 
Khojavand districts were cleared and 71 IEDs (improvised 
explosive device) were discovered by the special units of the 
engineering troops of the Ministry of Defense in the liberated 
territories. In total, the Ministry of Defense has cleared 15.026 ha 
of mines and explosives, and neutralized 17.635 mines and IEDs. 
According to the information presented about demining operations 
carried out by the Ministry of Emergency Situations, a total of 
1.014,872 sq/m of land has been cleared in the direction of 
Aghdam and Fizuli districts during the 4 months of 2022, and 
4.097 mines and unexploded ammunitions were discovered. Mine-
seeking units of the Ministry of Internal Affairs of the Ukraine 
consisting of 50 people were involved in the mine-clearing of the 
areas. According to the information provided about mine-clearing 
operations carried out by the State Border Service, 69 ha of lands 
were cleared within 4 months of the year, 38 mines and unexploded 
military ammunitions were found and neutralized. It should be 
noted that citizens can save their lives by exhibiting careful 
behavior and a responsible approach. By acting so, they will assist 
the work done by the state in this field and support the return to 
Karabakh as soon as possible. 

After the liberation of Karabakh, an ancient and rich region 
of Azerbaijan from the occupation of the Armenian armed forces, 
the restoration and reconstruction started in parallel with the 
demining actions, and the companies of Turkey, Israel, Italy, China 
and other countries joined this process. 
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The transport is called the “blood vessel” of the national 
economy. To develop other areas without restoring the transport 
infrastructure is impossible. Therefore, on the basis of the 
instructions of the President of the Republic of Azerbaijan, 
reconstruction and restoration works in the field of road and 
transport were started in Karabakh, and Fizuli and Zangilan 
International Airports were built in a short period of time, and the 
works related to the construction of Lachin Airport are being 
continued. Currently, the Barda-Aghdam (47.1 km) and Horadiz-
Aghband railway lines (110.4 km) are being constructed. 
Construction of highways in other 11 directions continues with the 
same intensity. 

In 2021, large-scale construction and restoration works were 
started, and large infrastructure projects were implemented. The 
master plans of the towns of Aghdam and Fizuli have been 
approved and the works considered in the plan have been started. In 
2022, 2.2 billion manat was allocated from the state budget for 
construction and restoration works in Karabakh. 

The “Gülabird”, “Sugovushan-1” and “Sugovushan-2” small 
Hydroelectric Power Stations with a total capacity of 20 megawatts 
were repaired and put into operation in the liberated territories. The 
construction of 9 digital substations in Karabakh and Eastern Zangazur, 
including “Aghdam-1”, “Aghdam-2” and “Jabrail” substations in 
Aghdam and Jabrail districts, as well as the “Karabakh” Regional 
Digital Management Center has been completed. 

In the period we are dealing with, was also observed great 
progress in the transport infrastructure of the region. The main 
achievement in this field is the putting of Fizuli and Zangilan 
International Airports into operation. The start of operation of 
Lachin International Airport is planned for 2024. Although the 
relief of Lachin makes the work difficult here, this work will also 
be realized. 
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In total, 700 km of road was built and put into use in 2021, 
and in 2022 it was successfully continued and extended to the 
border of Armenia. 

Besides all this, the complete clearing of 74 ha land from 
mines and unexploded ammunitions in a short period of time within 
the Agdam Industrial Park, created on an area of 190 ha in the 
Aghdam region, which is considered a priority, indicates the high 
determination of the state in the field of economic development in 
Karabakh. The works done in a short period of time have caused 
the increase of entrepreneurs’ interest. The implementation of 
projects presented by a number of companies has already started. 

Within the framework of the project carried out by the State 
Tourism Agency in connection with the study of the tourism 
potential in the territories freed from occupation preliminary work was 
carried out to assess the tourism potential of Sugovushan settlement of 
Terter district, Hadrut settlement, Aghbulag, Edilli, Tugh, Azykh 
villages of Khojavand district, Okchuchay and Basitchay valleys of 
Zangilan district, Shusha city and Dash-Alti village. 

Conducting preliminary inventory of real estate and 
infrastructure objects in the liberated territories of Karabakh, data 
collection and joining 30 state institutions out of 31 state 
institutions and organizations to the Karabakh Digital 
Geoinformation System put into use for the purpose of collecting 
and managing data, conducting trainings to 30 institutions and 
organizations on working in the system, data inclusion into the 
system by 23 institutions, continuation of work in the direction of 
joining other relevant state institutions and organizations to the 
system creates new opportunities in the field of digitization. About 
700.000 civil registration acts of the population of the previously 
occupied regions have been restored. 

It should be paid special attention to that the main economic 
potential of the territories freed from occupation is connected to 
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agriculture. If we consider the historical and economic 
development of both Upper Karabakh and Eastern Zangazur 
economic regions, we can see that this region has great potential for 
the development of agriculture. Thus, in 1988, 14.3 percent of 
grain, 3.3 percent of cotton, 31.5 percent of grape, 6.3 percent of 
potato, 14.5 percent of meat, 17.1 percent of milk, 3.6 percent of 
egg, 19.3 percent of wool and 17 percent of cocoon production fell 
to the share of those areas. 

In the pre-occupation period, 15.1 percent of cattle and 19.2 
percent of small cattle were kept in Karabakh, which has fertile 
lands with favorable climate. Lachin, Aghdam and Fizuli districts 
had high indicators in cattle breeding, and Lachin, Aghdam, 
Kalbajar, Fizuli and Jabrail districts showed high indicators in 
small cattle breeding. 

During the occupation, Armenia widely used the available 
opportunities of the region. Cattle-breeding farms were established 
in the region, and cultivation of various plants was carried out. 
According to the statistics of the so-called body in Khankendi, 
more than 180 thousand tons of wheat was gathered annually from 
our occupied territories. 

On the other hand, the irrigation possibilities of the freed 
areas are higher than most areas of Azerbaijan in terms of water 
resources. This means the most important factor for the 
development of agriculture. 

President Ilham Aliyev issued an order on the division of the 
territory into economic districts in order to facilitate and speed up 
construction and restoration works in the region. The President said 
during one of his visits to Karabakh: “As you know, 14 economic 
districts were created by my Decree. The creation of two economic 
districts calls attention among them - Karabakh and Eastern 
Zangazur  economic districts. I think this is a very right step”. 
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Along with agriculture, there is great potential for the 
development of cattle-breeding in the liberated areas. Thus, the 
potential of summer pastures in Kelbajar and Lachin is wide. In 
both 2021 and 2022, sheep-breeding farms were moved to those 
pastures. Including, more than 90 percent of pedigree sheep farms 
were transferred to summer pastures in Kelbajar. The goal is to 
develop the sheep breeding area using the potential of vegetation in 
those areas. The transfer of sheep-breeding farms to Kelbajar will 
definitely lead to high productivity. During the Soviet era, the 
sheep breeding farms of 38 districts were transferred to the summer 
pastures of Sariyer in Kelbajar alone, and the result was as 
expected.  

Ensuring economic development in the territories freed from 
occupation is considered as one of the main driving forces of the 
development of the country’s general production-economy cycle. It 
should be noted that there are enough potential opportunities in 
those areas for ensuring the construction of a new economy and 
reintegration into the general production-economy cycle of the 
country. 

The total area is 1.213 million ha of land, including 591.776 ha 
total plot of land suitable for rural economy, 231,056 ha arable 
land, 351.822 ha pasture and mowing area, 8.898 ha private plot, 
232,287 ha forest fund, 35888.4 thousand cubic meter wood stock, 
mineral raw material reserves with a total value of US                      
$50.782 billion, drinking fresh water valued at $1623 thousand per 
day, thermal mineral water reserves valued at $526.1 thousand per 
/day, 13 big rivers, 9 reservoirs and relief suitable new reservoir 
construction opportunities, potential to produce approximately 
7200 megawatts of wind, 2000 megawatts of solar energy. 

As a whole, Karabakh region, especially Shusha, Hadrut, 
Fizuli, Sugovushan, Eastern Zangazur region, Kalbajar and Lachin 
regions have rich resources and wide opportunities for the 
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development of various types of tourism - eco, health, cultural, 
nature, mountain and winter tourism. 

There are up to 2.500 plant species, 13.197.5 ha of valuable 
types of trees, 12 fish species, 288 bird species, 63 mammal 
species, and 332 water-supply pipes that can provide 34.7 million 
cubic meter of water per year in Karabakh. Over 700 km of 
highways built according to the highest standards, over 200 km of 
railways meeting modern standards, and the network of Fizuli, 
Zangilan and Lachin Airports meeting international standards 
constitute an important part of the potential opportunities of post-
conflict areas by creating modern transport infrastructure. 

The effective resettlement of the population in the post-
conflict areas depends, on the one hand, on the restoration and 
reconstruction of those areas, and on the other hand, on the very 
complex, multi-faceted, labor, allocations and time-requiring works 
carried out by the government of Azerbaijan under the leadership 
of President Ilham Aliyev, the number of people who will 
potentially return to the territories freed from occupation                     
(617 thousand people, 159 thousand families) and the conditions of 
return. Determining the forecast of extremely complex and state-
important repatriation potential has been entrusted to the Working 
Group on issues of “Science, Education and Culture” operating 
under the Inter-Departmental Center of the Coordination 
Headquarters established by the order of the President of the 
Republic of Azerbaijan dated November 24, 2020. 

The issues of the formation of a new economy in the 
territories liberated from occupation are also reflected in the decree 
of the President of the Republic of Azerbaijan “On some measures 
related to the acceleration of economic development in the 
territories liberated from occupation”. According to the order, 
creating favorable conditions for entrepreneurs, providing access to 
financial sources and attracting people with innovative ideas to the 
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construction of a new economy in Karabakh is identified as priority 
directions. 

At the end of his speech entitled “Results of the three months 
and successes achieved last year”, Azerbaijani President Ilham 
Aliyev noted: “... Thus, we are taking complex measures to return 
former IDPs (internally displaced persons). Residential buildings, 
infrastructure, jobs, agricultural opportunities, industrial parks - we 
will do these things in a planned way. This is only a list of things to 
be done in the liberated areas this year (2022 – N.M.) and I am sure 
that all the plans will be realized in life. We will achieve what we 
want... Today, restoration and reconstruction works are being 
carried out in Karabakh at a great speed, and the future of the 
region is being built at the highest standards. In the near future, we 
will turn Karabakh into a paradise and live in these lands forever”. 



 
  

  Матеріали XXVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції  
   (07 грудня 2022 року,  м. Ліон (Франція), дистанційно)  
 

 
  350 

СЕКЦІЯ 18. 
 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
Ринок нерухомості - це взаємопов'язана система 

ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, 
управління та фінансування нерухомого майна. 

Нерухомість становить не лише значну частину багатства 
людини, а й значну частку національної економіки. Якщо 
вартість нерухомості впаде, фінансовий сектор, будівельний 
сектор та багато інших пов’язаних секторів також занепадуть, 
а безробіття потенційно зросте. Активи нерухомості є 
невід’ємною частиною загальної економіки, тому зміни 
вартості нерухомості або обсягу транзакцій можуть мати 
наслідки майже в кожному секторі економіки. Зменшення 
продажів нерухомості може згодом призвести до зниження цін 
на нерухомість. Вартість будинків кожного зменшиться, 
незалежно від того, активно його продають чи ні. Сума 
кредитів на нерухоме майно, доступна для власника житла, 
зменшиться і споживчі витрати зменшаться [1, С. 2]. 

Найбільший вплив та активність ринок нерухомості має в 
містах, а тому значно впливає на міську економіку. Іншими 
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словами, національні макроекономічні змінні, такі як зростання 
чисельності населення, глобальна міграція, процентні ставки чи 
національний дохід, мають справді невелику силу для пояснення 
ринку нерухомості порівняно з макроекономічними змінними, які 
враховуються на місцевому рівні, такими як населення міста, 
міграція до певного міста або можливості роботи в даному 
міському районі, які безпосередньо впливають на забудоване 
середовище та попит на житло [2, С. 1]. 

Ринок нерухомості в Україні в останнє десятиліття мав 
складні періоди, пов’язані як з політичною, так і з 
економічною ситуацією в країні. А тому його аналіз на 
сьогодні має першочергове значення, оскільки з цим ринком 
взаємопов’язані більшість сфер нашого життя, такі як 
навчання, проживання, робота, економічна сфера. 

Об’єктом проведення дослідження є обсяг житлових 
будівель, прийнятих в експлуатацію з 2010 по 2021 рік. 

Для визначення стану ринку нерухомості розраховано 
такі показники ряду динаміки: темп зростання, приросту, 
абсолютний приріст, середні темпи росту, приросту, 
абсолютне значення 1% приросту. 

 
Таблиця 1.  

Обсяг житлових будівель, прийнятих в експлуатацію 
в Україні, тис. м2. 

Рік 

Обсяг 
житлових 
будівель, 

прийнятих в 
експлуатацію, 

тис. м2 

Абсолютний приріст, 
тис. м2 

Темп зростання, 
% 

Темп приросту, 
% Абсолю

тне 
значення 

1% 
приросту 

ланц. баз. ланц. баз. ланц. баз. 

2010 8603,90 ― ― ― ― ― ― ― 

2011 8685,30 81,40 81,40 100,95 100,95 0,95 0,95 86,04 

2012 9769,60 1084,30 1165,70 112,48 113,55 12,48 13,55 86,85 
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2013 9949,40 179,80 1345,50 101,84 115,64 1,84 15,64 97,70 

2014 9741,30 -208,10 1137,40 97,91 113,22 -2,09 13,22 99,49 

2015 11044,40 1303,10 2440,50 113,38 128,37 13,38 28,37 97,41 

2016 9366,80 -1677,60 762,90 84,81 108,87 -15,19 8,87 110,44 

2017 10206,00 839,20 1602,10 108,96 118,62 8,96 18,62 93,67 

2018 8689,40 -1516,60 85,50 85,14 100,99 -14,86 0,99 102,06 

2019 11029,33 2339,93 2425,43 126,93 128,19 26,93 28,19 86,89 

2020 8451,22 -2578,11 -152,68 76,62 98,23 -23,38 -1,77 110,29 

2021 11433,79 2982,57 2829,89 135,29 132,89 35,29 32,89 84,51 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 
 
Середньорічний абсолютний приріст: 

. 
Середній темп зростання: 

. 
Середній темп приросту: 

. 
Отже, з аналізу розрахунків показників наведених даних 

можна зробити висновки, що за період з 2010 по 2021 рік обсяг 
житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні, 
збільшився, але в певні роки обсяг також зменшувався. 
Середньорічний абсолютний приріст склав 235,82 тис. м2., 
середній темп зростання склав 102,6%, а середній темп 
приросту 2,6%. Розраховані показники є додатними (або 
більше 100%), тобто ринок нерухомості України за даний 
період мав позитивний напрям розвитку. 

Застосуємо метод екстраполяції (рис. 1) для знаходження 
обсягу житлових будівель, що будуть прийняті в експлуатацію 
в 2022-2023 роках.  
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Рис.1. Обсяг житлових будівель, прийнятих в 

експлуатацію в 2010-2021 роках. Складено автором на основі [3] 
 

Обсяг житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в 
Україні за 2010-2021 роки має тенденцію до зростання. 
Рівняння лінії тренду має такий вигляд: 

, 
де x – порядковий номер періоду. 
Таким чином, за допомогою метода екстраполяції ми 

спрогнозували показник обсягу житлових будівель, що будуть 
прийняті в експлуатацію в 2022-2023 роках, а саме в 2022 році – 
10457,86 тис. м2, в 2023 році – 10567,14 тис. м2. 

Отже, проаналізувавши наведені дані та опрацювавши 
теоретичні відомості, можна зробити такі висновки щодо 
досліджуваного об’єкту: 

- Ринок нерухомості має позитивну тенденцію 
розвитку; 

- В період з 2010 по 2021 рік загальний обсяг 
житлових будівель, що були введені в експлуатацію, 
збільшився; 

- В наступні роки прогнозується ріст ринку 
нерухомості. 
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МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З 

УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ 

 
Четверта промислова революція для багатьох економік 

світу відкриває нові можливості формування доданої вартості 
з фокусом уваги на людських ресурсах і якості людського 
капіталу. Проте підготовка достатньої кількості людей зі 
STEM-освітою може стати важким тягарем для бюджетів 
емерджентних економік, наприклад, для України. Рівень її 
технологічного розвитку поки що не відповідає умовам 
Четвертої промислової революції, до того ж, останніми роками 
в країні загострилися проблеми з нагромадженням людського 
капіталу [1]. Отже, виникає потреба в оцінці перспектив та 
загроз для національної економіки з урахуванням факторних 
особливостей її еволюції. Це стало приводом для розробки 
моделі довгострокового розвитку людського капіталу для 
економіки України. 

Економіко-математична динамічна модель представлена 
комплексом формул, в якому окремі фактори базової моделі 
розраховуються з використанням своїх залежностей від 
відповідних екзогенних змінних. Модель розроблялася у термінах 
бази даних (БД) системи Siforeca, яка містить значну кількість 
статистичних показників розвитку економіки України [2], що були 
використані при параметризації даної моделі.   

Базова модель зростання національної економіки 
будується на основі класичної виробничої функції, але з 
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урахуванням експортно-сировинної спрямованості країни. 
Модель включає основні фактори виробництва – працю і 
капітал – а також фактор індексу долару США (U.S. Dollar 
Index), який впливає на світові ціни на сировинні товари і, тим 
самим, – на доходи країн, що спеціалізуються на їхньому 
експорті [3]. 

Отже, багатофакторна модель національної економіки 
має вигляд 

 

(1) 
 
де  – реальний ВВП в і-му періоді;  – праця у 

формі агрегованої реальної заробітної плати населення в і-му 
періоді;  – реальне валове нагромадження капіталу 
(валові внутрішні інвестиції) в і-му періоді;  – індекс 
долару США в і-му періоді; 0a  – масштабний коефіцієнт; 

 – показники еластичності; і – індекс часу (рік). 
Для фактору  збудовано відповідний комплекс 

моделей, в який вбудовано чисельність висококваліфікованого 
зайнятого населення та витрати на його освіту (в даному 
випадку вищу). Це дозволило через фактор  визначити 
вплив людського капіталу на економічне зростання.  

Враховуючи, що важливою умовою збільшення 
заробітної плати є зростання продуктивності праці, 
встановлено, що  

 
 (2) 

 
де – продуктивність праці в і-му періоді. 
 

Фактор продуктивності праці розраховано як 
співвідношення реального ВВП та загальної чисельності 
зайнятого населення.  
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На продуктивність праці істотно впливає рівень освіти та 
підвищення кваліфікації зайнятих в економіці людей, що 
можна описати як 

 
  

 
де – чисельність 

висококваліфікованого зайнятого населення в і-му періоді. 
 
При цьому чисельність висококваліфікованого зайнятого 

населення розраховується як сума показників зайнятого населення 
з базовою та повною вищою освітою БД системи Siforeca.  

Збільшення кількості висококваліфікованого населення в 
країні залежить від розміру державних видатків на освіту 
людей. Однак для здобуття фахівців з вищою освітою має 
пройти кілька років (4 роки – рівень бакалавр). Тому до 
моделі включено витрати на вищу освіту на 1-го студента з 
урахуванням 4-річного часового лагу, що показує зміну їх 
розміру в часі:  

 

 (4) 
 
де  – реальні державні витрати на вищу освіту 

на одного студента в і-4 періоді (з урахуванням 4-річного 
часового лагу). 

 

Фактор валового нагромадження капіталу ( ) 
базової моделі розраховано окремо з урахуванням впливу на 
нього відповідних факторів та представлено як  

 

  
 

де  – реальна широка грошова маса (широкі гроші 
М3) в і-му періоді;  – курс долару США до 
гривні в і-му періоді. 
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Формула побудована на припущенні, що внутрішні 
інвестиції у розширення та оновлення основних виробничих 
фондів зростають із збільшенням грошової маси в обігу. Це 
припущення ґрунтується на дослідженнях залежності ВВП від 
реальної грошової маси [4]. Фактор курсу долару США до 
гривні включено до моделі як монетарний, що визначає 
відносну вигідність експорту-імпорту для національних 
товаровиробників. Він розраховується як співвідношення ВВП 
у поточній національній валюті та ВВП у поточних доларах 
США. 

 Розроблений комплекс моделей показує вплив на 
економічне зростання всього висококваліфікованого зайнятого 
населення (в усіх галузях), оскільки базова модель імітує 
розвиток національної економіки в цілому. Для того, щоб 
застосувати цю модель окремо для промисловості 
пропонується залежність  

 
 (6) 

 
 де  – реальна додана вартість у промисловості в і-

му періоді. 
 
Економічний сенс ф. (6) полягає у тому, що українська 

промисловість більшою мірою, ніж економіка в цілому 
залежить від зовнішньоекономічної кон'юнктури, 
узагальнюючим показником якої можна вважати індекс 
долару США.   

Параметризація моделей проводилася у пакеті MS Excel 
із застосуванням методу найменших квадратів. Період її 
проведення обмежено 2000-2020 рр. З розрахунків були 
виключені 1990-і рр., оскільки це був перехідний етап від 
планової до ринкової економіки, а також нестабільні роки 
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світової фінансово-економічної кризи (2009-2010 рр.), початку 
збройного конфлікту в Україні (2014-2016 рр.) та пандемії 
COVID-19 (2020 р.). Для окремих моделей також виключено 
роки, які зазвичай вважаються статистичними "викидами". У 
зв'язку з тим, що кризи складно враховувати в економічних 
моделях, для параметризації відібралися, по можливості, більш 
"гладкі" історичні дані. Це є передумовою побудови сценаріїв 
довгострокового розвитку національної економіки, що не 
передбачають перебігу подій на кшталт "теорії катастроф". 

При параметризації за всіма показниками використано 
статистичні дані БД системи Siforeca [5]. У розрахунках 
вартісні показники представлено у реальному вираженні (у 
цінах 2010 р.) та у доларах США. У процесі параметризації 
моделі (1) було отримано рівняння   

 

          (7)  
 
Виходячи з показників еластичності, зростання 

національного ВВП носить трудомісткий характер. При цьому 
негативний вплив фактору індексу долару США для економіки 
є значним.  

Перевірка адекватності моделі (7) за критерієм Фішера 
показала високу точність розрахунків –  перевищує 
табличне (155,3>3,59). Коефіцієнт детермінації (0,98) та 
середня відносна помилка апроксимації (1,99 %) свідчать про 
достатню точність моделі. 

Модель (2) після параметризації має вигляд 
 

                          (8) 
  
Показник еластичності отриманої функції показує 

суттєвий вплив фактору продуктивності праці на реальну 
заробітну плату населення. 
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За критерієм Фішера модель (8) значуща – > .таблF  
(117,1>4,41). Коефіцієнт детермінації – 0,87, середня помилка 
апроксимації – 7,79 %.  

Для параметризації моделі (3) обрано початок 
розрахункового періоду – 2005 р. (через відсутність 
статистичних даних за показником чисельності 
висококваліфікованого зайнятого населення до цього року). 
Результатом її параметризації є вираз  

 
                (9)  
 
Коефіцієнт еластичності фактору моделі високий. Такий 

результат є економічно зрозумілим – зі збільшенням кількості 
висококваліфікованого населення, зайнятого в економіці 
країни, зростає продуктивність праці.   

Оцінка моделі (9) за критерієм Фішера ( =15,7 більше 
=5,99) вказує на її статистичну значимість. Коефіцієнт 

детермінації дорівнює – 0,73, середня відносна помилка 
апроксимації – 2,81%. 

Параметризація моделі (4) проводилася за даними з 2005 р. 
з тієї ж причини, що й у попередній моделі. При цьому не 
увійшли до розрахунку (крім згаданих вище кризових років та 
статистичних "викидів") роки відсутності інформації за 
показником реальних державних витрат на вищу освіту – 2010, 
2015, 2018-2020 рр. Перед параметризацією дані показника 

 були перераховані з урахуванням 4-річного 
часового лага методом ковзного середнього. В результаті 
отримано модель виду  

 
          (10) 
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Показник еластичності показує, що при збільшенні 
державних витрат на вищу освіту на 1 % чисельність 
висококваліфікованого зайнятого населення зростає на 0,52 %. 

Модель (10) статистично достовірна за критерієм Фішера 
>  (113,7>5,99). Точність моделі підтверджують 

коефіцієнт детермінації (0,95) та відносна помилка 
апроксимації (4,18 %).  

Параметризацію моделі (5) було виконати складніше у 
зв'язку з нестабільністю (форс-мажорними стрибками) курсу 
долару США до гривні. Тому в розрахунках було використано 
дані за період 2000-2008 рр., в якому поведінка цього 
показника була відносно "гладкою", що дозволило отримати 
більш економічно коректні оцінки впливу аналізованих 
факторів на валове нагромадження капіталу:  

 
          (11)  

 
Значення показника еластичності показує, що 

результуюча змінна прямо залежить від фактору реальної 
широкої грошової маси. Тобто зростання  впливає на 
збільшення обсягів інвестицій у валове нагромадження 
капіталу (за більш-менш стабільного курсу долару США до 
гривні та помірної інфляції).   

Показники адекватності моделі (11) демонструють 
достатню точність розрахунків: F-критерій виконується – 

> .таблF  (41,5>5,14), коефіцієнт детермінації – 0,93, 
середня відносна помилка апроксимації – 7,11%.  

Оскільки поточний курс долару США до гривні значно 
вищий, ніж у періоді параметризації моделі (5), її масштабний 
коефіцієнт зменшено для отримання більш коректних 
розрахунків значень показника валового нагромадження 
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капіталу при побудові довгострокового прогнозу. Враховуючи 
це, отримано остаточну модель  

 
          (12)  

  
Період, використаний для параметризації моделі (6) 

обмежений 2012 р., оскільки наступні роки, що 
характеризуються "провалами" за показником реальної 
доданої вартості в промисловості, припадають на роки криз та 
статистичних "викидів". В результаті розрахунків отримано 
модель   

 
                           (13) 
 
Коефіцієнт еластичності фактору реального ВВП є 

високим (0,72). Це свідчить про те, показник реальної доданої 
вартості у промисловості сильно від нього залежить. З цього 
випливає, що зростання висококваліфікованого зайнятого 
населення (при збільшенні реальних витрат на вищу освіту) в 
цілому по економіці призведе до його зростання і в 
промисловості.   

Результати якісної оцінки моделі показують її 
статистичну значимість та точність розрахунків 
параметризації: критерій Фішера – > .таблF  (14,5>4,46), 
коефіцієнт детермінації – 0,78, середня відносна помилка 
апроксимації – 5,38%. 

Таким чином, параметризація моделі показала, що 
фактор праці відіграє провідну роль у формуванні доданої 
вартості в українській економіці. Тому збільшення чисельності 
висококваліфікованого зайнятого населення через 
регулювання державних видатків на вищу освіту може 
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приводити до зростання національної економіки в цілому і 
промисловості зокрема. Проте вплив на неї індексу долару 
США, як зовнішнього фактору, що не підпадає під 
регулювання уряду, може знижувати ефект від цих дій.     

Напрямком подальших досліджень є апробація 
розробленої моделі шляхом побудови сценарних прогнозів 
довгострокового розвитку національної економіки, що 
врахуватимуть вплив на неї якості людського капіталу, 
зокрема чисельності зайнятого населення з вищою освітою.   
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 
Остання криза у світовій економіці почалася в 2020 році 

під час пандемії свідчення. За оцінками McKinsey, збитки 
настільки великі, що до 2040 року щорічно втрачають для 
мешканців глобальних ринків $1,6 трлн. Зараз ми стоїмо на 
порозі нової кризи, спричиненої війною Росії проти України, 
яка може запустити руйнівну рецесію по всьому світу. 
Очевидно, що власники бізнесу прагнуть збитків, тому їх увага 
спрямована на маркетинг як інструмент, здатний стабілізувати 
продаж [1]. 

Аналіз дослідження показує, яка частка представників 
бізнесу, які повністю або частково припинили свою діяльність 
протягом перших трьох місяців війни, зменшилася з 75,3% у 
березні до 49,0% у травні (порівняно з 24 лютого 2022 року), 
що змінилося про поступове відновлення бізнесу в Україні. 
Водночас з’ясувалося, що у травні 2022 року частково 
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відновили роботу сектори роздрібної торгівлі продуктами 
харчування, непродовольчими товарами, побутовою технікою 
та електронікою. Найкращі темпи оновлення спостерігаються 
в ювелірній сфері, а найгірші – у сфері розваг [2]. 

Оцінити галузеві збитки загалом по Україні наразі досить 
складно, після бойових дій ще тривають, а ситуація на окремих 
територіях непередбачувана [3]. Коротко оцінюючи деякі 
сфери бізнесу, слід зазначити: 

– сільськогосподарські підприємства опинилися чи не в 
найскладніших умовах. бізнес прив’язаний до конкретної 
роботи території, а в полі чи на фермі не терпить зволікань, на 
ринку не вистачає робочої сили, палива, добрив, обігових 
коштів; 

– ІТ-індустрія, як і очікувалося, виявилася найбільш 
стабільною; COVID-19 добре підготував компанії до 
дистанційної роботи (робота онлайн); 

– металургійний ринок переходить у складне становище 
через залежність від експорту моря. Більшість підприємств є 
галузями зосередженими на південному сході України, де 
тривають активні бойові дії; 

– логістичний ринок зазнав значних втрат через те, що 
багато територій були і залишаються відрізаними від 
сполучення; 

– страховий ринок переживає непрості часи. Близько 60% 
компаній мають проблеми та збої, але продовжують 
працювати [4; 3]. 

На нашу думку, актуальним є вивчення світового досвіду 
провідних країн під час кризи щодо можливих шляхів 
адаптації маркетингу та SMM для відновлення бізнесу в 
Україні. Кризова маркетингова стратегія спрямована 
насамперед на стабілізацію компанії зараз. Маркетологи 
можуть відмовитися від довготривалих проектів на 
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перспективу, від брендових PR-кампаній з великими 
охопленнями, перенаправити бюджет на більш стабільні та 
прибуткові продукти. 

Маркетингові інструменти оживають після пандемії, 
тому варто проявити актуальні маркетингові тренди США, які 
вже прямуть до нас: 

1. Influencer-маркетинг стає топтактикою для підвищення 
ROI в США: 68% маркетологів у 2022 році в усьому світі 
підключають інфлюенсерів до розвитку свого бренду (Рис. 1). 
88% CMO складають до бюджету influencer-маркетинг (у 
середньому це $50–500 тис.). 

 
Наноінфлуенери (1 - 10 тис. підписників) 41 % 
Мікроінфлуенсери (10 - 100 тис. підписників) 67 % 
Макроінфлуенсери (100 тис. - 1 млн. підписників) 58 % 
Магаінфлуенсери (1 млн і більше підписників) 29 % 
 
Рис. 1. Сегментація за типами інфлуенсерів, з якими 

американські бренди найбільше співпрацюють у 2022 році 
 
Маркетологи обирають свого інфлюенсера, 

відштовхуючись від: якості контенту в його акаунті; рівень 
залучення аудиторії блогера; відповідності зовнішності, 
мовлення; експертизи в тій чи іншій сфері. Стандартні бренди 
залучають до роботи мікроінфлуенсерів, канали та пабліки, які 
нараховують від 10 тис. до 100 тис. підписників. Серед 
американських компаній, які активно використовують цей тип 
блогерів у 2022 році, є Coca Cola (Instagram і TikTok), фешн-
бренд Banana Republic (Instagram), сервіс аудіокниг і подкастів 
Amazon's Audible (Instagram). 

2. Усі більше B2B- та B2C-брендів вибирають TikTok для 
просування своїх продуктів: у 2022 році 58% B2B- та 49% 
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B2C-брендів інвестують у TikTok. При цьому найвищі 
показники переглядів – компанія зі сфери технологій, 
продуктів харчування та відеогор. Бренді, що лідують у 
TikTok, у середньому публікують дописи 3–4 рази на тиждень. 
Згідно з дослідженнями платформи лід-менеджменту Demand 
Gen, B2B-клієнти надають перевагу контенту, який компанії 
пропонують за допомогою TikTok-інфлюенсера або 
запускають у форматах співпраці з іншим брендом. 

3. Емпіричний маркетинг повертається після пандемії. 
Емпіричний маркетинг також відомий під назвами маркетинг 
залучення, прямого ефіру та маркетинг участі. Його ще 
прирівнюють до event-маркетингу, але фактично події, які 
бренди створюють під впливом емпіричного маркетингу, 
далекі від традиційних конференцій. Івенти можуть 
відбуватися офлайн (у вигляді артінсталяцій та оригінальних 
імпресивних локацій) або онлайн – організовані за допомогою 
VR/AR-платформи та гарнітури. До пандемії багато 
американських брендів зверталися до емпіричного маркетингу 
для підвищення ROI та пізнаваності. 

У 2021 році тільки 29% брендів інвестували в 
емпіричний маркетинг і 14% – в AR/VR для створення 
унікального досвіду користувача. Але вже у 2022 році 58% 
маркетологів вибирають цей вид маркетингу, з них 48% 
планують збільшити вкладення в нього, а 9% мають намір 
вперше його випробувати. 

4. Бренди намагаються автоматизувати, купуючи 
рекламу. Однією з діючих стратегій, що дають можливість 
підвищити попит на продукцію за рахунок його диференціації 
від аналогів, є брендинг – процес створення бренду. У 
сучасній економіці бренди (торгові марки) грають роль 
глобальних комунікаторів між продавцями, товарами і 
покупцями. Бренди формують імідж і репутацію організацій, 
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сприяють ефективності їхніх дій у сфері маркетингу, реклами та 
паблік рілейшнз [4]. Вже зараз компанія виділяє до 50% своїх 
бюджетів на програмну рекламу. Очікується, що наприкінці            
2022 року витрати на неї перевищать 100 млрд $ глобально. 

Отже, маркетингова діяльність важлива сама по собі. Під 
час кризи багато компаній радикально зменшують свої витрати 
на маркетинг і будь-які публічні прояви. Це справжній 
природно – особливо в умовах бойових дій, економічної кризи 
й релокацій/евакуацій співробітників. Важливо, що навіть під 
час війни компанії мають вкладатися у ваші маркетингові 
активності. Правильний баланс між різними видами 
комунікації у майбутньому конвертується у відданих клієнтів, 
які готові купувати товари та послуги ще багато років. 
Керуючись актуальною інформацією, аналізом і звітом, 
система маркетингу повинна коригувати свою діяльність і 
адаптуватися під сучасний економічний стан. 
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CRYPTOCURRENCY AS AN ACCOUNTING AND 

TAXATION OBJECT IN UKRAINE  
 

 At the current stage of development of the world economy, 
the state of the monetary and credit system is of great importance. 
The monetary system experienced instability during the financial 
crisis in 2008-2009. It was then that confidence in the American 
dollar weakened and new ideas about the creation of new 
currencies began to appear in the world. The first mentions of 
cryptocurrency as a new alternative payment system belong to the 
Japanese Wei Dai. But the payment system was developed by 
Satoshi Nakamoto, at this time, the term "cryptocurrency" was used 
for the first time [1]. 

Consideration of cryptocurrency as an accounting object 
requires disclosure of its economic essence. 

Cryptocurrency is a type of digital currency, the emission and 
accounting of which is performed by a decentralized payment 
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system in a fully automatic mode (without the possibility of 
internal or external administration) [1]. They exist exclusively in 
electronic form as a record in a certain electronic system built on 
blockchain technology. It is believed that the record in such a 
system cannot be changed, i.e. it is almost impossible to erase the 
data about the cryptocurrency transaction in the system. One of the 
features provided by this technology is the anonymity of the owner 
of the record. 

 People who own cryptocurrency can: trade, that is, 
exchange one type of cryptocurrency for another, or exchange it for 
traditional money, for example, the dollar or hryvnia; transfer 
cryptocurrency between electronic wallets; use cryptocurrency as a 
means of payment; use for investment purposes. 

 In total, there are more than 2,000 cryptocurrencies in the 
world. Among the most popular and valuable as of November 
2022: Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, BNB, XRP, Binance 
USD, Cardano, Solana, Polkadot [1]. Cryptocurrencies are not 
prohibited in Ukraine, EU countries and the USA. Today, 
cryptocurrencies in Ukraine are no longer as legally uncertain as 
they were before. The main regulatory document regarding 
cryptocurrencies is the Law "On Virtual Assets" [4]. It was 
published on March 16, 2022, but this law, which should introduce 
the use of cryptocurrencies in Ukraine into the legal field, has not 
yet entered into force. Until now, cryptocurrencies do not have a 
clearly regulated legal status. This means the absence of regulation 
of relations related to cryptocurrencies, mechanisms for controlling 
transactions with them, and the absence of taxation of such 
transactions. For its validity, a law on the peculiarities of taxation 
of operations with virtual assets must be developed and adopted, 
which will amend the PKU (Part 1 of Chapter VI of the Final and 
Transitional Provisions of the Law on Virtual Assets). In addition, 
there will be changes to the CCU, as it is mentioned among the 
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legislation on cryptocurrencies in Part 1 of Art. 3 of the Law on 
Virtual Assets. 

The Law on Virtual Assets defines the latter as intangible 
goods that are objects of civil rights, have value and are expressed 
as a set of data in electronic form [4]. Virtual assets can be of two 
types: secured - those that can testify to property rights, in 
particular, rights of claim to other objects of civil rights; unsecured 
– do not certify any property or non-property rights. Unsecured are 
most cryptocurrencies, the same Bitcoin or Ethereum. 

The law creates legal guarantees for the protection of 
property rights of participants in the virtual assets market, 
regulation of the professional activities of participants in the virtual 
assets market, mechanisms for controlling the circulation of virtual 
assets [4]. 

 As a result, crypto exchanges will work legally, banks will 
open accounts for crypto companies, owners of savings in 
cryptocurrencies will be able to legally protect them, legal 
protection will be extended to virtual assets, that is, they can be 
sued like ordinary property [4]. For example, virtual assets will be 
able to be distributed in case of divorce, etc. And also virtual assets 
will have to be declared. This will also apply to tax returns. The 
law on virtual assets is an important step for the detinization of this 
sector. 

 Taxation of transactions with cryptocurrencies has not yet 
been settled. However, the income of a private entrepreneur, 
which is received from the sale of cryptocurrency, must be 
included in other income on the basis of para. 164.2.20 PKU [6]. 
Such incomes are subject to personal income tax at the basic rate of 
18%, as well as military tax at the rate of 1.5%. This means taxing 
the entire income, not the difference between the sale price and the 
purchase price. It turns out that the person who received income 
from the sale of cryptocurrency must also submit a declaration of 
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property status based on the results of the reporting tax year and 
independently pay the mentioned personal income tax and military 
levy to the budget. 

 Single taxpayers cannot use cryptocurrencies in calculations [5]. 
All exсept some group (group four). Non-monetary payments are 
prohibited for single taxpayers. As for cryptocurrencies, they are 
not money [6]. Therefore, any calculations by them are non-
monetary. Their use risks forced transfer to the general taxation 
system and payment of a single tax at a penal (increased) rate on 
income received using a non-monetary means of calculation. This 
is 15% for individuals and a double rate for legal entities on a 
single tax. 

 Currently, NP(S)BO do not regulate the accounting of 
cryptocurrencies, since legal entities in Ukraine cannot officially 
own them due to the lack of legal status. However, the problem of 
accounting for cryptocurrencies has an international level. Today, 
there is a decision from the agenda of the Interpretive Committee 
of the Council on IFRS "Maintenance of cryptocurrencies -                
June 2019". According to it, cryptocurrency corresponds to the 
definition of an intangible asset in IAS 38 "Intangible Assets"; if 
cryptocurrency is held for sale in the ordinary course of business, 
then IAS 2 "Inventories" applies to it, if not - IAS 38 "Intangible 
assets"; cryptocurrencies cannot be counted as money and financial 
assets [2]. 

 It turns out that according to IFRS recommendations, 
cryptocurrencies should be accounted for as part of stocks (goods, 
products) or intangible assets. One of the reasons for such two-way 
accounting of cryptocurrencies is that an intangible asset cannot be 
an asset that is held for sale in the course of ordinary activities [2]. 
Since in most cases, cryptocurrencies are held for the purpose of 
obtaining an investment profit upon resale, the main option for 
accounting for cryptocurrencies should be in the inventory.  
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 As of August 2022, the IFRS Council has not revised the 
aforementioned recommendations. However, in March 2022, the 
IFRS Council identified the project "Cryptocurrencies and Related 
Transactions" as the second priority after "Climate Risks in 
Financial Reporting" [3]. 

 According to the principle of the economic essence 
prevailing over the legal form, cryptocurrency and transactions 
with it should be reflected in the company's accounting system, 
despite the lack of legal support in the form of contracts. And 
although the IFRS system does not yet have a special standard that 
would regulate the procedure for forming information about 
cryptocurrency in accounting, business entities have every reason 
to include the specified resource in their assets, because it satisfies 
the definition of this element of financial reporting specified in 
Conceptual basis of IFRS. The undeniable existence of 
cryptocurrency as an objective phenomenon and the development 
of the cryptocurrency market logically determine the need to 
determine its legal status within a single country and/or groups of 
countries. This, on the one hand, will give transactions with 
cryptocurrencies sufficient legitimacy, help reduce their risks and 
increase the confidence of business entities in the legality of 
transactions with them. At the same time, the formation of the 
legislative and regulatory framework should first of all be aimed at 
the systematization and harmonization of the terminological 
framework. On the other hand, the created general principles of 
regulation of operations with such assets will become the basis for 
the development of relevant regulatory documents in the field of 
accounting, auditing and taxation. 
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