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Шановні колеги! 

Слава Україні! Героям Слава! 

Вашій увазі представлений 
ХXІІ-ий том міжнародної колективної 
монографії міждисциплінарного напряму 
"MODERNÍ ASPEKTY VĚDY" ("Сучасні 
аспекти науки"), який виходить у часи 
героїчної оборони нашої держави від 
російської агресії. 

Упевнена, що ми незабаром 
переможемо. Війна завершиться 
перемогою для нашого вільного, справді 

європейського народу. Ми відвоюємо мир, демократію і свободу, 
на яку безперечно заслуговуємо.  

У матеріалах міжнародного наукового видання ви 
познайомитеся із: з'ясуванням можливостей використання 
біометричних технологій у роботі судового експерта та розробкою 
на цій основі практичних рекомендацій щодо впровадження цих 
технологій у сферу судової експертизи; особливостями формування 
видів спеціального режиму господарювання в Україні; розвитком 
нових інтелектуальних і дослідницьких умінь курсантів, 
реалізацією їх професійної особистості, в цілому; розкриттям 
концептуальних основ та перспектив розвитку міжнародної 
торгівлі України із ЄС в умовах спрощеного митного регулювання. 

Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, благополуччя, 
процвітання, творчих здобутків та реалізації цікавих проєктів! 

З  повагою, 
директор Видавничої  групи  
«Наукові перспективи»,  
кандидат наук з державного управління, 
доцент                                                                                Жукова І.В.  
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Шановні колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

 Вашій увазі репрезентований ХXІІ-ий 
том міжнародної колективної монографії 
міждисциплінарного напряму "MODERNÍ 
ASPEKTY VĚDY" ("Сучасні аспекти науки"). 

На сьогодні, багато хто із науковців 
стали на захист Вітчизни зі зброєю в руках у 
лавах Збройних Сил України, Територіальної 
оборони і правоохоронних органів, інші ж 
продовжують сумлінно виконувати свої 
професійні обов’язки для розбудови 
вітчизняної освіти та науки у час війни. 

Дозвольте подякувати Вам за той внесок, який Ви робите в 
розвиток державно-управлінських, правових, соціальних, 
технічних і гуманітарних наук, за ті рекомендації, що Ви надаєте за 
результатами досліджень.  

Маю надію, що Ваші наукові розробки та пропозиції знайдуть 
своїх вдячних послідовників і стануть корисними для практичного 
втілення й реалізації задля розвитку науки та освіти в Україні. 

Бажаю Вам плідних наукових дискусій, професійного 
натхнення та задоволення від реалізації Ваших творчих задумів та ідей! 

З  повагою, 
Доктор політичних наук, професор,  
Заслужений працівник освіти,  
директор Навчально-наукового інституту 
публічної служби та управління 
Національного університету  
«Одеська політехніка»  Іжа Микола Михайлович            



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 

13 

ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, 
SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 

§1.1 ДЕРЖБЮДЖЕТ ЩОРІЧНО НЕДООТРИМУЄ ВІД
НЕОПОДАТКУВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ (Романенко Є.О., Національний Авіаційний 
Університет) 

Вступ. Нелегальний алкоголь становить четверту 
частину споживаного у світі алкоголю, свідчать дані 
Всесвітньої організації охорони здоров'я. І третина сірого 
обсягу – це алкоголь, податки під час виробництва якого не 
сплачувались. Майже стільки ж у світі споживають 
підроблених спиртних напоїв, за якість яких відповідальності 
ніхто не несе – ця група нелегальної продукції посідає друге 
місце у рейтингу сірого алкоголю. На третій позиції - випивка 
кустарного виробництва, або продукт, місце та умови 
виробництва якого складно ідентифіковані.[1] 

Таким чином до нелегального алкоголю можна 
віднести: 

- контрабандний алкоголь  - алкоголь з оригінальною
маркою, який був незаконно ввезений чи вивезений із країни 
та проданий без сплати податків;  

- підробка (фальсифікат) - алкоголь, що імітує фірмові
продукти відомих торгових марок, який продається дешевше 
за оригінал і дуже схожий на відомі бренди;  

- нелегальний кустарний алкоголь - алкогольні напої,
виготовлені на невеликих нелегальних підприємствах чи 
установках для подальшого продажу споживачам:  

- алкоголь без податків - алкогольні напої, що
виробляються на хорошому обладнанні, але облік такого 
алкоголю не ведеться, і податки з нього не сплачуються;  
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- сурогатний алкоголь - алкоголь або спиртовмісні
продукти, не призначені для споживання людиною. Може 
бути законним для медпрепаратів, парфумів, палива, 
побутової хімії.[2]  

Виклад основного матеріалу. На Міжнародному 
економічному форумі в Давосі в січні 2019 звучала теза про 
те, що в багатьох країнах, особливо на ринках, частка 
незареєстрованого алкоголю перевищує половину загального 
алкогольного ринку. І поряд з африканськими та 
латиноамериканськими країнами Україна – не виняток.  

Не секрет, що нелегальний алкоголь дешевший, ніж 
легальний. Різниця в ціні між легальним алкоголем та сірим 
аналогом досягає в деяких країнах 85%. При цьому 
показовим є той факт, що найбільш поширеним є 
виробництво та продаж нелегального алкоголю в країнах з 
низьким рівнем достатку. 

У світі від споживання неякісного спиртного гинуть 
десятки тисяч людей. При цьому найчастіше токсичність 
алкоголю невідомого походження настільки висока, що 
допомогти пацієнтам із отруєнням медики не можуть.[2] 

За даними ВООЗ, найпитущими є Литва, Чехія та 
Молдова, де споживається понад 14 літрів чистого спирту на 
рік на душу населення. За ними - європейські винні та пивні 
країни, а також Росія та Білорусь. За даними ВООЗ, кожний 
українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 літра 
алкоголю на рік.1. Серед 39-ти європейських країн, які 
досліджувались, Україна займає 35 місце.[3] Водночас 
істотно занижувати ці показники може невраховане 
споживання нелегально вироблених та ввезених алкогольних 
напоїв. Державними органами, зокрема Мінекономіки, ДПС і 
Держмитслужбою, не приділялося належної уваги аналізу 
обсягів нелегального виробництва та імпорту в Україну 
алкогольних напоїв, частка яких, за оцінками експертів, може 



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 

15 

становити від третини до половини вжитого обсягу залежно 
від виду алкогольної продукції.  

Результати перевірок Антимонопольного комітету 
України (АМКУ) та Держпродспоживслужби свідчать, що в 
Україні на ринку алкогольної продукції реалізується 
фальсифікована продукція, виготовлена як легально, так і 
нелегально, що несе загрозу здоров’ю та життю населення.  

Зараз велика проблема – зростання продажів 
нелегального алкоголю через Інтернет, якою ніхто не 
займається системно. Для вирішення проблеми з нелегальним 
алкоголем необхідно посилити контроль за виробництвом 
спирту, а також виробництвом та обігом алкоголю в кожному 
регіоні. 

 Рахункова Палата  21.12.2021р. публікувала  Звіт про 
результати аудиту ефективності планування та 
результативності контролю за повнотою нарахування і 
своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних 
напоїв до державного бюджету за 2019–2020 роки та 
9 місяців 2021 року (для аналізу динаміки окремих 
показників – їх значення за 2018 рік).[4] 

За офіційною статистикою, легальне виробництво 
горілки в Україні падає. Минулого року було вироблено 
12,3 млн. дал. горілки, що на 9% менше, ніж у 2017 році. Але 
чи спадає споживання? Скоріше ні ніж так. В Україні частка 
тіньового ринку становить близько 50%. При цьому 
легальний продукт коштує від 90 грн., контрафакт – 
30-50 грн., а десятилітрові бег-ін-бокси можна купити з
доставкою додому по 300 грн. [2]

За інформацією Державної податкової служби України 
(ДПС), обсяги виробленої лікеро-горілчаної продукції у    
2020 році порівняно з 2019 роком збільшились на 10,8 %, а 
виноробної продукції та пива із солоду (солодового) 
зменшились на 13 і 0,5% відповідно. Найбільшу питому вагу 
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у загальному обсязі виробленої алкогольної продукції 
протягом періоду, що досліджувався, займало пиво із солоду 
(солодове) – від 77 до 80 %, виноробна продукція – від 9 до 
12 %, лікеро-горілчана – від 9 до 10 %.  

Слід зазначити, що зробити коректне порівняння даних 
Державної служби статистики України (Держстату) і ДПС 
щодо фактичних обсягів виробництва алкогольних напоїв 
неможливо, оскільки Держстат узагальнює цю інформацію за 
номенклатурою продукції промисловості, ДПС – за УКТ ЗЕД 
і кодами, визначеними наказом Мінфіну № 49. [5]  

Скорочення обсягів вироблених алкогольних напоїв 
частково було компенсовано збільшенням обсягів їх імпорту. 
Так, імпорт лікеро-горілчаної продукції у 2020 році порівняно 
з 2019 роком збільшився на 44,9 %, виноробної – майже у 
2 рази, пива із солоду (солодового) – на 11,4 %.  

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі 
імпортованих алкогольних напоїв протягом періоду, що 
досліджувався, займало пиво із солоду (солодове) – від 35 до 
46 %. та виноробна продукція – від 43 до 56 %, лікеро-
горілчана продукція – від 9 до 13 %.  

Експорт виноробної продукції у 2020 році порівняно з 
2019 роком збільшився на 67,4 %, пива – на 50,0 %, лікеро-
горілчаної продукції зменшився на 15,5 %.  

Слід зазначити, що дані Держмитслужби та ДПС щодо 
обсягів імпортованих алкогольних напоїв у розрізі їх видів 
різняться між собою, а окремі показники є не зіставними, 
оскільки мають різні одиниці виміру. Зокрема, дані про 
обсяги імпортованої лікеро-горілчаної продукції в інформації 
ДПС відображено у декалітрах (дал) згідно зі звітами 
№ 1-ОА, а Держмитслужби – в літрах чистого спирту (л 100% 
спирту). 

Загалом протягом 2019–2020 років і 9 місяців 2021 року 
до державного бюджету надійшло близько 41,6 млрд. грн. 
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акцизного податку з алкогольних напоїв. В умовах 
незмінності ставок протягом періоду, що досліджувався, 
відбулося зростання надходжень акцизного податку як з 
вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію 
України алкогольних напоїв: з 14,3 млрд. грн. у 2019 році до 
15,2 млрд. грн. у 2020 році (на 6,3 %). Протягом січня–
вересня 2021 року надходження акцизного податку з 
алкогольних напоїв становили майже 12 млрд. грн., що на      
8,0 % більше порівняно з аналогічним періодом 2020 року.  

Разом з тим частка надходжень цього податку у 
загальній сумі податкових надходжень до державного 
бюджету зменшилась з 1,9 % у 2018 році до 1,8 % у 2019 і 
2020 роках та до 1,6 % за 9 місяців 2021 року.[4]  

Господарська діяльність з виробництва та реалізації 
алкогольних напоїв є високоприбутковою. Неефективна 
податкова політика щодо справляння акцизного податку з 
алкогольних напоїв та неналежний державний контроль за 
виробництвом і обігом цієї продукції створюють передумови 
для тінізації ринку алкогольних напоїв і зменшення обсягів її 
легального виробництва і обігу, що в свою чергу створює 
загрози для життя і здоров’я населення, зменшення 
надходжень податків до бюджету, заподіяння шкоди 
правовласникам торговельних марок тощо.  

За даними ВООЗ, у 2018 році обсяг нелегального 
алкоголю в Україні становив 36 % загального обсягу ринку 
алкоголю і близько 54 % ринку міцного алкоголю.[6] За 
розрахунками, проведеними аудиторами Рахункової палати, 
внаслідок функціонування нелегального ринку алкоголю, сума 
недонадходжень акцизного податку тільки по лікеро-горілчаній 
продукції може становити близько 9 млрд. грн. на рік.[4] 

В Звіті наведені основні чинники, які впливають на 
збільшення нелегального виробництва та обігу алкогольних 
напоїв, зокрема;  
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- неналежний контроль за виробництвом спирту. 
Незважаючи на функціонування державної монополії на 
виробництво спирту, ефективного контролю за його 
виготовленням та обігом не забезпечено. Законом України від 
03.12.2019 № 318 "Про внесення змін до Закону України "Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері 
виробництва і обігу спирту етилового" [] скасовано державну 
монополію на виробництво спирту (набрав чинності з 
01.07.2020). За даними ДП "Укрспирт" наприкінці 2020 року 
розпочалась приватизація структурних підрозділів 
підприємства. Так, із 42 місць провадження діяльності 
підписано договори про купівлю-продаж 25 місць, з них 
продано остаточно (підписано акт приймання-передачі) – 17;  

- нелегальний імпорт сировини та готових алкогольних 
напоїв;  

- не забезпечення ефективної системи контролю за 
роздрібною торгівлею алкогольними напоями. Незаконно 
виготовлені або ввезені в Україну алкогольні напої 
реалізуються на внутрішньому ринку в основному шляхом 
оптового і роздрібного продажу через мережу Інтернет, 
продажу через мережу закладів роздрібної торгівлі, а також 
на розлив через заклади громадського харчування; 

- підвищення ставок акцизного податку без урахування 
купівельної спроможності споживачів. Як вже зазначалось, 
протягом періоду, що досліджувався, ставки акцизного 
податку на всі види алкогольних напоїв не підвищувалися. 
Водночас протягом 2014–2018 років у зв’язку з ратифікацію 
Законом України від 16.09.2014 № 1678 Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, згідно з якою Україною 
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взято зобов’язання про наближення положень вітчизняного 
законодавства до законодавства ЄС, у тому числі і в частині 
акцизного податку, ставки цього податку на пиво, вина 
натуральні з додаванням спирту та міцні, вина ігристі та 
газовані збільшено в 2,2 раза, спирт етиловий та інші 
зброджені напої – в 1,8 раза, сидр і перрі – в 1,7 раза.[4]  

Одним із заходів, що дають можливість скоротити обіг 
нелегально вироблених та ввезених алкогольних напоїв, є 
запровадження електронних марок акцизного податку. 
Розпорядженням КМУ від 06.07.2016 № 497-р схвалено 
Концепцію "Електронна акцизна марка", мета якої – 
створення та впровадження автоматизованої системи, яка 
забезпечить контроль за обігом підакцизних товарів від 
виробника або імпортера до кінцевого споживача, 
мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування 
акцизного податку, збільшення доходів бюджету від сплати 
акцизного податку, зменшення обсягів реалізації підакцизних 
товарів без сплати акцизного податку, унеможливлення 
легалізації незаконно виготовлених/імпортованих 
підакцизних товарів та, відповідно, забезпечення зменшення 
обсягів незаконного обігу підакцизних товарів.[7]  

Згідно з Планом заходів з реалізації Концепції 
створення та впровадження автоматизованої системи 
контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів) "Електронна акцизна марка", 
визначеним у додатку до Концепції, впровадження Концепції 
мало завершитися до 1 грудня 2018 року.  

На виконання пункту 2 цього плану Мінфіном та ДФС 
разом із зацікавленими центральніми і органами  виконавчої 
влади (ЦОВВ) розроблено, а Кабінетом Міністрів України у 
червні 2017 року подано до Верховної Ради України 
законопроєкти, які передбачали запровадження 
автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних 
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товарів, що здійснюватиме контроль за обігом та залишками 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ці 
законопроєкти відкликані у серпні 2019 року. 

За поясненнями Мінфіну, виконання інших завдань, 
передбачених Планом заходів з реалізації Концепції 
"Електронна акцизна марка", є можливим після прийняття 
зазначених законів. Водночас Мінфіном не ініційовано 
повторного подання Кабінетом Міністрів України вказаних 
законопроєктів до Верховної Ради України ІХ скликання.[4]  

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020   
№ 74 "Деякі  напоїв, тобто встановити легальність 
походження алкогольного напою, однак електронний сервіс 
"Пошук марки акцизного податку" з 01.05.2020 працює в 
тестовому режимі.  

Як вбачається з наказу Мінфіну від 08.06.2021 № 329 
"Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст 
розрахункових документів/електронних розрахункових 
документів",  з 01.10.2021 у фіскальних касових чеках, що 
формуються всіма без виключення РРО/програмними РРО, 
має бути відображене цифрове значення штрихового коду 
марки акцизного податку на алкогольні напої.  

Таким чином, на час завершення аудиту План заходів з 
реалізації Концепції "Електронна акцизна марка" в повному 
обсязі не виконано, що негативно впливає на ефективність 
контролю за виробництвом і обігом алкогольних напоїв та 
повнотою сплати акцизного податку з цієї продукції.[4] 

В Звіті підклеєно, що здійснення всіх заходів щодо 
запровадження електронної акцизної марки лише частково 
сприятиме зменшенню нелегального виробництва та обігу 
алкогольних напоїв, оскільки поза державним контролем 
будуть залишатись алкогольні напої, які згідно із 
законодавством не маркуються, та напої, марковані 
підробленими марками акцизного податку. Отже, 
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запроваджений інструмент дасть можливість взяти під 
контроль лише легально вироблені та ввезені алкогольні 
напої і частково – напої, марковані підробленими марками 
акцизного податку, які вдалося виявити.  

Потребують вдосконалення й інші інструменти 
контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв: 
механізм ліцензування, контроль податкових органів за 
діяльністю виробників алкогольної продукції, робота системи 
акцизних складів; функціонування технічних і електронних 
засобів обліку та контролю тощо.  

Так, встановлено, що у порушення вимог Порядку 
ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, 
затвердженого наказом ДПА № 251, ДПС не забезпечено 
внесення до Єдиного державного реєстру місць зберігання 
інформації щодо наявності ліцензії (серія та номер ліцензії), 
виданої заявнику на відповідний вид діяльності, а також 
підстави і дати виключення місця зберігання з цього реєстру. 

Крім того, за інформацією ДПС, введений у дію з 
02.12.2016 Єдиний реєстр ТТН забезпечує здійснення 
контролю, зокрема, за сплатою акцизного податку, 
мінімальними оптово-відпускними цінами в режимі 
реального часу. Водночас дані Єдиного реєстру ТТН не 
дають можливості сформувати обсяги готової продукції, 
переміщеної від виробників алкогольних напоїв на акцизні 
склади оптових продавців, в однакових одиницях виміру тис. 
дал, оскільки автоматичного переведення в об’ємний вимір 
кожної позиції алкогольних напоїв, що зазначається 
розпорядником акцизного складу, залежно від тари, в яку 
розлито ці алкогольні напої, не здійснюється.  
В Звіті зазначається що на ринку алкогольної продукції 
України реалізується фальсифікована продукція, виготовлена 
як легально, так і нелегально. Аналіз інформації, наданої 
Антимонопольним комітетом України (АМКУ) засвідчив, що 
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більшість прийнятих ним рішень щодо встановлених 
порушень суб’єктами господарювання (СГ) – виробниками 
алкогольних напоїв норм Закону № 236 стосувалась 
фальсифікації алкогольних напоїв відомих брендів, а також 
поширення на етикетках інформації, що вводить в оману. [4] 

Загалом протягом 2019–2020 років та 9 місяців           
2021 року АМКУ виявлено 19 фактів порушень вимог 
антимонопольного законодавства виробниками алкогольних 
напоїв, відкрито 11 справ, застосовано 5 санкцій (штрафів) на 
загальну суму понад 2,2 млн гривень.  

Крім того, за інформацією Держпродспоживслужби, її 
територіальними органами проводились перевірки за 
зверненнями юридичних і фізичних осіб щодо придбання 
фальсифікованих алкогольних напоїв, недотримання норм 
маркування такої продукції, а також правил торгівлі нею. 

На сьогодні широкого розповсюдження набула торгівля 
алкогольними напоями через мережу Інтернет, хоча така 
торгівля законодавчо не врегульована. Закон № 481 не 
містить прямих норм щодо заборони торгівлі алкогольними 
напоями через мережу Інтернет37, але статтею 15 Закону     
№ 481 встановлені обмеження щодо продажу, зокрема, пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових. Так, згідно із частиною першою цієї 
статті забороняється продаж, зокрема, пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових особам, які не досягли 18 років, а також у 
невизначених для цього місцях торгівлі.[10] Під час продажу 
алкогольних напоїв через мережу Інтернет достовірно 
визначити вік покупця неможливо.  

Результати опитування у 2019 році учнів засвідчили, що 
більше половини опитаних підлітків можуть легко дістати 
пиво, вино або слабоалкогольні напої. Майже 86 %. вже мали 
досвід вживання алкоголю, кожен п’ятий (22,5 %.) п’є 
алкогольні напої майже щотижня.[11]  



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
23 

Ефективність державної політики у сфері 
оподаткування алкогольних напоїв і державного контролю за 
їх виробництвом та обігом впливає не тільки на надходження 
податків до державного бюджету від галузей, що виробляють 
алкогольні напої, а й на здоров’я громадян.  

Згідно з даними Держстату кількість померлих в 
Україні, яким було встановлено діагнози, пов’язані з 
алкоголізмом (алкогольна кардіопатія, алкогольна хвороба 
печінки, отруєння алкоголем, розлади психіки та поведінки 
внаслідок вживання алкоголю)39, у 2018 році становила        
10 070 осіб, у 2019 році – 9 309, у 2020 році – 8 853, протягом 
січня–серпня 2021 року – 5 206 осіб.[12] 

Державною установою "Центр психічного здоров’я і 
моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ" проводилися 
дослідження психіатричних аспектів споживання алкоголю 
відповідно до міжнародних рекомендацій і вимог чинного 
законодавства40, результати яких розміщувалися в загальному 
доступі. За даними звітів Державної установи "Центр психічного 
здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ", на 
01.01.2019 в Україні під наглядом у диспансерній групі 
перебувало 460 717 осіб із розладами психіки та поведінки через 
вживання алкоголю, а в умовах стаціонарів у 2018 році 
лікувались 60 599 таких хворих, на 01.01.2020 ці показники 
становили 456 636 і 66 720 хворих відповідно.  

Слід зазначити, що стан алкогольного сп’яніння сприяє 
девіантній поведінці у соціумі та є стимулюючим фактором 
при вчиненні протиправних правопорушень. За даними 
Генеральної прокуратури України протягом періоду, що 
досліджувався, громадянами у стані алкогольного сп’яніння було 
скоєно 22 819 злочинів (2019 рік – 9 446 злочинів, 2020 рік –         
8 674, січень–вересень 2021 року – 4 699 злочинів).[13]  

Таким чином нелегальний алкоголь становить четверту 
частину споживаного у світі алкоголю. За даними ВООЗ, 
кожний українець віком від 15 років щорічно випиває          
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8,6 літра алкоголю на рік. Серед 39-ти європейських країн, які 
досліджувались, Україна займає 35 місце. Державними 
органами, не приділялося належної уваги аналізу обсягів 
нелегального виробництва та імпорту в Україну алкогольних 
напоїв. За даними ВООЗ, у 2018 році обсяг нелегального 
алкоголю в Україні становив 36 % загального обсягу ринку 
алкоголю і близько 54 % ринку міцного алкоголю.    

Рахункова Палата  21.12.2021р. публікувала  Звіт про 
результати аудиту ефективності планування та 
результативності контролю за повнотою нарахування і 
своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних 
напоїв до державного бюджету за 2019–2020 роки та                
9 місяців 2021. За розрахунками, проведеними аудиторами 
Рахункової палати, внаслідок функціонування нелегального 
ринку алкоголю, сума недонадходжень акцизного податку 
тільки по лікеро-горілчаній продукції може становити 
близько 9 млрд. грн. на рік. 

Висновки. Зроблені висновки, що у періоді, що 
досліджувався, робота системи державного контролю за 
виробництвом алкогольних напоїв та їх обігом була 
недостатньо ефективною, що створювало передумови для 
нелегального виробництва, обігу та контрабанди цієї 
продукції. Зокрема, не впроваджено функціонування в 
повному обсязі автоматизованої системи контролю за обігом 
підакцизних товарів "Електронна акцизна марка".  

Реалізація та вживання неякісних і фальсифікованих 
алкогольних напоїв створюються ризики для здоров’я та 
життя населення, є стимулюючим фактором при вчиненні 
протиправних правопорушень. 

 
Список використаних джерел: 

 
1.Е.А.Романенко Рынок алкоголя в Украине//Materials of 

the IV  International  Scientific-Practical  Conference «Integration 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
25 

 of the Scientific Community to the Global Challenges of Our 
Time». In two volumes. Volume I – Sapporo, Japan: Regional 
Academy of Management, 2019. – p.82-87. 

2. Каким бывает нелегальный алкоголь. https://project.liga.net/ 
projects/illegal_alcohol/ 

3.  РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах. https://rating.zone/ 
rynok-alkoholnoi-produktsii/  

4.Про результати аудиту ефективності планування та 
результативності контролю за повнотою нарахування і 
своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних 
напоїв до державного бюджету: Звіт Рахункової Палати від 
21.12.2021р.  № 34-6 

5.Про затвердження форм звітів щодо виробництва й 
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та 
порядків їх заповнення: Наказ Міністерства фінансів України 
від 11.02.2016р. № 49  зареєстрований у Мін’юсті 03.03.2016 
за № 340/28470  

6. Протверезити нелегалів: як в 2019 боротимуться з 
тіньовим алкоголем. https://www.epravda.com.ua/publications/  
2019/03/12/645238).  

7. Про схвалення Концепції створення та впровадження 
 автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних 
 товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна 
акцизна марка: Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 06.07.2016 р. № 497-р  

8. Деякі питання маркування алкогольних напоїв: 
постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020р.  № 74  

9.Про внесення змін до Положення про виготовлення, 
зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів: постанова Кабінету 
Міністрів України від 12.02.2020 № 97 

10. Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, та пального: Закон України від 
19.12.1995 № 481  



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
26 

11. В Україні з 1995 року на регулярній основі 
здійснюється опитування учнівської молоді в рамках 
міжнародного проєкту "Європейське опитування учнів щодо 
вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD".  

12. http://www.ukrstat.gov.ua › kpops › arh_kpops2021_ua     
13. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України, 

блок "Статистична інформація", звіт "Єдиний звіт про осіб, 
що вчинили кримінальний злочин" за 2019, 2020 роки, 
січень–вересень 2021 року.   



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
27 

§1.2 LONELINESS AS A UNIVERSAL PSYCHOLOGICAL 
PHENOMENON (Malimon V.I., Ivano-Frankivsk National 
Technical University of Oil and Gas) 
 

Introduction. Loneliness is a universal human experience 
recognized since the dawn of time, yet it is unique for every 
individual. Understanding what might lead people to feel lonely 
and what keeps some people stuck in loneliness is crucial for the 
development of well targeted successful interventions to prevent 
and mitigate the effects of loneliness [13]. The factors that 
influence the extent to which people feel lonely are, broadly 
speaking, those that affect desired or actual social relationships. 

Loneliness is universal and may have evolved in our species 
as a signaling mechanism to change behavior and avoid dangerous 
isolation. However, loneliness is also strongly subjective, 
involving a judgement of the meaning and adequacy of one's 
social connections that necessarily presupposes an individual's 
cognitive framework of values and expectations. 

Loneliness isn't a straight forward experience. Like a 
diamond, loneliness has many faces, aspects, nuances and it 
shows up in so many ways. From this perspective, loneliness is a 
profoundly humane experience [18]. 

An influential early perspective on the phenomenon in 
adults came from Weiss who distinguished the phenomenon of 
loneliness from the feeling of «aloneness». He postulated that 
loneliness could be associated with either social or emotional 
isolation. Weiss himself argued that «insofar as the loneliness of 
emotional isolation represents the subjective response to the 
absence not so much of a particular other but rather of a 
generalised attachment figure, it is a state which is probably not 
experienced until adolescence» [19, p. 89]. 

Defining loneliness is more subtle than it might appear. The 
late University of Chicago psychologist John Cacioppo and his 
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co-author Louise Hawkley defined it as «perceived social 
isolation» [6]. Another slightly more elaborated definition is that 
loneliness is «the distressing feeling that accompanies 
discrepancies between one's desired and actual social 
relationships» [3]. 

The mentioned definitions of loneliness show some of the 
different understandings of the phenomenon loneliness. Some are 
theory based definitions, while others focus on empirical 
hypotheses as understandings of loneliness. In 1989 the second 
core book on loneliness was published by Mohammadreza Hojat 
& Rick Crandall. In this book, the focus had moved away from 
collecting and differentiates between theories, towards empirical 
supported theories. More and more researchers were focusing on 
empirical data collection to support their theories of loneliness. 
This meant that the main theoretical approaches where being 
narrowed down to theories that could be supported by data. This 
exercise has left the research field of loneliness with two main 
constructs; an affective component, encompassing the negative 
emotional experience of loneliness, and a cognitive component, 
encompassing the discrepancy between achieved and desired 
social relations [14]. 

Loneliness has been measured in a wide variety of ways, 
from single-item measures to lengthier scales. Since the 1970s, a 
variety of instruments have been developed to study individual 
differences in loneli ness, but by far the most commonly used is 
the UCLA Loneliness Scale — first introduced in 1978, revised in 
1980, and revised again in 1996; this last version is widely used 
today. 

According to researcher Ya. Bashmanivska, the modern 
information society creates conditions for the spread of social ties, 
but the paradox is that people feel lonely precisely because they 
are lost in these social relationships, are unable to identify 
themselves with a certain social group and their values [4, p. 26]. 
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Presentation of the basic material. One may think of 
loneliness as a modern condition, born of urbanization and 
technology, and further intensified by postmodern trends. Yet, the 
desire for companionship (or cooperation) versus the fear of social 
rejection (or hostility) undoubtedly operated in prehistoric times. 
Themes of aloneness can be found in Greek mythology and 
drama. For instance, Jung and others have interpreted 
Prometheus's stealing fire from the Gods as symbolic of his 
raising himself above and thereby alienating himself from his 
fellow humans. Although the Odyssey focuses on Homer's 
geographical wanderings, this tale implies that he was socially 
adrift as well. In their analytic writings, Greek philosophers had 
similar concerns: Aristotle saw humans as social animals, needing 
friendship. In the seventeenth century, Hobbes characterized 
human life not only as «nasty, brutish, and short» but also as 
«solitary». Since then philosophers such as Descartes, Nietzsche, 
and Sartre have written extensively on social isolation and 
solitude [12]. 

A psychodynamic understanding of loneliness is based on 
the infant’s attachment to the mother. Through this attachment the 
child experiences emotional bonds and how to connect with others, but 
also the feeling of loneliness when significant others are out of sight: 
«Loneliness, which is the exceedingly unpleasant experience 
connected with inadequate discharge of the need for human intimacy, 
for interpersonal intimacy … It begins in infancy with an integrating 
tendency that we only know by inference from pathology material 
later… a need for contact with the living» [15, p. 290]. 

The evolutionary theory of loneliness (ETL) posits that 
experiencing loneliness is an inherited adaptation that signals that 
salutary social relations are endangered or damaged and prompts 
people to reconnect to significant others. 

According to the ETL, the perception of being socially 
isolated (i.e., feeling lonely), even in the company of others, 
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serves as a biological warning system, found across all social 
species, that signals that salutary social relations are endangered 
or damaged. The aversive nature of loneliness motivates one to 
repair or replace deficient salutary bonds, and the negative affect 
relief that results from doing so is rewarding. Moreover, salutary 
social interactions are positive and rewarding experiences in 
themselves. The aversive nature of loneliness and the positive 
rewarding value of social contact result in a two-fold motivation 
to resolve loneliness. 

According to the existential model (C. Moustakas,               
V. Frankl, I. Yalom and others) solitude and loneliness are 
integral to human being; moreover, people are lonely by nature.    
V. Frankl stresses the need of division of concepts «to be lonely» 
and «to feel lonely». He understands the feeling of loneliness as 
experience of the fear to be really lonely. To be really lonely is 
conditioned by the very factor of human being, that we are given 
to stand in existential situations such as birth, death, doom. The 
author believes that it is impossible to consider loneliness only 
from a negative point of view because it itself can be a source of 
creative attitude to life. C. Moustakas considers the fear of 
loneliness as a display of defense mechanisms. He claims that 
«people who feel fear are fail in solving their own life 
assignments. They either drain themselves superficial 
relationships with other or do some fruitless and unconstructive 
soul-searching» [11, p. 19]. The author stresses the meaning of 
difference between «vanity of loneliness» and «true loneliness». 
Vanity of loneliness as a system of defense mechanisms moves a 
person away of solving important life issues, constantly 
encourages him/her to strive for activity for the activity with other 
people. True loneliness arises from a particular reality of lonely 
being and person’s facing with border life circumstances (birth, 
death, life changing, tragedies), that s/he deals alone with, points 
to a positive aspect of living through loneliness, which gives us an 
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opportunity to look at the situation from a new angle, to change 
values, to find a meaning of own life, to make appropriate 
decisions concerning own behavior and to get to know the other 
you. 

Existential loneliness is an intrinsic and organic reality of 
human life in which there is both pain and triumphant creation 
emerging out of long periods of desolation. In existential 
loneliness man is fully aware of himself as an isolated and solitary 
individual while in loneliness anxiety man is separated from 
himself as a feeling and knowing person [10, p. 24]. 

T. Brennen [5] distinguishes such types of manifestation of 
loneliness, as general loneliness, emotional loneliness that is 
related to weakening, collapse or threat of loss the relationship 
with someone close; social loneliness that is related to the 
inaccessibility or with the loss of social ties in society for one or 
another reason; the realizing of disparity between real ties and 
existed inner standards, that are formed in relationships with 
someone close, is of a great importance; spiritual loneliness is 
related to searching of own identity and the meaning of life. 

Persons with a very small number of relationships are 
socially isolated but they are not necessarily lonely, and vice 
versa. The relationship between objective social isolation and 
subjective experiences of loneliness is mediated by factors such as 
the characteristics of the relationships that are available and of the 
relationships that are not (or no longer) available; the saliency of 
the relationships that are missed; the time perspective, and the 
possibilities one sees to upgrade and enlarge one’s network of 
relationships; personality characteristics such as shyness, social 
skills and assertiveness; and the concept of self. The subjective 
evaluation of the network is the intermediating factor between the 
descriptive, objective characteristics of the network and 
loneliness. Additionally, the social norms and values of a society 
concerning an optimal set of relationships may influence the risk 
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of becoming lonely, as well as the personal capacities to adjust 
one’s norms and values concerning an optimal set of relationships 
to changing circumstances [1]. 

Many think of loneliness as isolation, but it feels more like 
abandonment. Our fear of abandonment goes back to our earliest 
childhood memories. When a baby thinks its caregiver has left 
them — because mom went to grab the mail from the mailbox — a 
baby can go from happy to panic in an instant. 

And like dominos, this fear of abandonment sets into motion 
the release of chemicals to the stomach, brain, skin, and heart, 
often inducing crying, and even hyperventilation. By the time the 
caregiver has come back to the crib, the baby is screaming her 
head off, drenched in tears, skin flushed, and chest pounding [8]. 

While there is a wealth of research pointing to the 
psychological downsides of loneliness and social isolation, there 
is an increasing amount of evidence suggesting that a certain 
amount of quality time alone is critical to well-being. Some things 
are just better off being done by yourself without the distractions, 
opinions, or influences of other people [17]. 

At the same time, as a complex psychological phenomenon, 
loneliness has a number of negative components. In modern 
transitory conditions, loneliness acquires many negative 
characteristics and transforms into social isolation and emotional 
and psychological vulnerability. An individual in the global space 
becomes a defenseless object of various informational and 
psychological influences and loses basic social identities. 
Loneliness may also lead to anxiety, alcohol addiction, and even 
suicide. 

In our opinion, the main manifestations of the destructive 
dimension of loneliness in modern conditions are: 1) the 
breakdown of social ties at the micro- and macro-level;                 
2) depersonalization of the individual and his loss of interest in 
social and cultural life; 3) predominance of negative social and 
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mental attitudes; 4) escaping into the virtual world and 
constructing one's more or less comfortable reality; 5) decrease in 
the level of trust in other people and social and political 
institutions; 6) reducing the level of responsibility for one's life 
and the lives of other people; 7) various forms of deviant 
behavior, etc. 

Loneliness is multidimensional in content, a phenomenon 
inherent in all social systems that has existential, social, and 
personality determinants. The complexity of the interpretation of 
loneliness is due to the binary, contradictory (individual and 
social) essence of man, the diversity of forms and reflection of 
loneliness. The divergence of views is that at present, 
phenomenology, social and psychological mechanisms of 
loneliness have not been studied enough. In the interpretation of 
the phenomenon of loneliness, two main trends are identified, due 
to the negative and positive orientation. This allows us to consider 
loneliness in an antinomic: destructive and creative sense. 
Loneliness is correlated with the concepts of «unity» and 
«isolation», which have an etymological identity, but differ in 
semantics and context. Positions of voluntary or forced loneliness 
have a diametrical social orientation and are antinomic in content. 
Voluntary loneliness, bearing a positive orientation, correlates 
with the concept of «solitude» and means an individual's choice of 
a life strategy due to subjective reasons of an existential and 
cognitive nature [20]. 

According to K. Abulkhanova-Slavska, the life path of a 
person has common problems for all people, but the way to solve 
them is deeply individual, and therefore the life path of each 
person is individual. From the spontaneous way of life a person 
can move to one that s/he will determine oneself. But the essence 
of this definition is in making decisions about the choice of 
conditions, direction of life, in choosing the education, the 
profession that will best meet the characteristics of his/her 
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personality, the desires, the abilities, in building an appropriate 
life strategy [2, p. 7]. According to the researcher, social life has 
not prompted the development of social thinking either in terms of 
deep awareness of social problems or in terms of personal 
solutions for many years in our society. There was no 
responsibility for decision-making, which usually broadens the 
horizons of the individual, allows you to see solutions [2, p. 258]. 

Nowadays, a person feels lonely regardless of the number of 
people around him/her: friends, associates, relatives, casual 
acquaintances. Moreover, the feeling of loneliness, the constant 
experience of the absence and even the impossibility of 
establishing close spiritual and intimate relations with other 
people begin to determine the objective state of a person in 
society. And the experience of loneliness creates opportunities for 
a broader vision of old problems, the formation of new life 
strategies, which contributes to the decision to choose in the 
direction of self-improvement and change of life situation, or 
refusal to change. 

Thus, loneliness appears as a multidimensional ambiguous 
phenomenon of human existence, a meaningful component of the 
structure «man-world», as a part and manifestation of the spiritual 
world. Loneliness of a modern man becomes not only a feeling, 
but also a conscious strategy of life, full of inner meaning [9]. 

There are various psychological approaches that can help 
people gain more awareness and control of their thoughts, feelings 
and behaviours. Approaches that target the cognitive biases and 
attributional styles we described in the last chapter can help to 
change the way those who are lonely think about their social 
relationships. 

1) Cognitive behavioural therapy, also known as CBT, is a 
psychological approach that enables people to understand their 
thoughts, feelings and behaviours and helps to change some of 
these to manage their problems. A key part of this is identifying 
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the negative thinking patterns that people can feel trapped in, 
helping them to break free from these and to feel better. 

CBT focuses on equipping people with the tools to address 
current problems in their lives and relieve the symptoms they are 
facing, before making links to the past and how their beliefs 
started. CBT is widely used in the NHS and is recommended for a 
number of difficulties including anxiety, depression and panic 
attacks. 

CBT focuses on equipping people with the tools to address 
current problems in their lives and relieve the symptoms they are 
facing, before making links to the past and how their beliefs started. 
CBT is widely used in the NHS and is recommended for a number of 
difficulties including anxiety, depression and panic attacks. 

One principle intervention is identifying and challenging 
people’s unhelpful thinking styles. Examples of common 
unhelpful thinking include: 

Catastrophising — the tendency to blow negative things out 
of proportion and think the worst of any situation. This thinking 
error can be one of the most damaging ones because constantly 
interpreting future events in the worst possible light undermines 
confidence and can significantly de-motivate. 

Black or white thinking — the tendency to only see the 
extremes of a situation. There is never a middle ground, and this 
way of thinking can inhibit the possibility of flexibility in people’s 
responses. 

Mind reading — this is when people imagine that they know 
what the other person is thinking. The reality is that we can never 
know, we can only ever guess. This thinking error is at the heart 
of so many difficulties that people encounter with other people. 
People can imagine so many hurts and slights visited upon them 
without a shred of evidence. Identifying these tendencies helps 
challenge them with more realistic and effective thoughts, and so 
decreases emotional distress and self-defeating behaviour [16, p. 23]. 
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2) Mindfulness is based on a cognitive philosophy which 
helps people become more discerning about the workings of the 
uncontrolled mind. 

This awareness is experienced by practicing certain 
meditation techniques which essentially involves concentration on 
an object of meditation, commonly the breath. The experience of 
trying to concentrate in this way enables people to see that 
thoughts arise outside of their control. It shows that even when 
concentrating on something else it is very hard, if not impossible, 
to stop thoughts popping into your head. For most people it also 
becomes clear how repetitive their thought patterns tend to be. It 
shows how thoughts can circulate endlessly, with little resolution, 
except to make people feel worse. Becoming aware of this helps 
people realise that thoughts are not facts, they are generally 
uninvited fantasies about the future or partial assumptions or 
beliefs about the past. 

Mindfulness provides a space between the event that 
produces a thought and how someone then chooses to react to it. 
In psychological jargon this is referred to as de-centering. It is a 
very important skill for mental wellbeing because it challenges 
automatic thought patterns. If these negative thoughts are left to 
operate outside of awareness, they can dominate consciousness 
and leave people with little control over their emotional responses. 
In the context of loneliness it challenges the mind’s tendency to 
ruminate obsessively on fears about, or negative assessments of, a 
person’s ability to engage with others, which can undermine 
efforts to become more connected [16, p. 24]. 

3) Positive psychology focuses on producing a state of 
wellbeing by using techniques to promote positive emotions, with 
the intention these will override negative emotions. The discipline 
developed as a reaction to the exclusive focus on mental illness 
and pathology which previously dominated psychology. In 
contrast, positive psychology focuses on the factors which 
promote and maintain wellbeing and make life worth living. 
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Positive psychology works with the positive events and 
influences in life, including: 

experiences like happiness joy, inspiration, and love; 
states and traits like gratitude, resilience and compassion; 
topics like character strengths, optimism, life satisfaction, 

wellbeing, self-esteem, self-confidence, and hope. 
Positive psychology teaches people how to harness the 

power of shifting their perspective on life in order to maximize the 
potential for happiness in everyday behaviours. 

A series of practices and techniques help people fulfil these 
key elements for wellbeing. They include: 

focusing on what you have to be grateful for in life; 
savouring the lived experience; 
ways to challenge negative thought patterns; 
learning how to be more optimistic when faced with 

difficulties; 
evidence based strategies to strengthen positive emotions 

like five ways to wellbeing; 
addressing the barriers to happiness such as being biased 

towards thinking negatively or comparing oneself to others; 
using your personality strengths to address life changes [16, p. 25]. 
Сonclusions. In our opinion, the phenomenon of loneliness 

is a characteristic component of human existence. But the 
psychological path to self-discovery is quite cruel — a person 
finds himself face to face with himself. You have to go all the way 
to the end, meet your own Shadow, the darkest corners of your 
own soul, overcome the hopeless feeling of loneliness, and 
overcome many other trials, gaining life experience, trying to 
achieve harmony with yourself, and realize the realities of the 
outside world. 

Loneliness is a normal emotional response that everyone 
experiences, most commonly in a new environment or setting. 
Nowadays, a person feels lonely regardless of the number of 
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people around him/her: friends, associates, relatives, casual 
acquaintances. Moreover, the feeling of loneliness, the constant 
experience of the absence and even the impossibility of 
establishing close spiritual and intimate relations with other 
people begin to determine the objective state of a person in 
society. 

The study of loneliness as a psychological phenomenon 
allows us to find out the deep causes of loneliness and to use the 
achievements of various psychological theories to provide help 
and reduce the negative manifestations of loneliness. 
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§1.3 ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ І В 
ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА 
РЕАЛІЇ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ 
(Шпак Ю.В., Державний університет «Житомирська 
політехніка») 

 
Вступ. Країни, які виходять із конфліктних ситуацій, 

майже завжди страждають від соціальних потрясінь, 
пошкодженої інфраструктури, скорочення виробничих 
можливостей, серйозної нестачі доходів, серйозно ослаблених 
людських ресурсів і значного погіршення безпеки. 
Постконфліктні уряди прагнуть забезпечити мир і безпеку, 
сприяти соціальному примиренню та сприяти розвитку. 
Проте відновлення можливе, якщо державна адміністрація 
зможе заслужити довіру людей, ефективно надавати послуги 
всім і працювати ефективно, результативно, прозоро та 
підзвітно. Насправді, якщо корінними причинами 
внутрішньодержавного конфлікту зазвичай вважають бідність 
та економічну нерівність або зіткнення між різними 
етнічними чи релігійними групами, основною причиною 
насильницького конфлікту є неефективне керівництво, слабкі 
інститути управління, невідповідні людські ресурси, 
відсутність механізмів для залучення громадян до прийняття 
рішень щодо державної політики та відсутність або 
неефективне надання державних послуг. Оскільки 
постконфліктні ситуації неоднорідні, не існує універсальних 
рішень для проблем управління. У кожній країні реформи 
державного управління мають бути пристосовані до місцевих 
потреб. Всупереч загальноприйнятій думці, постконфліктні 
ситуації не лише створюють виклики, але й пропонують 
численні можливості для проходження етапів розвитку 
шляхом впровадження інноваційних практик у державному 
управлінні, зокрема застосування інформаційно-комунікаційних 
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технологій (ІКТ) в уряді та надання послуг у інформаційній 
ері, в якій ми всі живемо. 

Проблемам державного управління в умовах війни та  
поствоєнному періоді  присвятили свої праці такі сучасні 
дослідники, як: В. В’яткович , Г. Ситник, Г. Пономаренко,     
О. Бандурка, С. Корнієнко, А. Басов, С. Гнатюк, В. Горбулін, 
А. Качинський, К. Кононенко, Т. Мінка та інші вчені. 

Виклад основного матеріалу. Основна мета даного 
дослідження – проаналізувати виклики, практики та уроки, 
отримані під час відновлення державного управління після 
конфлікту. Дане дослідження буде цікаве для осіб, які 
приймають рішення в конфліктних або конфліктних 
ситуаціях; персоналу у регіональних та міжнародних 
організаціях; практикам та експертам, що залучені до 
реконструкції врядування та державного управління, 
особливо в країнах, що розвиваються, та для країн з 
перехідною економікою; освітянам, науковцям та студентам в 
академічних установах, аналітичних центрах і політичних 
центрах; та іншим зацікавленим спеціалістам. Дослідження 
також покликане сприяти  обговоренню міжурядовими 
органами Організації Об’єднаних Націй питань, пов’язаних з 
управлінням та реконструкцією державного управління в 
постконфліктних ситуаціях. Відновлення миру після 
військового конфлікту, повинно базуватия головним чином 
на миротворстві, розбудові миру та економічному та 
соціальному відновленні. Дане дослідження зосереджене 
виключно на відбудові державного управління в 
постконфліктних ситуаціях. Воно унікальне тим, що надає 
ключові уроки, засвоєні щодо трансформації урядів, щоб 
завоювати довіру громадян і сприяти мирному 
співіснуванню, сталому розвитку та процвітанню для всіх. У 
дослідженні визначено низку отриманих уроків і 
рекомендацій для урядів у постконфліктних ситуаціях. Їх 
можна підсумувати таким чином[1].  
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Перше, відновлення довіри до державних інституцій: 
ключовий виклик у постконфліктній відбудові Країни, які 
вийшли з військових конфліктних ситуацій, стикаються з 
рядом унікальних проблем у відбудові своїх систем 
державного управління — забезпечення миру та безпеки, 
сприяння соціальному примиренню та сприяння розвитку. 
Успіх значною мірою залежить від ефективності державного 
управління та сприяння дієвому, дієвому, прозорому, 
підзвітному та інноваційному уряду, який працює в 
партнерстві з усіма зацікавленими сторонами.  

Державна служба є сполучною ланкою між державою та 
народом, і як така вона є інкубатором суспільної довіри чи 
недовіри до уряду. Інші фактори також можуть відігравати 
важливу роль, але люди, швидше за все, довірятимуть уряду, 
коли державні службовці ефективно надають бажані послуги 
вчасно, поводяться прозоро та етично, демонструють 
підзвітність і чесність, чуйно реагують на потреби людей і 
відображають різноманітність населення. У кожній країні, 
залежно від минулих і теперішніх державних установ, 
структур, практик і потенціалу керівництва, потреби у 
відбудові значно відрізняються. У Руанді, наприклад, після 
геноциду 1994 року система державного управління була 
повністю зруйнована і не могла бути реформована; його 
довелося відбудовувати. Подібним чином у Східному Тиморі 
та Косово ООН довелося втрутитися, щоб відновити 
державну адміністрацію. Проте в інших випадках, коли до 
спалаху насильства існували відносно сильні інституції, 
реформа та реконфігурація були б найбільш доречними. 
Однак спільним знаменником є те, що державна служба має 
принципово та позитивно відрізнятися від попереднього 
уряду. Це часто є проблемою, якщо державна адміністрація, 
яка має проводити реформи, є тією самою, яка прямо чи 
опосередковано сприяла первинному конфлікту. Щоб 
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відновити довіру, необхідно запровадити відповідні 
інститути, системи та механізми для залучення громадян до 
визначення їхніх потреб і пріоритетів, а також до планування, 
впровадження та оцінки політики, програм і державних 
послуг, які орієнтовані на громадян та є справедливими. .  

Друге, постконфліктна реконструкція: складне 
завдання, яке вимагає ефективного керівництва Основними 
причинами внутрішньодержавного конфлікту зазвичай 
вважають бідність та економічну нерівність або зіткнення між 
різними етнічними чи релігійними групами. Однак основною 
причиною насильницького конфлікту є слабкі інститути 
управління, які характеризуються відсутністю 
передбачуваних і стійких систем і лідерами, які 
використовують державні посади для отримання вигоди для 
себе та своїх філій. Результатом є політика розколу, заснована 
на монополізації влади та виключенні основних соціальних і 
політичних груп. 

Суперечки між фракціями та нездатність держави 
ефективно функціонувати, не кажучи вже про досягнення 
економічного та соціального прогресу, породжують 
насильницький конфлікт. В Уганді, наприклад, групи 
повстанців взялися за зброю у відповідь на низку 
автократичних лідерів, які пригнічували опозицію та були 
звинувачені у фальсифікації загальних виборів 1980 року. У 
Руанді низка урядів, де домінували Хуту, виключала та 
виганяла тутсі, спричинивши збройне повстання під 
проводом Тутсі, яке, у свою чергу, спонукало хуту 
спробувати винищити тутсі під час геноциду 1994 року. У 
Сомалі Сіад Барре монополізував владу з 1969 по 1991 роки, 
віддаючи перевагу своєму власному клану, ув’язнюючи та 
вбиваючи опонентів. Таким чином, головним пріоритетом 
постконфліктного управління є трансформація попередніх 
моделей опозиційної політики, що викликала розкол[2].  
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Розвиток лідерських можливостей у постконфліктних 
країнах є переважно ендогенним процесом, якому можуть 
допомогти неупереджені фасилітатори та ініціативи, які 
підтримують донори, щоб об’єднати ворогуючі сторони та 
зміцнити потенціал тих, хто створює потенціал. Лідерство 
має вирішальне значення в постконфліктних ситуаціях для 
створення відповідних систем та інституцій, зміцнення 
людських ресурсів, розумного управління обмеженими 
ресурсами, просування знань і, нарешті, але не менш 
важливо, сприяння інноваціям і використанню технологій. 
Для здійснення інституційних реформ лідери повинні мати 
бачення майбутнього. Вони також повинні бути в змозі 
мобілізувати людей навколо них для просування реформ у 
правильному напрямку та досягнення спільних цілей. 

 Неможливо трансформувати державне управління без 
зміни переконань, поглядів і поведінки лідерів і державних 
службовців таким чином, щоб вони працювали ефективно в 
демократичному середовищі. Таким чином, незважаючи на 
те, що велика увага приділяється розвитку технічних і 
управлінських навичок, не менш важливо розвивати довіру 
між лідерами конкуруючих фракцій і між самими 
конкуруючими фракціями. Найважливіше те, що сприйняття 
політики як гри з нульовою сумою має бути трансформовано 
в мислення, яке наголошує на співпраці та повазі до основних 
цінностей і принципів узгоджених інститутів управління. 
Лідерство та інституційний розвиток є симбіозом. Лідери 
створюють інституції, але потім вони повинні бути готові 
підкоритися цим інституціям. Якщо після конфлікту не 
з’явиться політичне та технічне керівництво, яке буде 
виступати за створення та введення в дію правильних 
інституцій, неможливо гарантувати тривалий мир.  

Трете, інституційна розбудова: встановлення 
формальних правил управління недостатньо. Їх базові 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
46 

цінності та системи переконань також повинні бути засвоєні 
всіма суб’єктами Відтворення відповідних інститутів, систем 
і механізмів державного управління та державного 
управління, безсумнівно, є одним із найважливіших питань у 
забезпеченні миру та безпеки, прав людини та соціально-
економічного розвитку в країнах, які виходять із насильства. 
конфлікт. Кожна постконфліктна ситуація є унікальною та 
потребує унікальної стратегії інституційного розвитку, яка 
повинна починатися з точної оцінки минулого. Ступінь 
інституційного розвитку, необхідний у кожній країні, 
залежить від характеру систем та інститутів, практик і 
поведінки, а також місцевої політичної культури, які існували 
до спалаху насильства.  

Перепланування демократичних інститутів у країн, де 
вони раніше існували, дуже відрізняється від розробки нових 
інститутів управління, де їх раніше не було. Крім того, на 
інституційну розбудову впливає тривалість конфлікту та те, 
як він закінчується (чи мирним врегулюванням шляхом 
переговорів, домовленістю про розподіл влади чи прямою 
перемогою однієї зі сторін). Одним із найскладніших, але 
життєво важливих завдань для країни після громадянської 
війни є створення спільного бачення майбутнього.  

Прагнення до соціально-політичного та економічного 
розвитку — і виклики, які стоять на цьому шляху — мають 
бути обговорені та узгоджені в консультаціях із різними 
верствами населення. Водночас обговорення має стосуватися 
того, як розподілятимуться обов’язки між різними 
зацікавленими сторонами та які механізми 
використовуватимуться для заохочення співпраці та участі 
всіх секторів (державного, приватного та громадянського 
суспільства). У Південній Африці, наприклад, керівництво 
Африканського національного конгресу підготувало Білу 
книгу з викладом своїх пропозицій щодо трансформації 
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державної служби, а потім запросило — і отримало — 
широкий відгук громадськості. Біла книга виявилася дуже 
дієвим механізмом забезпечення громадської участі та 
досягнення єдності в країні. Основним викликом є не 
створення нових інституцій як таких, а просування 
механізмів, які гарантуватимуть, що державні службовці 
поводитимуться відповідно до узгоджених правил і 
цінностей. Іншими словами, формальні правила та базові 
цінності та системи переконань повинні бути добре зрозумілі, 
розділені та засвоєні всіма зацікавленими сторонами. 
Оскільки постконфліктні ситуації неоднорідні, не існує 
«одних для всіх» інституційних рішень проблем управління. 

 У кожній країні інституційні реформи мають бути 
пристосовані до поточних потреб, беручи до уваги спадщину 
вже існуючих інституцій, включаючи минулі цінності та 
системи переконань. Слід уникати відновлення тих самих 
інститутів, які призвели до жорстокого конфлікту, але деякі 
традиційні практики варто зберегти або творчо адаптувати. 
Уганда, наприклад, відновила королівства та традиційні 
інститути лідерства, але поклала на них місії, пов’язані з 
економічним і культурним розвитком. Руанда запровадила 
судову систему gacaca, засновану на традиційній місцевій 
правоохоронній практиці, щоб подолати виклики, спричинені 
геноцидом 1994 року. Ефективна інституційна розбудова 
базується на таких кроках:  

- проектування, через діалог із зацікавленими 
сторонами, комплексна національна програма зміцнення 
державного управління та державного управління;  

- розробка спільного бачення та чіткої місії для органів 
управління та державного управління;  

- закріплення принципів належного управління в 
офіційних рамках, таких як письмові конституції;  

- гармонізація традиційних і сучасних інститутів;  
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- сприяння демократії участі та місцевому управлінню;  
- розбудова інфраструктури миру, включаючи інституції 

та механізми посередництва у суперечках.  
Четверте, державна служба: центральний актор у 

процесі реконструкції. Державна служба є невід’ємною 
частиною соціального, політичного, економічного та 
культурного життя кожної країни. Отже, у конфліктних 
ситуаціях державна служба, як правило, одночасно є 
фактором, що сприяє конфлікту, і є його жертвою. Вона 
також є центральним учасником процесу реконструкції, і 
тому державна служба повинна трансформувати себе, щоб 
вона могла відповідним чином керувати зміненим і мінливим 
середовищем державного управління. Успіх уряду в 
постконфліктному суспільстві залежить від ефективності 
державної служби в наданні життєво важливих послуг 
населенню та відновленні довіри та впевненості в 
управлінні[3].  

Державні службовці задіяні в усіх аспектах діяльності 
уряду — освіта, охорона здоров’я, громадська безпека, 
інфраструктура, захист навколишнього середовища тощо — і 
більшість із них працюють безпосередньо з громадянами, для 
яких вони представляють уряд. Таким чином, якість 
державних службовців з точки зору знань, навичок, етики, 
ставлення та зв’язків може створити або порушити довіру 
суспільства до постконфліктного уряду. Це робить розбудову 
потенціалу державної служби важливою для 
постконфліктного відновлення. Проблеми з людськими 
ресурсами, з якими країни стикаються після конфлікту, є 
серйозними, оскільки багато кваліфікованих державних 
службовців гинуть або тікають до інших країн.  

Тимор-Лешті, наприклад, втратив приблизно 7000 
державних службовців після падіння правління в Індонезії в 
1999 році, залишивши вакуум у всіх сферах державного 
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управління. Уганда мала зовсім іншу проблему після 
закінчення громадянської війни в 1986 році.  

Постконфліктна державна служба Уганди була 
перенаповнена зайвими посадами з дублюючими функціями. 
Проблеми створюють і примарні працівники з державного 
фонду оплати праці. Намагаючись у таких ситуаціях, вони 
можуть виявити, що їм не вистачає персоналу для управління 
державною службою, але записи про заробітну плату 
показують, що працівників більше, ніж може витримати 
бюджет. Ще одним викликом у відновленні людських 
ресурсів на державній службі після конфлікту є зміна 
поведінки державних службовців. У всіх випадках насильство 
не тільки розріджує ряди державної служби, але й спотворює 
поведінку та мотивацію тих, хто залишився. У Боснії та 
Герцеговині, наприклад, війна стала початком абсолютно 
неприйнятної практики в державному секторі. Політичні 
партії при владі захищали певні етнічні та релігійні інтереси, 
а корупція та кумівство процвітали. Державна служба Уганди 
також була уражена корумпованим або невідданим 
персоналом. У більшості постконфліктних і кризових 
ситуацій також існує напруженість між різними етнічними, 
соціально-політично-культурними чи релігійними групами. 
Такі ситуації сприяють конфлікту і потребують обережного 
вирішення. Наприклад, Південній Африці, наголошуючи на 
примиренні та інклюзивності, вдалося перетворити свою 
різноманітність на перевагу та створити плюралістичну 
робочу силу високоефективних державних службовців. 
Зусилля щодо реконструкції мають ґрунтуватися на точному 
підрахунку державних службовців країни та точному 
уявленні про їхні знання та навички. Оскільки переписи 
працівників дорогі, їх слід планувати так, щоб вони 
відповідали загальній стратегії розвитку людських ресурсів 
на державній службі.  
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Дуже бажано, щоб нагляд за процесом найму 
здійснювався незалежними органами, такими як комісії 
державної служби, щоб уникнути кумівства, непотизму та 
інших форм фаворитизму. Але оскільки для створення та 
розвитку таких інституцій потрібен час, слід розробити 
тимчасові заходи, щоб вирішити негайну проблему набору 
компетентного персоналу. Якщо наймання на основі заслуг 
запровадити рано, є більше шансів обмежити патронат та 
інші шкідливі практики, а натомість забезпечити добре 
функціонуючу державну службу. Необхідно також докласти 
зусиль для відновлення доброчесності, етики та професійна 
поведінка на державній службі. Крім того, різноманітність 
населення має відображатися на державній службі. Якщо 
чоловіки та жінки, а також члени всіх етнічних, релігійних та 
інших груп активно залучаються до уряду, тоді конфлікт 
менш імовірний. Представницька державна служба, яка 
базується на заслугах і орієнтована на надання послуг, може 
стати моделлю для участі, інклюзивного прийняття рішень, 
примирення та соціальної згуртованості, а також 
проактивного миробудування[5].  

П’яте, залучення громадян до постконфліктної 
реконструкції: важлива складова сталого миру  Управлінню 
за участю можна сприяти багатьма способами. Однією з 
ключових стратегій є децентралізація, яка дозволяє спільно 
здійснювати владу та сприяє залученню місцевих громад до 
прийняття політичних рішень щодо власного розвитку. Проте 
децентралізація не є панацеєю. 

 Якщо її реалізувати без належного планування та 
механізмів підзвітності, децентралізація може 
перерозподілити повноваження та ресурси таким чином, що 
призведе до боротьби за владу та відновлення конфлікту. 
Крім того, якщо вона не надає громадянам можливості брати 
участь у процесах прийняття рішень, щоб гарантувати, що 
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політика орієнтована на громадян, чутлива та стійка, тоді 
децентралізація не є ефективною. Спосіб управління 
процесом має великий вплив на його ефективність як 
інструменту участі. Залучення зацікавлених сторін до 
переговорів між групами зменшує схильність до конфліктів і 
сприяє соціальній, політичній та економічній стабільності. 
Досвід Гватемали є інформативним через надзвичайний 
ступінь, до якого децентралізація відкрила двері для 
громадянського суспільства, особливо для корінного 
населення, яке довго маргіналізувалося, для участі в процесах 
прийняття рішень урядом. Мирні угоди були підписані в 
Гватемалі в 1999 році після 36 років конфлікту та 
авторитарного правління. У рамках мирної угоди уряд 
погодився реформувати муніципальний кодекс, щоб 
забезпечити участь місцевого населення в місцевих рішеннях 
через cabildo abierto — гватемальський еквівалент міських 
зборів. Уряд також зобов’язався відновити місцеві ради 
розвитку, щоб переконатися, що громадські групи — 
асоціації корінного населення, організації кампесіно, жіночі 
групи тощо — допомагають сформулювати пріоритети 
місцевих інвестицій. Гватемалі потрібно зробити більше, щоб 
інституціоналізувати створені нею механізми участі, але 
наголос на залученні громадян допоміг запобігти або 
вирішити деякі конфлікти та заклав основи для більш 
мирного суспільства. Ще одним позитивним прикладом є 
Південна Африка. У 1994 році, у відповідь на вимогу 
населення, перший демократично обраний уряд країни 
розпочав процес постконфліктного відновлення, який 
включав широкі переговори щодо децентралізації, а також 
щодо національної конституції після апартеїду. Переговори 
мали вирішальне значення для мобілізації всіх 
південноафриканців для прийняття принципу розширення 
можливостей місцевих громад і демонтажу системи 
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апартеїду, яка залишила країну з расово розділеними 
діловими та житловими районами.  

Структурною організацією, яка сприяла розробці цих 
планів, був Представницький форум інтегрованого 
державного управління після конфлікту xv. Це також 
забезпечило належну комунікацію між усіма зацікавленими 
сторонами та муніципалітетом, а також моніторинг 
планування і процеси впровадження. Члени громади 
відчували себе уповноваженими брати участь і впливати на 
соціальні, політичні та економічні рішення, які їх цікавлять. У 
Руанді поштовх до децентралізації йшов зверху. Після 
геноцидного конфлікту в 1994 році уряд здійснив 
децентралізацію як частину розбудови миру. Старі політико-
адміністративні структури, групи керівництва та менталітет 
були замінені новими, більш придатними для сприяння миру 
та соціальному примиренню. Ухвалення рішень на основі 
участі місцевого керівництва заохочувалося шляхом 
створення комітетів розвитку громади, в яких брали участь 
усі члени громади, які мають право голосу.  

Гендерні питання також були включені в планування 
розвитку, і було встановлено, що жінки повинні представляти 
33 відсотки представників місцевих органів влади. Хоча 
політична воля була відповідальною за початок 
децентралізації, громадянська воля культивувалася шляхом 
широких консультацій та інформування. Зусилля Руанди із 
залучення жінок до управління є помітними, оскільки в 
багатьох країнах жінок не брали за стіл переговорів і не брали 
участі в подальших процесах розбудови миру, незважаючи на 
їхній важливий внесок під час конфлікту та періодів 
відновлення. У Мозамбіку, наведу лише один приклад, жінки 
відіграли вирішальну роль під час визвольної боротьби, яка 
принесла країні незалежність, але вони були повністю 
відсутні в Римському мирному процесі, який завершив 
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громадянську війну. Можна стверджувати, що мир не може 
бути тривалим, якщо і чоловіки, і жінки не зможуть брати 
участь у миробудівництві, впливати на зусилля з 
реконструкції та розвитку та однаково користуватися їхніми 
благами. Етнічні та релігійні меншини та інші маргіналізовані 
групи також мають бути залучені до реконструкції 
державного управління. У постконфліктних ситуаціях уряди 
повинні прийняти стратегії, спрямовані на сприяння 
інституційній співпраці державних і недержавних суб’єктів у 
виявленні, аналізі та усуненні основних причин конфлікту. 
Досвід усього світу чітко вказує на критичну важливість 
залучення громадянського суспільства в усьому його 
розмаїтті для забезпечення відповідності дій реальним 
потребам населення. Це може надати величезну допомогу в 
досягненні державних і суспільних перетворень після 
конфлікту та просуванні країн на шлях довготривалого миру 
та розвитку.  

Шосте, надання послуг, орієнтоване на громадян, у 
постконфліктних ситуаціях: сенс існування державного 
управління після конфліктної реконструкції Основним 
сенсом існування уряду є надання послуг його людям. На 
жаль, у часи насильницького конфлікту увага та ресурси 
переключаються з виробництва на знищення, а спроможність 
уряду надавати послуги серйозно погіршується. Наслідки для 
населення є руйнівними.  

У Боснії та Герцеговині, наприклад, менше 35 відсотків 
дітей були імунізовані під час бойових дій у 1994 році, у 
порівнянні з 95 відсотками до початку військових дій. Під час 
15-річної громадянської війни в Ліберії було зруйновано 
щонайменше 50 відсотків усіх шкіл, що позбавило 800 000 
дітей можливості отримати освіту. Неспроможність уряду 
забезпечити безпеку, медичне обслуговування, освіту, доступ 
до чистої води та інші основні послуги не тільки загрожує 
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добробуту людей; це також підриває довіру до держави та її 
легітимність.  

Отже, відновлення ефективне Надання державних 
послуг після насильницького конфлікту необхідне не лише 
для забезпечення виживання людей, але й для відновлення 
довіри суспільства до уряду. Поліпшення надання послуг 
також може зменшити напруженість і невдоволення серед 
груп, які борються за задоволення базових потреб і 
конкурують за обмежені ресурси. Таким чином, зміцнення 
спроможності уряду надавати послуги стає засобом сприяння 
миру та ініціювання економічного розвитку. У період після 
конфлікту держави рідко мають достатні фінансові, людські 
та інші ресурси для здійснення ефективних зусиль з 
реконструкції та відбудови. У цьому контексті необхідне 
залучення багатьох зацікавлених сторін. Державні службовці 
повинні прийняти інклюзивний підхід, який об’єднує як 
державних, так і недержавних гравців, включаючи 
багатосторонніх і двосторонніх донорів і місцеві та 
міжнародні неурядові організації, для зміцнення потенціалу 
надання державних послуг. Але коли залучаються іноземні 
донори, має бути розуміння того, що вони є партнерами 
процесу, а не його керівниками. Програми реконструкції та 
реформування повинні бути розроблені, ухвалені та 
впроваджені за участі громадян. Системи надання послуг 
мають бути розроблені таким чином, щоб використовувати 
місцеві ресурси, забезпечувати відчутні результати на основі 
потреб і націлюватися на найбідніші та найбільш 
маргіналізовані групи. Донори допомоги застосували такий 
підхід у Непалі після того, як повстанці оголосили «народну 
війну» у 1996 році. Найбільша потреба в державних послугах 
була у віддалених сільських громадах, де проблеми безпеки 
зробили доступ ще більш складним. Щоб успішно надавати 
державні послуги, донори у кожному конкретному випадку 
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домовилися з місцевими громадськими організаціями та 
іншими партнерами. Розробляючи ефективні стратегії 
надання державних послуг, важливо залишати простір для 
гнучкості та інновацій. Зацікавлені сторони також повинні 
визнати переваги використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) як невід’ємної частини 
загальної реконструкції державного управління та 
можливостей надання послуг у постконфліктних ситуаціях. 

 Поширення інформації має розглядатися як основна 
послуга в постконфліктних суспільствах. У короткостроковій 
перспективі інформація про безпеку, екстрену допомогу та 
послуги для переміщених осіб і біженців може буквально 
означати різницю між життям і смертю. У довгостроковій 
перспективі інформація про різні ініціативи розвитку, такі як 
програми охорони здоров’я та освіти, може сприяти 
ефективному наданню послуг, розбудові нації та сталому 
розвитку. Інструменти ІКТ, доступні для передачі інформації, 
включають радіо, телебачення, мобільні телефони та 
Інтернет. Наприклад, під час конфлікту в Демократичній 
Республіці Конго Організація Об’єднаних Націй та інші 
донори заснували Радіо Окапі, щоб допомагати підтримувати 
мир шляхом поширення надійної та надійної інформації з 
незалежного джерела. Вільний потік інформації також може 
надати державним установам, суспільним групам і 
громадянам можливість виробляти та ділитися знаннями — 
між секторами надання послуг і всередині них — для 
підвищення рівня згуртованості, прозорості та підзвітності. 
Крім того, нові технології можна використовувати для 
безпосереднього сприяння наданню більш відчутних 
державних послуг. Прикладом може служити система 
боротьби зі стихійними лихами Sahana, розроблена після 
азіатського цунамі в грудні 2004. Sahana — це веб-інструмент 
для співпраці з відкритим вихідним кодом, який сприяв 
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координації та розподілу допомоги після стихійних лих. 
Іншим прикладом є запровадження нових технологій для 
підтримки водопостачання та електрики в штаб-квартирі 
Тимчасових сил ООН у Лівані. Використовувані там ІКТ 
дозволяють постійно контролювати рівень водопостачання та 
електромережі. Система дозволяє швидко усунути будь-яку 
несправність до того, як це вплине на будь-які операції, 
мінімізуючи збої в обслуговуванні та сприяючи економії 
коштів. ІКТ ще не були широко включені в стратегії 
покращення надання державних послуг у постконфліктних 
ситуаціях. Проте спільнота донорів має значний досвід 
використання ІКТ у світовому державному секторі, у 
зусиллях з надання допомоги під час катастроф. Різноманітні 
міжнародні організації, неурядові організації та приватні 
компанії вийшли за рамки базових застосувань ІКТ і надають 
інтерактивні інструменти, бази даних з можливістю пошуку, 
карти та ГІС та електронні форуми для боротьби зі 
стихійними лихами. Якщо такі стратегії адаптувати для 
використання в постконфліктних ситуаціях, вони можуть 
трансформувати всю діяльність уряду, що дозволить йому 
надавати орієнтовані на громадян більш ефективні, 
ефективні, прозорі та підзвітні державні послуги[6].  

Також цікавими будуть рекомендації українських 
вчених щодо вирішення проблемних питань державного  
управління в умовах війни  та в поствоєнний період, зокрема.  

 1.Ініціювати внесення змін до Статуту ООН , які б 
передбачали: позбавлення постійних членів Ради Безпеки 
права накладання ними вето на розглядувані рішення, або 
заборону накладати ними вето, коли йдеться про внесення 
змін до Статуту, звернення до Міжнародних судів, їх 
створення, або ж позбавлення держави- постійного члена РБ 
права накладання вето, якщо розглядуване питання 
стосується цієї держави чи ж надання повноважень 
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Генеральній Асамблеї подолання накладеного вето простою 
більшістю.  

2. З метою формування нової системи глобальної 
безпеки, у першу чергу європейської, унеможливлення 
розв‘язання війни на Європейському континенті, захисту 
універсальних цінностей людства, територіальної цілісності 
держав, негайної адекватної та достатньої відсічі будь-якій 
державі-агресору, ініціювати укладання міжнародного 
договору щодо забезпечення миру та безпеки в Європі; 
основним об‘єктом захисту на сучасному етапі має бути 
Україна як держава, що перманентно зазнає збройної агресії з 
боку РФ; сконцентрувати зусилля, необхідні для діалогу та 
підписання такого договору з усіма державами, які поділяють 
універсальні цінності, це перед усім держави ЄС та НАТО, а 
також іншими державами, які мають надати реальні та дієві 
гарантії щодо протидії державі-агресору, які у сукупності 
забезпечили б неприйнятну шкоду для нападника, що у свою 
чергу забезпечуватиме мир та спільну безпеку. Після 
укладання такого договору він має бути відкритий для 
підписання для всіх країн, які прагнуть досягнення 
визначених договором цілей.  

3. Ініціювати зміни до Воєнної доктрини України у 
напрямі посилення готовності до збройного самозахисту з 
використанням високотехнологічних засобів та 
найсучаснішої зброї (у чинній редакції воєнної доктрини 
перевага  надається дипломатичним засобам, розвитку 
партнерства та сподіванням на міжнародну систему 
колективної безпеки). Доцільним є перегляд принципу 
«оборонної достатності» в частині уточнення того, який 
рівень вважати достатнім для стримування чи припинення 
агресії; приведення рівня «оборонної достатності» у 
відповідність до принципу «адекватності реагування на 
зовнішні та внутрішні воєнні загрози». 
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4. Організувати розроблення публічних механізмів 
вирішення житлової проблеми з такими складовими: 
компенсації за пошкоджене або знищене майно, пільгове 
кредитування на відновлення пошкодженого майна (добудову 
непошкодженого), виділення земельних ділянок, компенсація 
за участь у державній програмі відновлення житла, внесення 
змін до земельного законодавства щодо приватизації, надання 
в користування земельних ділянок на пільгових та 
безкоштовних умовах на середньостроковий період, 
розроблення державної (регіональних) програм завершення 
новобудов збанкрутілих підприємств за рахунок часткового 
державного фінансування, залучення девелоперів до 
реалізації державних (регіональних) програм відновлення 
житла, проведення аудиту недобудованих через війну 
будинків (цифровими засобами візуалізації), створення 
реєстру таких недобудованих об’єктів нерухомості, створення 
єдиної інформаційної платформи (узагальнення інформації 
про діючих стейкхолдерів, заявки та пропозиції на 
конкретний вид житла, реєстр екологічних та сучасних 
проєктів житла тощо). При розробленні державних                 
12 механізмів відновлення житлового фонду України 
доцільно врахувати досвіду Іраку, зокрема міста Мосул [4 ]. 

Висновки.  Отже , дане дослідження стосується 
конкретних сфер відновлення державного управління після 
конфлікту. Висвітлюються виклики, стратегії та отримані 
уроки, щоб надати конкретні варіанти політики. 
Проаналізовано  критичні виклики та цілі реконструкції 
державного управління після конфлікту. Він починається з 
«надання огляду внутрішньодержавного насильницького 
конфлікту після Другої світової війни. Потім робиться спроба 
визначити постконфліктну реконструкцію» — відносно 
новий термін, який не є загальнозрозумілим. Потім у розділі 
представлено головні цілі постконфліктних урядів і конкретні 
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виклики, з якими вони стикаються під час відновлення 
державного управління. Розбудові лідерських спроможностей 
у постконфліктних ситуаціях. Одним із найважливіших 
елементів успіху постконфліктної реконструкції є наявність 
здатних лідерів на всіх рівнях управління, які віддані 
перетворенню конфлікту на мирне співіснування та 
співпрацю. Проте, оскільки енергія спрямовується на мирні 
переговори, миротворчі операції та базову гуманітарну 
допомогу, надто мало уваги приділяється вихованню 
ефективних лідерів і сприянню повазі до інституцій. 
Натомість у розмові домінує дискусія про те, як сторони 
конфлікту мають ділити владу та багатство. Такий підхід 
часто знову розпалює конфлікт, демонструючи необхідність 
більше зосередитися на трансформації лідерства та розбудові 
потенціалу. Виклики формування ефективного лідерства, 
здібності, необхідні постконфліктним лідерам, і стратегії 
розвитку цих здібностей. У цьому розділі також аналізується 
роль міжнародних та регіональних донорів у сприянні 
розвитку лідерського потенціалу. Інститути зазвичай 
визначаються як правила гри в економічних, політичних і 
соціальних взаємодіях. Іншими словами, вони прирівнюються 
до формальні (наприклад, конституція та партійні системи) 
правила та процедури, що регулюють людську поведінку. В 
управлінні інституції охоплюють усі стандартні робочі 
процедури урядів,  більш загальні структури держави та  
нормативний соціальний порядок нації. Лише нещодавно у 
постконфліктних державах приділили увагу реформам 
державного управління, включаючи реформи державної 
служби. Міжнародні організації та донори часто 
зосереджували увагу на виборах як політичному інструменті 
інституційної побудови та на макроекономічному розвитку як 
рушії економічного зростання. Міжнародні фінансові 
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інституції приписали скорочення видатків державного 
сектора, включаючи витрати на державну службу. Однак не 
менш важливо, якщо не більше, приділяти явну увагу 
розбудові інституцій як постійному процесу в 
постконфліктних суспільствах. Розглянуто шляхи зміцнення 
інститутів державного сектору, зосереджуючись на державній 
службі, законодавчих установах і судовій системі, механізми 
покращення ефективності державного сектору в наданні 
державних послуг і запобіганні повторним конфліктам. 
Досліджено важливе питання розвитку людських ресурсів у 
постконфліктних ситуаціях. Державна служба є невід’ємною 
частиною соціального, політичного, економічного та 
культурного життя кожної країни. Отже, у конфліктних 
ситуаціях державна служба, як правило, одночасно є 
фактором, що сприяє конфлікту, і є його жертвою. Вона 
також є центральним учасником процесу реконструкції, і 
тому державна служба повинна трансформуватися, щоб вона 
могла належним чином керувати зміненим і мінливим 
середовищем державного управління. У цьому розділі 
спочатку розглядається, чому сильна державна служба є 
такою важливою в постконфліктних ситуаціях, і як потенціал 
людських ресурсів відрізняється від країни до країни. 
Зосереджено увагу на викликах і стратегіях, пов’язаних із 
розвитком потенціалу людських ресурсів після конфлікту. 
Що вирішує такі питання: контроль штатної чисельності 
державних службовців; практика найму на основі заслуг; 
сприяння прозорості, підзвітності, чесності, професіоналізму 
та етики; повага до різноманітності на державній службі та 
використання її потенційних переваг; оплата праці державних 
службовців у постконфліктній ситуації; та протидію відтоку 
мізків. Постконфліктна реконструкція є найбільш успішною, 
коли в процес залучені всі верстви суспільства. Таким чином, 
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у рамках своїх зусиль із відновлення надійних систем 
державного управління постконфліктні країни повинні 
прагнути залучати громадян до прийняття рішень[7]. 

Однією з ключових стратегій у цьому відношенні є 
децентралізація — передача повноважень, функцій, 
відповідальності та ресурсів від центрального уряду місцевим 
органам влади чи іншим субнаціональним утворенням. На 
практиці децентралізація передбачає встановлення балансу між 
претензіями периферії та вимогами центру. Таким чином, 
децентралізація як механізм інституціоналізації залученого 
управління та сприяння стійкому миру. Визначено  важливість 
залучення двох конкретних груп — жінок і груп меншин — до 
управління, підкреслюючи виклики, а також стратегії успіху. 
Основний сенс існування уряду полягає в наданні послуг своїм 
людям. До них належать соціальні послуги (початкова освіта та 
базові медичні послуги), інфраструктура (водопостачання та 
санітарія, дороги та мости) та послуги, що сприяють особистій 
безпеці (система правосуддя та поліцейські послуги), незалежно 
від того, чи надаються вони безпосередньо державним сектором 
чи приватними державними установами. провайдерів. Таким 
чином, розглянуто виклики та стратегії, пов’язані з відновленням 
потенціалу для надання державних послуг. Зокрема, переваги 
багатостороннього підходу та вирішальна роль, яку можуть 
відігравати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 
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ODDÍL 2. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 
 
§2.1 FOOD SOVEREIGNTY AND AGROLOGISTICS AS 

THE BASIS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE UNDER THE 
CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL FOLLOWING 
THE CONSEQUENCES OF RUSSIAN AGGRESSION 
(Bulycheva T.V., National Pedagogical Dragomanov University, 
Butkaliuk K.О., National Pedagogical Dragomanov University, 
Hryniuk T.А., National Pedagogical Dragomanov University) 

 
Introduction. Modern trends in the development of agrarian 

business, both in peacetime and in wartime, are the production 
and sale of safe, organic products, as well as social support for 
rural development. The mentioned spheres are aimed precisely at 
ensuring the healthy life of a person, the food sovereignty of the 
state, which is always of the highest value. Therefore, the 
application of the value approach as a socially justified new 
method of researching agrarian business in Ukraine during the war 
had an objective basis. It’s know, agrarian business is the 
locomotive of the Ukrainian economy, which has always been one 
of the priority sphere for the country's external and internal 
economic development. Providing food for its residents is always 
relevant. The viability and self-sufficiency of society, as well as 
the existence of a large number of the most diverse directions of 
human activity, depend on the optimal solution of this issue. Food 
security is one of the main directions of ensuring the country's 
national security in the long term, a factor in preserving its 
statehood and sovereignty, and the main component of social and 
economic policy in the face of modern challenges. 

Presenting main material. For a long time, Ukraine has 
been positioned as a guarantor of food security in many countries 
of the world due to traditionally powerful food exports. "Food 
independence - self-sufficiency of the country through domestic 
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production of basic food products in volumes not less than the 
established limit level of their specific weight in the commodity 
resources of the domestic food market" [1,8]. Ukraine's 
contribution to the world food market in 2021 was equivalent to 
providing food for about 400 million people. The main risks and 
threats to food security, which can significantly reduce its level 
now, are the following: 1) economic risks, which are associated 
with a decrease in the investment attractiveness of agriculture and 
the competitiveness of domestic products, a low level of 
competition in certain branches of the agro-industrial complex;     
2) risks associated with conflicts and temporarily occupied 
territories, conducting military operations; 3) technological risks, 
which are associated with lagging behind developed countries in 
the level of technological development of the production base;      
4) climatic threats caused by adverse climatic changes and 
anomalous natural phenomena of a spontaneous nature, the 
consequences of natural and man-made emergencies. The success 
of agricultural production in Ukraine also depends on the food 
security of certain countries of the world, in particular, from the 
regions of the Middle East and Africa. In some years, the 
country's share in world supplies of wheat was 10%, barley        
15-20%, sunflower oil more than 50%. On average, 50 million 
tons of agricultural products were exported from Ukraine, and in 
record years up to 65 million tons. There is no way to find an 
alternative to such volumes not only today, but also for the next   
3-5 years [1,8]. The military aggression of the russian federation 
against Ukraine made adjustments to food security and put 
forward fundamentally new requirements for the spring sowing 
campaign in Ukraine in 2022. 

The implementation of the current sowing should take into 
account the following factors: 1) replacement of crops for which 
demand will be expected in the domestic market (primarily these 
are socially important cereal crops) when reseeding frozen winter 
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agricultural crops; 2) restrictions on the export of certain food 
crops (oats, millet, buckwheat, sugar, rye), introduced by Ukraine 
in connection with martial law; 3) the impossibility of conducting 
field work in the zones of active hostilities (southern and eastern 
regions of Ukraine); 4) violation of the logistics of supplying fuel 
and lubricants, fertilizers and seeds for field work; 5)  changings 
in regional internal demand due to the displacement of a 
significant number of people forced to leave their homes due to 
active hostilities and the destruction of social infrastructure. 

In the next season, a large deficit of grain storage capacities 
is predicted in Ukraine. As a result of the blockade of sea ports, 
the slowdown of grain exports, the destruction and damage of 
elevators, especially in the Luhansk, Dnipropetrovsk, and 
Chernihiv regions, 35% of the available capacities of grain 
warehouses will be filled with transitional residues of the current 
season. In Ukraine, temporary residues of grain and oil crops can 
be formed at the level of 25.1 million tons, which is 4.2 times 
higher than the previous season and will not allow to release a 
significant share of grain storage capacities for receiving a new 
harvest [7]. At the same time, the pace of the sowing campaign 
and agroclimatic conditions contribute to an increase in forecasts 
for the production of grain and oilseed crops in Ukraine, which 
will further complicate the situation without proper realization of 
the available reserves. The threat to Ukraine's food security is the 
destruction and theft of agricultural machinery to satisfy the 
marauding ambitions of the occupiers and to prevent the planting 
campaign in the spring. 

Brovarskyi (Kyiv region), Melitopolskyi (Zaporizhia 
region), Prylutskyi, Nizhynskyi, Novgorod-Siverskyi communites 
(Chernihiv region ), as well as a number of districts of Kherson, 
Kharkiv and Sumy regions were the most affected. Agricultural 
machinery worth 5 million euros was stolen from the 
Zaporizhzhia region only. In addition, the russian occupiers are 
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requisitioning agricultural machinery for engineering work, 
construction of fortifications, and for use as tractors for armored 
vehicles. 

Having analyzed the initial positions for this year's sowing, 
it should be noted that during the 2022 sowing campaign, 
Ukrainian farmers are the worst equipped with fuel — 60.2%, and 
in second place, agricultural producers lack nitrogen fertilizers — 
68%. The situation is better with seeds (76.7%) and complex 
fertilizers (79.8%) [6,7]. 

It was russia that launched an unprovoked military invasion 
of Ukraine (February 24, 2022) and continued the war started 
against Ukraine back in 2014. As a result of hostilities, more than 
20 million tons of Ukrainian grain were blocked in Ukrainian 
ports, a large part of which was intended for the UN World Food 
Program. It is known that logistics in the conditions of the 
blockade of ports suffered the most destruction and technological 
violations. Russia's military aggression made it impossible for 
Ukraine's seaports to function, through which about 90% of 
agricultural exports were carried out. According to the Ministry of 
Agrarian Policy, in our modern realities (spring-summer 2022), up 
to 20,000 tons of grain per day are transported by rail, while 
previously about 150,000 tons passed through sea ports. 
Therefore, a key question for supporting the economy is the 
creation of an alternative logistics network for exports, which the 
government and the business community are currently working on 
quite actively. In the current conditions, the following two options 
are optimal: 1) export through sea ports of neighboring states 
(Romania, Bulgaria); 2) use of railway connections. The 
implementation of the first involves serious diplomatic work, 
while the second option requires significant funding to expand the 
railway infrastructure network of Ukraine and neighboring 
countries (dry transshipment points, port centers) [2,4,5]. Among 
the most pressing problems is the task of exporting 20 million tons 
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of grain without guaranteed port security; how long will 
Ukrainians have enough stocks of basic products in war 
conditions and how to import products so that there will be 
enough of them in Ukrainian stores. It was in the first days after 
the aggressor's full-scale attack on Ukraine that shelves with 
products in stores were emptied very quickly. Panic purchases 
swept across the country. At the time of writing the article, the 
150th day of the war has already passed and the issue of food 
security, as we can see, has taken a backseat; at least in cities 
where there are no active hostilities. At the Ministry of Agrarian 
Policy, which controls and coordinates these issues, the main task 
now is to facilitate the export of agricultural products from 
Ukraine without guaranteed working ports. Currently, Ukraine has 
a significant surplus of oil and grain. About 20 million tons of 
grains that need to be transported abroad have accumulated, in 
particular, wheat residues - twice as much as the domestic need. 
Certain logistics chains already operate to the borders of Poland, 
Romania and Hungary, however, the capacity of export routes 
remains too narrow. The European Union contributed to the 
creation of so-called "corridors of solidarity" for the purpose of 
exporting Ukrainian grain by land, using rail, road transport and 
inland waterways, however, these extraordinary measures cannot 
fully solve the problem of Ukrainian grain exports. The European 
Union supports the UN's efforts to find ways to unblock Ukrainian 
ports and resume commercial shipping in the Black Sea. 

The vegetable market is also suffering under conditions of 
military aggression. In recent years, Ukraine has been exporting 
vegetables to dozens of countries around the world. After the 
aggressor country invasion, the situation has changed. To ensure 
the internal needs of the population, the state suspended the export 
of socially important products, in particular, vegetables. In 2022, 
Ukraine may confront a shortage of vegetables. According to the 
information of the "Gardens of Victory" project, due to the war 
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unleashed by russia, Ukraine will not receive 71% of the eggplant 
harvest, 68% of tomatoes, 58% of peppers, 46% of onions, 45% of 
cucumbers, 39% of zucchini, 38% of carrots, 38% of garlic, 36 % 
of potatoes, 35% of beets and 32% of cabbage [6,7]. 

Taking into account the state of war, we made forecasts 
regarding the reduction of sown areas for vegetable growing in 
war zones. Sown areas in the north, east and south, in particular in 
the Chernihiv, Kherson, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, FLuhansk, 
Kyiv, Zaporizhzhya and Donetsk regions, are likely to be reduced 
by almost 40%. By 19.2% - in the Poltava region. A much lower 
percentage is observed in the Ternopil, Volyn, Dnipropetrovsk, 
and Rivne regions, where 1.27 to 5.65% of land will not be sown 
with vegetables this year. Average loss of sown areas under 
vegetables in 2022. roughly reach 16.3% [5]. 

Against the background of a decrease in the area under 
vegetable crops this year, taking into account the warming of the 
climate, we can expect a change in the structure of vegetable sown 
areas, a transition to late-ripening, more productive varieties of 
traditional vegetables. In the future, we can expect the expansion 
of the zone favorable for eggplants, sweet peppers and tomatoes. 
Given the current situation, an increase in the area under vegetable 
crops is expected at the expense of the western regions, mainly 
Lviv and Zakarpattia regions. 

 The great importance in supplying Ukrainian consumers 
with vegetables has also greenhouse farms, which are located 
throughout the territory of Ukraine. Their total area is                 
6.4 thousand hectares and in 2021 they were able to grow           
490 thousand tons various vegetables. Cucumbers and tomatoes 
were the undisputed leaders in terms of cultivation volume (48% 
and 47% of the harvest, respectively). According to the expert, the 
largest areas under greenhouses are in Zaporizhzhya (19% of all 
areas under greenhouses), Kherson (11%) and Ternopil regions 
(11%). And although part of the territories with a large number of 
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greenhouses is under temporary occupation (Kherson and 
Zaporizhia regions), this will not lead to a shortage of greenhouse 
vegetables. It should be taken into account that the general 
consumption fund is now reduced due to the significant migration 
of Ukrainians abroad due to the war in Ukraine. [6]. 

Given the need for long-term preservation of vegetable 
products, there is a need for prompt formation of the state reserve. 
The initiator of such innovations was the Ukrainian company 
"Organik-D", which implements technological solutions in the 
field of cultivation of root crops and other borscht crops on 
organic fertilizer. Thus, an enterprise from Dnipropetrovsk region 
moved to the Vinnytsia region, where this company is located, 
offering a new technology of cold sublimation. Currently, there is 
a great demand for frozen vegetables - washed, cut into pieces and 
ready for quick consumption. Sublimation is the newest direction 
in our nutrition. It is not for nothing that it is called "food of the 
21st century". Sublimation is currently the only food preservation 
technology that not only completely preserves, but also transfers 
nutrients during the transition from form to form. 

Freeze-dried foods last longer than other canned foods and 
are very light, making them ideal provisions for people who found 
themselves in difficult survival conditions during the war. 
Sublimation drying of products (or vacuum drying) is sublimation 
(removal) of water content from frozen products in a vacuum. 
Currently, this method of drying products is the most advanced, 
but at the same time more expensive. 

Since the military invasion of aggressor country in Ukraine, 
the export of agricultural products has decreased several times. 
Limiting factors: logistics that have become more complicated 
and expensive, access to financial resources, risk. More than        
50 ships with grain and oil crops are currently in the ports of 
Ukraine. Due to the blockade of sea ports, Ukraine loses             
170 million dollars every day and can provide only 15-20% of the 
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pre-war export of agricultural products [1,4,5]. The improvement 
of the situation can be facilitated by the proposals of foreign 
partners, namely: 1) establishment of exports through the Danube 
ports, upstream of the Danube, with further forwarding of 
Ukrainian cargoes through European ports; 2) using the logistics 
capabilities of the Republics of Romania, Lithuania, and Latvia to 
export Ukrainian grain to the traditional markets of Ukrainian 
agricultural products in Africa, Asia, and the Middle East;             
3) simplification of customs clearance of Ukrainian agricultural 
products by Moldova; 4) creation of a logistics hub for grain in 
the Bulgarian port of Varna; 5) launch of the export container 
service "railway-river" by the Swiss company MSC in Ukraine. 

During the military aggression of russia, the livestock 
market was also destroyed. As a result of the war, 15% of 
livestock production was lost, in particular, significant losses were 
caused to the poultry industry of the Kherson region, cattle 
breeding of the Kharkiv and Chernihiv regions, etc. [7]. Food 
security in terms of providing the population with livestock 
products during the war can be guaranteed to one degree or 
another by small local producers, and grain not exported from 
Ukraine can help the revival of livestock farming. Currently, it is 
important for Ukraine to increase the volume of the meat sector of 
animal husbandry, the number of cattle and small livestock, in 
particular, goats and sheep. 

The war has a negative impact on Ukrainian beekeeping. As 
a result of the aggression of the russian federation, damage was 
caused to Ukrainian beekeeping - part of the apiaries was 
destroyed as a result of shelling. In the occupied territories, some 
apiaries were deliberately destroyed by russian troops. According 
to the estimates of the company "Znatnyi Med", the loss of bee 
colonies in the North (Kyiv, Chernihiv), East (Slobozhanshchyna) 
and South (Kherson, Mykolaiv regions) of Ukraine can amount to 
30% [6,8]. According to the UN, due to the war in Ukraine in 
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2022, a third of the fields will be unfit for sowing. At the same 
time, the areas under sunflowers are decreasing, the priority is 
cereals, and they are not honey plants. These factors can lead to a 
reduction of the medical collection by 25-30%. Wild honey plants 
are of great importance this season. Experts of TM "Znatnyi Med" 
believe that in 2022 there will be enough honey for domestic 
consumption, but export volumes may decrease significantly. It’s 
known, Ukraine is one of the TOP world exporters of honey; yes, 
in 2021, Ukraine took the second place in the world among the 
largest honey exporting countries, which also include China, 
Argentina, India and Brazil. Due to the large degree of land 
plowing, urbanization, and military operations, the number of 
pollinating insects is rapidly decreasing. Every unpollinated 
flower is a loss of the future harvest. 

For several years in a row, a rather unusual but very 
important project, a sanctuary for pollinating insects, has been 
implemented in the south of the Kyiv region in the Kagarlyk  
community. A continuous attractive flowering conveyor of plants 
that bloom in turn is organized for insects, providing them with 
food all summer. This small patch attracts an unusually large 
number of insects, including many wild pollinators. During the 
period of operation of the reserve, the number of pollinators and 
entomophages (insects that eat pests) increased many times. In 
general, at least 10% increase in the average yield was obtained, 
and in some fields located closer to the reserve, the yield 
increased to 20%. Undoubtedly, the improvement of yield 
depends on biodiversity [6]. It is necessary to restore the number 
of wild pollinators - bees and bumblebees. Everyone benefits from 
this, because preserving biodiversity essentially means preserving 
life and honey production. 

In order to improve food security, the All-Ukrainian 
campaign "Gardens of Victory" was recently created, the work of 
which is aimed at the effective use of available land plots and 
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directing all resources to grow food products in order to prevent a 
food crisis in Ukraine. The main goal of the project is to provide 
food to their loved ones, as well as people in temporarily occupied 
territories, internally displaced persons and all those on the front 
lines. Accordingly, all actions are aimed at ensuring the food 
sovereignty of our state in the conditions of martial law and the 
approach of the expected victory. 

After a difficult period of preliminary negotiations, the 
aggressor state and Ukraine signed an agreement on July 22 to 
resolve the problem of exporting the stipulated amount of 
Ukrainian grain, which has been blocked in sea ports since the 
beginning of the war. The signing ceremony took place in Istanbul 
with the mediation of UN Secretary General António Guterres and 
the participation of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, 
which inspires certain hopes [6,8 ]. 

Conclusions. Providing humanity with quality food is 
becoming more and more difficult. Every second, the world's 
population increases by three people, in return, resources are 
limited, and environmental problems intensify, sometimes 
becoming an obstacle to increasing the amount of food. At the 
same time, farmers are forced to solve two conflicting tasks: 1) to 
increase production volumes to meet the needs of the growing 
population; 2) guarantee the safety of food products and reduce 
the impact on the surrounding natural environment. The ongoing 
national dialogues on the transformation of the food system of our 
country should take into account the algorithm in accordance with 
internationally recognized modern norms and rules in the context 
of modern threats. The focus of  transformation of the agro-food 
system and agrarian processes in their realities highlight the 
following issues: 1) strengthening food security and food 
sovereignty, taking into account local production and cultural 
traditions of the population; 2) obtaining a sustainable agro-food 
product characterized by positive environmental parameters;        
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3) formation of product chains of creation of added value with 
increased attention meet the needs of consumers and producers of 
agricultural products; 4) guaranteeing ecologically safe methods 
of farming; 5) introduction of digitization and digitization in 
various areas of the agro-food system, including electronic 
commerce. Despite all the challenges of today, there is a clear 
understanding that farmers will continue to work tirelessly on the 
peaceful front to ensure the food security of Ukrainians and the 
approaching victory of our state over the aggressor. 
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§2.2 CHARACTERISTICS AND IMPACT OF GOLD 
FOREIGN RESERVES AND GOVERNMENT DEBT ON THE 
ECONOMY OF UKRAINE (Lyvdar M.V., Lviv Polytechnic National 
University, Antoshchuk l.A., Lviv Polytechnic National University) 

 
Introduction. The economic processes of the countries of 

the world are built on the interaction of many mechanisms and 
factors that influence each other in one way or another, causing 
certain economic phenomena. The functioning of the financial 
system of each state is closely related to the management of its 
public debt. The impact of debt on the economy cannot be 
unequivocally considered as positive or negative for a number of 
reasons, as on the one hand the state  needs external and internal 
borrowing, especially when it is unable to finance its own 
expenditures or in case of unforeseen circumstances arising. On 
the other hand, debt servicing entails additional budget 
expenditures, which sometimes causes an even greater deficit. 
Another equally important factor influencing the country's 
macroeconomic stability is the volume of its gold and foreign 
exchange reserves, which is a set of international financial assets 
owned by a particular state. In Ukraine, like in most countries of 
the world, the total sum of these reserves first of all supports to 
maintain the stability of the national currency. 

Presentation of the main material. The purpose of gold 
and foreign exchange reserves has several areas of their use; in 
particular, they can be used to make international payments for 
state obligations, cover the balance of payments deficit, but they 
also play an significant role in ensuring the stability of the 
national currency. Let us analyze the dynamics of Ukraine's gold 
and foreign exchange reserves over the past 14 years, and 
compare this dynamics with the hryvnia exchange rate against the 
US dollar for the same period. The results will be presented in 
Table 1 and Figure 1. 
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Table 1  
The dynamics of the amount of gold and foreign currency 
reserves of Ukraine and the exchange rate of the hryvnia 

 to the US dollar during 2008-2021 
Years 

Gold and currency reserves of 
Ukraine, million USD USA (as of 
the end of the year) 

Exchange rate of the hryvnia to 
the US dollar, UAH. 

2008 31543,2 5,26 
2009 26505,11 7,79 
2010 34576,4 7,93 
2011 31794,61 7,96 

2012 24546,19 7,99 

2013 20415,71 7,99 

2014 7533,33 11,89 

2015 13299,99 21,84 

2016 15539,33 25,55 

2017 18808,45 26,60 

2018 20820,43 27,20 

2019 25302,16 25,85 

2020 29132,89 26,96 

2021 30940,95 27,29 

* Source: compiled by the authors on the basis of data[8] 
 

 
Fig. 1. Dynamics of the value of foreign exchange reserves of 

Ukraine and the exchange rate of UAH to US dollar during 2008-2021 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
77 

Having analyzed these data, we can find out that the trend in 
the dynamics of gold and foreign exchange reserves of Ukraine 
can be divided into two major stages: from 2008 to 2014 and from 
2014 to 2021. During the first stage, the gold and foreign 
exchange reserves of Ukraine trend could be characterized as  a 
downward. Having analyzed their dynamics, we can see that in 
2009 there was a certain decline, probably due to the effects of the 
global financial crisis in 2008. At the period specified the 
exchange rate of the hryvnia against the US dollar increased by 
47.92%. In 2010, the amount of reserves grew significantly, but in 
the next years it commenced to decrease. The dynamics of the 
currency rate during this period did not undergo significant 
changes, keeping a slight growing trend. In order to better 
understand how strong the relationship between these indicators 
was, as well as determine the direction of this relationship, we 
shall calculate the Pearson correlation coefficient; its value is -
0.814. This value of this indicator means that during 2008-2014 
there was a fairly strong converse correlation between the size of 
gold and foreign exchange reserves and the exchange rate of the 
hryvnia against the US dollar, which can also be seen in Figure 1. 
Thus, the decrease in gold and foreign exchange reserves amount, 
together with the influence of other factors, led to the devaluation 
of the national currency, which emphasizes the significant impact 
of reserves on ensuring the stability of the national currency once 
again.  

In 2014, the value of  reserves amount reached its critical 
minimum which was caused by the political and economic crisis 
in Ukraine. It was that very moment when a significant outflow of 
capital from the country and a major devaluation of the hryvnia 
took place. However, starting from 2015, Ukraine gradually began 
to increase the amount of reserves, and already in 2019 it was 
possible to reach the pre-crisis level and growth over the next 
years. In total, from 2014 to 2021, the value of Ukraine's gold and 
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foreign exchange reserves increased by more than 4 times. As for 
the exchange rate, its dynamics also grew; we have got the 
possibility to trace its significant growth during 2014-2015, in 
subsequent periods it was approximately at the same level with 
slight fluctuations. If we calculate the Pearson correlation 
coefficient for gold and foreign exchange reserves and the 
exchange rate during 2015-2021, its value will make 0.697. As 
you can see, the relationship between these indicators became 
somewhat weaker within the second conditional stage, but here it 
is direct, which indicates that with the increase in the amount of 
gold and foreign exchange reserves, the currency exchange rate 
was also growing to some extent, that is, there was a devaluation 
of the national currency.  

This can be explained, first of all, by the difficult economic 
situation in Ukraine during 2014-2015, when the amount of gold 
and foreign exchange reserves fell to its record low levels, which 
was accompanied by a collapse in the hryvnia exchange rate. In 
the following years, the state gradually commenced the process of 
the reserves restoration and increase, but such a decrease in 2014, 
as well as a substantial outflow of capital and investment from the 
country due to the political and economic crisis led to a major 
devaluation of the national currency and inflation. For example, 
the average annual exchange rate of the hryvnia against the US 
dollar increased by 83.77% in 2015 compared to the previous 
year. During 2016-2018, the value of the exchange rate was still 
growing, but not at such a high pace. In 2019, they even managed 
to stabilize the exchange rate at a certain level due to a decrease in 
energy prices, an increase in the number of investors in domestic 
government bonds (OVDP [IGLBs – Internal Government Loan 
Bonds]) of Ukraine, and the normalization of the foreign trade 
balance. Particular attention should be paid here to the increase in 
the amount of foreign investment in  IGLBs, because thanks to 
this, the National Bank of Ukraine (NBU) was able to accumulate 
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a significant amount of foreign currency to pay off external debts, 
as well as to increase gold and foreign exchange reserves through 
receipts from non-residents, and thus the amount of the above-
mentioned reserves was increased by 21.53% in 2019 against the 
backdrop of strengthening national currency.  

The growth in demand from foreign investors for IGLBs can 
be primarily associated with the high yeild rate for government 
bonds, which, in turn, was due to the high values of the NBU 
discount rate in 2018-2019, which was used by the NBU to curb 
inflation. Thus, the increase in foreign exchange earnings from 
foreign investors on the one hand contributed to increasing the 
amount of gold and foreign exchange reserves, and on the other 
hand - to strengthen the stability of the hryvnia. During the next 
two years, foreign exchange reserves continued to grow despite 
the 2020 crisis caused by the pandemic. The exchange rate has 
increased compared to the previous 2019. Thus, based on this 
analysis, it can be summarized that on the one hand the decrease 
in gold and foreign exchange reserves leads to destabilization of 
the national currency and devaluation, as it could be observed 
during 2008-2014. On the other hand, starting from 2015, the 
values of these indicators changed approximately in the same 
way, that is, with a significant increase in gold and foreign 
exchange reserves after the rapid fall in 2014, the values of the 
hryvnia exchange rate were  also growing, which was attributed 
the fall of the economy caused by the consequences of the same 
crisis in 2014.  

We propose to analyze the structure of Ukraine's gold and 
foreign exchange reserves over the past ten years, the results will 
be presented in Figure 2. 
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Fig. 2. Dynamics and structure of foreign exchange reserves of 
Ukraine during 2012-2021* 

* Source: compiled by the authors on the basis of data [9] 
 
Based on the data shown in Figure 2, it can be stated that 

over the past ten years, the gold and foreign exchange reserves of 
Ukraine consisted mainly of securities in foreign currency, 
currency and deposits in foreign currency, and monetary gold. To 
a lesser extent, the reserves structure included special drawing 
rights (SDRs) and the IMF reserve position. As for the currency 
structure of gold and foreign exchange reserves, the largest part is 
occupied by the US dollar. As of March 1, 2022, the share of 
reserves held in this currency was 81.5%. The second largest in 
the structure was the euro (6.2%), followed by the Chinese yuan 
(2.3%), the Japanese yen (2.2%) and the British pound sterling 
(1.7%).  It is important to note that the priority in the formation of 
gold and foreign exchange reserves should have freely convertible 
and stable currencies in order for reserves to be highly liquid and, 
in case of urgent need,  could be  realized quickly.  

Public debt arises for a number of reasons, but one of the 
most common is that the state often goes beyond its financial 
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capabilities, and therefore needs to attract additional resources to 
finance expenditures. According to the source of its attraction, 
public debt can be external and internal. The state, guided by 
certain interests and levers, determines from which sources it is 
more expedient and profitable to attract loans. It is possible to 
overcome or at least reduce the budget deficit in several ways. 
First of all, it can be done by increasing the revenue side of the 
budget, therefore, to increase tax revenues by raising tax rates or 
increasing the number of payers. Increasing the number of 
taxpayers by bringing them out of the shadows or introducing tax 
incentives, this will be a more effective measure, but it will take a 
longer period of time to get a result. Another option to reduce the 
budget deficit is to reduce expenditures.  

However, it should be understood that such actions, 
especially during a crisis period, cannot be introduced without 
damage to certain sectors of the economy thatshould be financed 
from the budget. That is why the state can use the third way to 
cover the budget deficit, namely, attracting borrowed funds, 
resulting in public debt. The concept of debt is often perceived 
negatively and many believe that it should be avoided, as some 
experts are sure that debt can lead the state to bankruptcy and 
impair its financial stability. However, there are a number of other 
views on the interpretation of the role of public debt in the 
country's economy, namely that through borrowing the state can 
attract additional financial resources that it can use to stimulate 
the economy, which in the future will cause its growth. Therefore, 
the role of public debt can be considered from two sides: on the 
one hand, the attraction of loans by the state allows it to cover its 
expenses in the shortest possible time and invest in those sectors that 
can result in economic growth in the future. On the other hand, the 
emergence of public debt entails the payment of interest, i.e. the need 
for constant debt service, which in turn may exacerbate the 
problem of budget deficit. To analyze the dynamics of public debt 
for the past ten years, we will set up Figure 3. 
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Fig.3. Dynamics of total, external and domestic public debt 

of Ukraine during 2012-2021* 
* Source: compiled by the authors on the basis of data [10, 11] 
 
Having analyzed the data in Figure3, we can trace the 

growing trend of the total public debt during the research period. 
Its dynamics began to grow especially rapidly after 2015, which 
can be related to the economic crisis of 2014, and the need of  
significant raising of funds to cover the budget deficit. A clear 
trend of exceeding the amount of external debt over internal one 
can be traced throughout the entire period, especially during 2015-
2018, when the amount of external debt exceeded the amount of 
internal by almost 2 times. External debt by its structure consists 
mainly of loans received from international financial 
organizations and debt on securities issued on foreign markets 
(OZDP [FGLBs - Foreign government loans Bonds]). Domestic 
debt in recent years consisted mainly of debt on issued securities 
in the domestic market (IGLBs). It is worth mentioning that as of 
the end of 2021, the share of IGLBs and FGLBs in the total 
structure of Ukraine's public debt was 65.28%. The results of the 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
83 

calculations presented in Table 2 allow us to analyze the dynamics 
of these shares. 

 
Table 2  

Dynamics of the specific weight of OVDP and OZDP in 
the structure of the public debt of Ukraine during 2012-2021 
As of: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

% 63,83 75,46 70,93 59,60 62,28 

As of: 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

% 62,31 63,96 68,01 65,96 65,28 

* Source: compiled by the authors on the basis of data [11] 
 
As it can be seen from the table, the highest share was at the 

end of 2013. In 2015, this indicator decreased significantly, which 
can be explained by the consequences of the crisis, which led to a 
mass distrust of investors, both residents and non-residents, in 
government bonds of Ukraine. However, in the following years, 
the amount of investments in government securities of Ukraine 
resumed to grow again, and especially increased in 2018-2019, 
when yield rates were quite high, which stimulated investors, 
especially to invest in IGLBs. From this point of view, it can be 
argued that the role of public debt is not only in financing the 
current needs of the state going beyond its financial capabilities. 
An increase in public debt leads to an expansion in the issuance of 
government bonds, both internal and external loans, because these 
bonds occupy a fairly significant share of public debt. As IGLBs 
and FGLBs are quite low risks and their rates are favorable for 
investors, this in turn contributes to the development of the stock 
market in Ukraine, the main part of which are operations related 
to the issuance and circulation of domestic and foreign 
government bonds. Increasing the inflow of funds amount from 
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buyers of IGLBs and FGLBs  decreases their profitability in the 
future, which will further reduce the cost of servicing public debt. 

A marginal debt-to-GDP ratio of 60% has been set in 
Ukraine. The dynamics of this indicator for the last ten years can 
be analyzed using the data presented in Table 3. 

Table 3  
Dynamics of the specific weight of the state debt in 

relation to the GDP of Ukraine during 2012-2021 
As of: Value 
on 31.12.2012 36.6% 
on 31.12.2013 40.1% 
on 31.12.2014 70.2% 
on 31.12.2015 79.4% 
on 31.12.2016 81.0% 
on 31.12.2017 71.8% 
on 31.12.2018 60.9% 
on 31.12.2019 50.3% 
on 31.12.2020 60.8% 
on 31.12.2021 48.9% 

* Source: compiled by the authors on the basis of data [10] 
 
As can be seen from the calculations presented in Table 3, 

the value of this indicator several times exceeded the marginal 
norm during the period under study, namely in 2014, against the 
backdrop of the economic crisis, and during the next three years, 
when public debt was growing at a much faster rate than gross 
domestic product. However, since 2019, this figure has returned to 
normal, and in 2021 even reached its lowest level in 8 year which 
was 48.9%.  

Having analyzed the data from the Figure we can see that 
this indicator reached its lowest value in 2014, when the amount 
of gold and foreign exchange reserves reached its critical 
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minimum. At the same time,  2014 was the time when the amount 
of public debt began its rapid growth  due to the need to cover the 
budget deficit and stabilize the national currency as a result of the 
economic crisis. In the following years, this figure grew and 
peaked in 2020. It should be mentioned that it was in 2020-2021 
that the values of both gold and foreign exchange reserves and 
public debt were the highest, but it was obvious that their ratio 
reached its highest value,  because during the study period, gold 
and foreign exchange reserves grew at a faster rate than public 
debt did. If  compare this figure with other advanced economies, 
then for example as of the end of 2021  its value in the US  is 
0.88%, in the UK - 8.00%, and in Germany - 11.29% [12]. The 
corresponding figure for Ukraine for the same period makes 
31.59%. As you can see, despite the rather small share of 
international reserves in ratio to public debt and the large amount 
of public debt of these countries, they remain quite financially 
stable and resistant in comparison with  Ukraine, where the 
amount of reserves compared to public debt is much higher than 
in the countries with advanced economies. Thus the United States, 
the amount of public debt is extremely high, thus in 2022 it 
exceeded USD 30 trillion, and the ratio of public debt to GDP is 
137%. This indicator for the UK was 95% in the previous year 
[12]. Obviously, such large amount of public debt and its ratio to 
the GDP do not prevent these states from holding their positions 
among the most developed economies in the world, which allows 
us to conclude that from this point of view, public debt can be 
used to develop the state's economy, subject to its effective 
management, as these countries send the raised funds  to support 
small and medium-sized businesses in their countries, which in 
turn reduces the unemployment rate, and also helps with the 
expansion of lending to small businesses.  

Also, when speaking about the effectiveness of public debt 
management, it is necessary, first of all, to compare and analyze 
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the structure of debt, because the amount of payments on it will 
depend on it. After all, the effectiveness of the state's financial 
planning should lie in the correctness and optimality of the 
sources of attraction and directions for the use of borrowed funds. 
If these funds are invested not in covering the budget deficit, but 
in enlargement the country's gold and foreign exchange reserves, 
developing the economy and investing in innovation,  as well as in 
developing the stock market, then the economy will be able to 
function so that servicing the public debt does not burden the state 
budget, while providing it with additional the financial resources 
it needs. 

Conclusion. In the course of the study, it was possible to 
reveal that such financial categories as public debt and gold and 
foreign exchange reserves have a key impact on the economic 
processes that have taken place in our country in recent years. 
Gold and foreign exchange reserves are primarily designed to 
maintain the stability of the national currency, and as it has been 
proven, in different periods there was a certain correlation 
between them - direct or converse. On the other hand, the 
exchange rate nominally affects the amount of reserves, because 
the greater the devaluation of the national currency is, the more 
funds are necessary to be raised to replenish reserves. As for the 
role of public debt in the economy of our state, we managed to 
find out that its role should also not be defined only from the 
standpoint of deteriorating the financial stability of the state only. 
In the countries with advanced economies, public debt is much 
higher than in Ukraine, and this allows them to expand their 
economic potential through borrowed funds.  

Ukraine can also use these funds to increase investments in 
support of small and medium businesses and economic 
development. Also, it is necessary to increase the share of 
government bonds in the structure of public debt; this will allow 
to develop the stock market and involve foreign investors. 
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However, this requires a change in a number of factors is required 
for this, for example, one of them is the current political situation 
in our country, not allowing the economy to fully function and 
depriving Ukraine of the opportunity to be a safe country in terms 
of investment.  
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§2.3 ANALYSIS ON NECESSITY AND FEASIBILITY 
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS BRAND 
BUILDING IN FAMILY FARMS (Niu Lichen, Sumy National 
Agrarian University) 

 
Introduction. At present, scholars' research on brand 

building presents a variety of characteristics, mostly focusing on 
theoretical research and case studies, and studying brand building 
issues from different perspectives. Wu Yi and Zhu Guangyue 
learned from [1]. In the investigation and research on the factors 
affecting the brand building of family farms, the results show that: 
the brand building of family farms is dominated by the farmer's 
subjective will, and the improvement of the ecological 
environment of family farms has a further role in promoting brand 
building; in addition, government financial subsidies The 
remaining "accuracy" problem is not obvious, and the promotion 
effect on brand building is not obvious. Yu Zizhong learned from [2]. 
By analyzing the problems existing in the brand management of 
Taizhou family farms, it is proposed that government departments 
should strengthen the guidance of brand building, cultivate 
regional family farm brands, and support the "model effect" of 
leading family farm brands. Luo Xuan and Lin Yafei learned    
from [3]. Through analysis, suggestions on the establishment and 
application of family farm brands in Zhejiang Province are put 
forward from the government and farmer levels: at the farmer 
level, large farmers should start from the basics and carry out the 
branding of family farms step by step. Zhang Xuefeng learned 
from [4]. By analyzing the necessity and reality of implementing 
brand marketing strategies for family farms in the fierce market 
competition of agricultural products, this paper proposes specific 
measures for family farms to use the Internet of Things to produce 
and manage their own agricultural products before, during and 
after production. Establish the brand image of the family farm, 
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win the target market, and maximize profits. Wang Zheng learned 
from [5]. By analyzing the problems existing in the brand 
establishment process of the Xiaoshulin family farm in Hengshui 
area, the creativity, brand and design concept are integrated into 
the brand building. 

In terms of how to improve brand equity: promote brand 
effect from the ecological aspect. Anne Chesky learned from [6]. 
Family farms should promote the production of green products, 
organic products and other special products, and develop to the 
order model, and ultimately further form a brand effect through 
the development of ecological agriculture and tourism agriculture. 
Domenico Miller learned from [7]. Farm-based tourism combines 
farm and rural settings, giving visitors a feeling that reflects their 
understanding of the rural environment and agricultural life, and 
can enhance the consumer experience of the family farm brand. 
Bart Minten learned from [8]. While unbranded produce is 
indistinguishable from competitors', marketing of branded 
produce adds "brand value" to the product, which allows sellers to 
charge higher prices for their products; the real benefit to brand 
owners over time Elapsed because consumer loyalty to the brand 
and the cheapness of retaining those loyal customers (compared to 
the cost of attracting new customers) make it a brand farm; the 
benefit to the consumer is quality assurance or food safety. Alma 
learned from [9]. Driven by increased demand from consumers 
concerned with health and “post-materialistic” values, various 
organic certifications for family farms can increase brand value 
and drive the growth of family farms. 

Through literature review, the current literature on the brand 
building of family farm agricultural products mainly focuses on 
the development of influencing factors and countermeasures from 
the perspective of brand effect, enhancing brand equity, and 
enhancing brand value through geographical indications and 
various certifications. These studies help to deepen our 
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understanding of the construction of agricultural products on 
family farms, and have great inspiration for the sustainable and 
healthy development of agricultural products on family farms in 
China. However, the information on the necessity and feasibility 
of the construction of agricultural products in family farms is not 
sufficient. Therefore, it is particularly important to analyze the 
necessity and feasibility of brand construction of family farms. 

Presenting of main material. China has been a big 
agricultural country since ancient times, and agricultural 
production plays a very important role in the development of the 
national economy. Since the beginning of the 21st century, the 
scale of China's agricultural exports has continued to expand. 
However, due to the lack of effective brand support, China's 
agricultural exports lack core competitiveness in the international 
market, and the economic benefits obtained are very limited. 
Therefore, strengthening the brand building of agricultural 
products is not only an important way to enhance the international 
competitiveness of China's agricultural products, but also an 
important measure to increase the added value of exported 
agricultural products and help build a modern agricultural 
powerhouse. 

In June 2018, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
issued the "Opinions on Accelerating the Promotion of Brand 
Strengthening of Agriculture", which aims to significantly 
improve the level of agricultural branding in China within            
3-5 years and enhance the role of brands in driving industrial 
development and benefits. In order to speed up the cultivation of 
family farms and give full play to their important role in rural 
revitalization, in September 2019, 11 departments and units 
including the Central Agriculture Office and the National 
Development and Reform Commission jointly issued the 
"Guiding Opinions on Implementing the Family Farm Cultivation 
Plan", and clearly stated: "Support family farms to carry out green 
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food, organic food, geographical indication agricultural product 
certification and brand building."  

The need for family farm branding. (1) To meet the needs of 
their own survival and development, family farms are market-
oriented, which overcomes the drawbacks of traditional farmers' 
market information blockage. Because the main labor force is 
family members, it retains the intrinsic incentive function of 
family management and avoids the incentive and supervision 
problems of bureaucratic organizations. Not only that, family 
farms also take advantage of the moderate scale and 
intensification of agricultural production. However, the 
development of family farms still has problems of low quality and 
weak driving ability. Branding can promote the high-quality 
development of family farms and is the guarantee for the 
realization of the strategic significance of family farms. First of 
all, branded family farms can increase the market share of 
agricultural products and achieve product premiums, and obtain 
considerable economic benefits. Secondly, an excellent brand 
means the improvement of various systems of family farms, and 
perfect internal procedures are the endogenous driving force for 
the development of family farms. Finally, the development of 
family farms requires social resources and the support of the 
government. Their choice must be a family farm that is well-run 
and has a certain influence and great development potential, 
thereby producing greater social benefits. 

(2) Able to establish brand loyalty in the target market, the 
power of the brand, through the role of consciousness, is 
ultimately manifested in consumer behavior, that is, brand loyalty. 
Brand loyalty allows consumers to choose the brand he admires 
among the many agricultural products. Consumers' respect for a 
brand is expressed through repeated purchases and by 
recommending others to purchase. Brand loyalty is a key part of 
the family farm's ability to achieve brand benefits. This kind of 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
93 

sales brought by brand loyalty largely reflects the effectiveness of 
brand building. For fast-moving consumer goods such as 
agricultural products, brand loyalty is particularly important 
because of the frequent repeat purchases involved. Branding a 
family farm builds brand loyalty in the target market. 

(3) Stabilize market position and create new value. Common 
agricultural products have strong homogeneity, and usually prices 
vary with production. (Figure 1). The demand curve for traditional 
agricultural products is D, and the market price of ordinary 
agricultural products will decrease as the supply increases. When 
the agricultural products are less harvested, the output is Q0, the 
corresponding price is P0, and the income is R0=P0*Q0-C0. 
When the agricultural products are harvested, the output is Q1, 
and the corresponding price is P1, and the income is R1=P2*Q2-
C1. Although Q1>Q0, but P1<P0, and with the increase of 
production, it is generally accompanied by the increase of cost, so 
it is very likely that there will be an increase in production without 
an increase in income. 

When a family farm builds a brand, it can improve its 
credibility. Consumers have the nature of "seeking advantages and 
avoiding disadvantages". Brands reduce their choice costs, expand 
demand, shift the demand curve to the right, and become more 
inelastic. The demand curve after the introduction of the brand is 
represented by D1, D1 is called the demand curve of brand 
agricultural products. When maintaining the same output Q1, the 
price of brand agricultural products is P2. As can be seen from the 
figure, P2 is much larger than P1, and the premium SP1BCP2 
generated by the brand is much larger than the sales income of 
ordinary agricultural products. In the same way, when the price of 
common agricultural products is the same as that of branded 
agricultural products, the sales volume of branded agricultural 
products is much larger than that of ordinary agricultural products. 
The demand curve after the introduction of the brand shows that 
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under the same price conditions, the branded agricultural products 
have a larger purchase volume. When the demand curve shifts, the 
purchase volume of the branded agricultural products can also be 
increased compared with before when the price increases. The 
branding of family farms will create favorable market competitive 
advantages for agricultural products. 

Figure 1. Changes in the demand curve after the 
introduction brands 

 
(4) Forming brand equity, as an important intangible asset, 

brand has a high value. Family farm branding is a necessary 
condition for the formation of brand equity, and brand is one of 
the most important assets of a family farm. On the one hand, the 
development, establishment, and promotion of a family farm 
brand requires a certain investment of people, money, and 
materials, and various expenses form the economic value of the 
brand. In addition, on the basis of comparison with other 
agricultural products, the popularity and credibility generated by 
consumers in the minds of the public constitute the intangible 
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value of the family farm brand. 
(5) Conducive to improving competitiveness and broadening 

the international market. A large number of foreign famous brand 
agricultural products poured into the domestic market, and China's 
agricultural product market has been greatly affected. The 2014 
China Grain Development Report shows that since 2011, the cost 
of China's main grain varieties has been on a new upward trend. 
According to data released by the General Administration of 
Customs of China, in 2021, China imported 164.539 million tons 
of grain (soybeans, corn, wheat, sorghum, cotton and other 
agricultural products), ranking first in the world. It can be seen 
that the competitive advantage of China's main grain varieties has 
gradually disappeared. The reason is that China's agricultural 
products lack brand effect, which reduces market competitiveness. 
The United States is the world's largest grain exporter. As we all 
know, American agriculture is supported by family farms. The 
international market has a high demand for branded agricultural 
products, so the branding of family farms in China is of great 
strategic significance. 

Feasibility of family farm branding. By the end of 2021, 
there were 3.9 million family farms in China. With the vigorous 
development of family farms, the state has introduced a series of 
measures for the healthy development of family farms, providing 
various support for the branding of family farms. 

(1) The brand awareness of family farmers is enhanced. First 
of all, the rural "mass entrepreneurship and innovation---
innovation and entrepreneurship" is booming, and the number of 
migrant workers, college graduates, retired soldiers, scientific and 
technological personnel, and enterprise managers who go to rural 
areas to start a business and become rich is increasing year by 
year. High-quality farmers and rural "mass entrepreneurship and 
innovation" main groups continue to grow, with innovation and 
brand awareness, which is more conducive to the construction and 
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promotion of family farm brands. Secondly, the rapid 
development of family farms has attracted the participation of 
high-quality farmers and rural "mass entrepreneurship and 
innovation" groups, and improved the innovation awareness and 
brand awareness of family farmers. On the one hand, they are 
willing to try new varieties of breeding, which has increased the 
contribution rate of agricultural science and technology progress, 
from 27% in the early stage of reform and opening up to 58.3%. 
On the other hand, they pay more attention to the quality of 
agricultural products, with a pass rate of 97.5% for main 
agricultural products, which is a manifestation of the increased 
brand awareness of family farmers. 

(2) Enhancement of public brand awareness. On the one 
hand, with the development of the national economy, people's 
living standards are improving day by day. Due to the frequent 
occurrence of food safety incidents and the lack of heterogeneity 
of agricultural products themselves, although there is no 
difference between unbranded agricultural products and branded 
agricultural products, consumers are willing to buy branded 
agricultural products at higher prices because of the benefits that 
brands bring to consumers. Is to ensure quality or food safety. On 
the other hand, the popularization of Internet technology has 
broadened the channels for consumers to obtain information on 
branded agricultural products, subtly affected consumers' 
consumption habits, and enhanced consumers' view of consuming 
branded agricultural products. 

(3) The development of information technology brings new 
opportunities. The development and dissemination of brands is 
inseparable from the support of the development of information 
technology. In recent years, the development of information 
technology has driven the rapid development and wide coverage 
of new media, stimulated the brand awareness of family farmers 
and consumers, and brought new development opportunities for 
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the branding of agricultural products. First of all, high-quality 
agricultural products are the cornerstone of the development of 
agricultural brands, and the traceable growth process of 
agricultural products enhances the credibility of agricultural 
products. In 2018, the first agricultural high-score satellite was 
successfully sent, which installed the sky's eye for agricultural 
inspection and provided a qualitative guarantee for the 
development of agricultural product brands. Secondly, "12316" 
and information entering villages and households will speed up 
the construction of a multi-level "Internet +" modern agricultural 
service platform to make agricultural and rural information 
services more inclusive and convenient. Finally, the growth of e-
commerce has opened up a new situation in the agricultural 
product market. 

On the one hand, the development of informatization has 
opened up information channels for family farmers to build their 
brands. They can not only use the information platform to obtain 
various agricultural information, but also obtain relevant training 
and information support for brand building and communication 
through the platform. On the other hand, it has opened up 
agricultural product sales channels and brand communication 
channels, increased sales and delivered brand information, 
improved brand awareness and credibility, and achieved product 
premiums, thereby achieving considerable economic benefits. 
This is a process of a virtuous circle and a new opportunity for the 
branding development of family farms. 

(4) Policy support provided by the government for brand 
development. In September 2018, the Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs issued the "Opinions on Accelerating the Promotion 
of Brand Strengthening of Agriculture", calling on family farms to 
create agricultural product brands with distinctive regional 
characteristics. Improve the brand development mechanism of 
family farms and standardize the standards for brand creation. 
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Encourage and guide family farmers to register trademarks, brand 
certification. In September 2019, in the "Guiding Opinions" 
issued by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, From the 
aspect of land use: guarantee the right to operate the land of 
family farms, and eliminate worries for the brand building of 
family farms. Strengthen the construction of infrastructure, 
establish a sound brand service system, and provide basic support 
for the brand building of family farms. Improve and implement 
fiscal and taxation policies, and encourage family farms to carry 
out "three products and one standard" certification and brand 
building of agricultural products. Strengthen financial and 
insurance services, And support family farms to pledge financing 
with intellectual property rights such as trademarks. Support the 
development of "Internet +" family farms, enhance brand 
marketing capabilities, expand brand distribution channels, and 
expand the market share of brand agricultural products. 

With the improvement of people's income level, consumers 
have changed from simply pursuing to be full to eating nutritious, 
safe and healthy food, and also to reflect culture and taste. At 
present, the supply of agricultural products has changed from a 
shortage to a relative surplus, the competition in the agricultural 
product market is becoming more and more fierce, and consumers 
have a dominant position in the market. Agriculture is the basic 
industry of the national economy. At present, China's agriculture 
is in a critical period of transition from traditional agriculture to 
modern agriculture. With the acceleration of the 
internationalization process, China's agricultural products are 
facing more and more fierce competition. We must start from 
strengthening ourselves, starting from the analysis of necessity 
and feasibility, in order to further actively adapt to the trend of 
improving consumer consumption levels and enhance the 
competition of agricultural products. In order to improve the 
production efficiency of agriculture, it is necessary to actively 
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explore and implement brand building of agricultural products. 
Conclusion. Based on the analysis of the development status, 

development mechanism, and necessity and feasibility of family 
farm agricultural product construction, the following conclusions 
can be drawn: 

(1) As China's economic development has entered a "new 
normal" and is in a critical period of economic transformation, the 
economic benefits of many domestic industries have increased 
and declined, and the practice of many successful regional brand 
marketing of agricultural products has proved that regional brand 
marketing of agricultural products is very important for improving 
a region. It plays an important role in improving the level of 
agricultural development, increasing farmers' income and driving 
the economic development of the entire region. Moreover, the 
study of regional brand marketing of agricultural products has 
become an important strategy for a region to develop agricultural 
modernization and upgrade the agricultural industrial structure. 

(2) Against the background of increasingly fierce domestic 
and foreign trade games for agricultural products and increasingly 
invisible barriers, agricultural brand building has become an 
important method to meet the diverse needs of consumers, resist 
various risks, and strengthen international cooperation among 
countries along the “Belt and Road”. Agricultural brand building 
should pay special attention to the construction of its own quality 
standard system. It should be led by technological innovation, and 
should be based on coordination and cooperation, and continue to 
cultivate brand competitiveness, vitality, appeal and 
communication. 

(3) By studying the development model and operation 
mechanism of family farm agricultural product brands, it is found 
that there is still a lot of room for development in the current 
family farm agricultural product construction. The construction 
and development of agricultural product brands is a long-term 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
100 

systematic project. Therefore, it is necessary to combine regional 
resource advantages and market development trends to 
continuously adjust the development model of agricultural product 
brands, build a dynamic operation adjustment mechanism suitable 
for the development of regional agricultural product brands, and 
promote the efficient processing of agricultural products. , 
sustainable development. 

(4) At present, there are many problems in the brand building 
of family farm agricultural products that need to be solved 
urgently, such as: weak brand awareness of agricultural related 
personnel, lack of regional brand main body of agricultural 
products, lack of regional brand protection, and insufficient 
publicity of agricultural products regional brands. The advantages 
of brand management and management play the most crucial and 
guarantee role in the development of regional agricultural 
products brands into regional famous agricultural products. The 
establishment of a regional brand property rights governance 
mechanism for agricultural products can give full play to the 
advantages of brand operation and management such as brand 
authorization, supervision and regulation, service guidance and 
marketing promotion. 

(5) For the brand building of family farms, the government's 
policy support services, development mechanism, top-level 
design, and implementation of regional marketing for the 
development of regional brands of agricultural products play an 
important role in the play of regional advantages, industrial 
advantages and management advantages. positive regulation. 
Industry associations play a pivotal role in brand building. They 
not only build effective communication channels between the 
government and enterprises, promote the coordination and 
cooperation between the government and enterprises, as well as 
resource integration and information communication between 
enterprises, but also contribute to brand awareness. The 
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construction forms effective supervision to ensure the healthy and 
stable progress of brand building. As the leader in the agricultural 
industry cluster, the role of agricultural leading enterprises in the 
process of regional brand creation is irreplaceable. Continuously 
improve the quality of products and related services, create high-
end and differentiated products, better highlight product 
personality, play a leading role, continuously improve its own 
management system and optimize its own production processes, 
strengthen the construction of its own innovation capabilities, and 
continuously enhance The core competitiveness of enterprises, 
strengthen the contact and communication of the same type of 
enterprises, and create a good industrial foundation. 
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§2.4 ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE 
CONTEXT OF MODERN CHALLENGES AND THREATS 
(Pikulyk O., Lesya Ukrainka Volyn National University) 

 
Introduction. The issue of ensuring Ukraine's economic 

security in the face of modern challenges and threats is becoming 
particularly urgent. The economic security of the state plays an 
important role in ensuring sustainable economic development, 
achieving the economic sovereignty of the state, implementing an 
effective social policy of the state, increasing the competitiveness 
of national goods and services in the conditions of globalization 
and growing international economic interdependence. 

The national interests of Ukraine correspond to the 
sustainable development of the national economy, the integration 
of Ukraine into the European economic space, the development of 
equal and mutually beneficial economic cooperation with other 
states [1]. The emergence of new threats to the economic security 
of Ukraine, connected with the full-scale war unleashed by Russia 
on the territory of Ukraine, requires a comprehensive study of the 
main threats to the economic security of Ukraine and the search 
for ways to overcome them. 

Presenting main material. Historically, the problem of 
economic security of the country arises simultaneously with the 
formation of statehood, the formation of national interests in 
general and economic interests in particular. Therefore, in the 
history of any country, you can find periods when this problem 
either worsened or became less noticeable, but it always existed. 

The issue of economic security is especially urgent for those 
countries whose economies are going through a transformational 
crisis. The transformation of any social system mostly takes place 
in crisis conditions, which under certain circumstances can turn 
into immediate threats to the existence of the system itself [2].  

The concept of economic security in modern scientific 
literature is interpreted by various authors who emphasize the 
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most significant components of this category. In the Modern 
Economic Encyclopedia, the concept of economic security is 
considered as a complex multifactorial category that characterizes 
the ability of the national economy to expand reproduction in 
order to meet the needs of the population and the state at a certain 
level; resistance to the destabilizing effect of factors that threaten 
the sustainable and balanced development of the country; ensuring 
the competitiveness of the national economy in the global 
economic system [3]. 

In 1985, at the 40th session of the UN, a resolution was 
adopted, which determined that economic security is a state in 
which the people can sovereignly, without interference and 
pressure from outside, determine the ways and forms of their 
economic development. In Ukraine, this term began to be used 
only in the early 1990s. According to the Law "On the Basics of 
National Security of Ukraine" (2003), economic security is a 
leading component of Ukraine's national security. The criteria of 
economic security characterize the state of material potential and 
the presence of a set of effective relations (economic mechanism) 
that coordinates the interests of active subjects to preserve and 
strengthen the state by creating incentives for effective work for 
the benefit of society and effective entrepreneurship in the 
strategic direction of the general reproductive process [3]. 

Economic security is interpreted by scientists as: 
– availability of sufficient opportunities in the state to 

ensure the reproduction of production potential in industry, 
agriculture and in all areas of socially useful work, as well as to 
ensure the stability of the social order, the sovereignty of the state;  

– the ability of the state to ensure the protection of national 
economic interests from external and internal threats, to carry out 
progressive economic development in order to maintain the 
stability of society and sufficient defence potential under any 
conditions and variants of the development of events; 
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– the ability of the state to independently develop and 
implement its own economic policy, as well as to determine and 
implement its own national interests, etc.; 

– the ability of the national economy to expand its self-
reproduction in order to meet the needs of its own population and 
the state at a certain level, to resist the destabilizing effect of 
factors that threaten the country's development, to ensure the 
competitiveness of the national economy in the world economic 
system [4]. 

Makštutis A. (2006) considers economic security as a 
certain state of economic and state institutions, which ensures the 
protection of priority national interests, guarantees the 
harmonious, socially oriented development of the country, as well as 
a good economic and defence potential, regardless of the positive or 
negative development of internal or external processes [5]. The 
scientist singles out several goals of economic security: 

– the stability of economic power and the ability to 
finance defense needs; 

– provision of "strategic products" (for example, energy, etc.); 
– diversification of foreign trade; 
– independence from dominant players in the 

international economy; 
– protection against economic espionage; 
– good macroeconomic indicators; 
– security of property; 
– social protection of a person at a certain level of 

livelihood; 
– employment provided with jobs; 
– efficiency of economic activity [5]. 
In the economic literature, the security system of the state 

economy is represented by internal and external subsystems, 
which have their own components: 
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– external security subsystem – technological, 
commercial, financial; 

– subsystem of internal security – technical and 
production, food and raw materials, energy, environmental, 
information. 

In general, the economic security of the state acts as a 
system, the main functions of which are divided into five groups: 
protective, regulatory, preventive, innovative and social. It should 
be noted that this classification of the functions of the economic 
security system of the state is conditional, since these functions 
are interconnected and mutually conditioned, and often the 
features of one function can be repeated when defining another 
function. The effectiveness of ensuring the economic security of 
the state depends on the ability to fully function these functions 
together and at the same time. In addition, the issues of these 
functions can be changed when providing certain components of 
economic security [6]. 

Macroeconomic, financial, foreign economic, investment, 
scientific and technological, energy, production, demographic, 
social, food security are distinguished by functional areas. By 
subject – the economic security of a person, subject of economic 
activity (enterprise), region, state, country is distinguished [3]. 

Economic security is traditionally considered as the most 
important qualitative characteristic of the economic system, which 
determines its ability to maintain normal living conditions of the 
population, stable provision of resources for the development of 
the economy, as well as consistent implementation of national-
state interests. In general, security means, first of all, the 
protection of the country from existing or potentially possible 
threats. Thus, the essence of Ukraine's economic security is: 

– the ability of the national economy to ensure its free, 
independent development and maintain the stability of civil 
society and its institutions, as well as the country's sufficient 
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defense potential under all kinds of adverse conditions and options 
for the development of events; 

– the ability of the Ukrainian state to protect national 
economic interests from external and internal threats [2]. 

The strategic goal of ensuring economic security is to 
achieve such a level of economic development that would create 
optimal conditions for the growth of individual well-being, socio-
economic and military-political stability of society and 
preservation of the integrity of the state, successful resistance to 
the influence of external and internal threats [7].  

Important components of the concept of "economic 
security" are the recognition of national-state interests and goals 
of Ukraine both inside the country and outside: support of state 
sovereignty and independent development; the international 
position of Ukraine, its place in the world division of labor, 
specialization and cooperation of production, world trade, 
international financial and banking systems, important markets of 
goods and services, securities; self-preservation, self-defence and 
self-development of the country [4]. 

Ensuring the national economic security of Ukraine involves 
the implementation of purposeful activities of state and public 
institutions, as well as citizens to identify and prevent threats to 
the economic security of the individual, society and the state and 
countering these threats as a mandatory and indispensable 
condition for the protection of national economic interests [8]. 

The strategic goal of ensuring economic security is to 
achieve such a level of economic development that would create 
optimal conditions for the growth of individual well-being, socio-
economic and military-political stability of society and the 
preservation of the integrity of the state, successful resistance to 
the influence of external and internal threats [4]. 

The state strategy of the country's economic security should 
be primarily focused on maintaining a sufficient level of 
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production, scientific and technical potential; preventing the 
population's standard of living from falling to threshold, limit 
values, the violation of which can cause social tension; prevention 
of conflicts between individual strata and population groups, 
nations and nationalities. The state strategy in the field of ensuring 
economic security is developed and implemented within the 
framework of the implemented economic policy, the main 
priorities of which are to ensure the stability of the economic 
condition of the individual, the socio-economic and military-
political stability of society, the state, the preservation of the 
constitutional rights and freedoms of the person, legality and law-
abidingness of all, primarily state authorities [4]. 

Ukraine's priorities in the sphere of ensuring economic 
security are the sustainable development of the national economy, 
the development of mutually beneficial economic cooperation 
with other countries, and integration into the European economic 
space [1]. Such priorities correspond to the national economic 
interests of Ukraine. It is important in this context to increase the 
resilience of the economy to existing and new internal and 
external threats. That is why it is necessary to develop a 
mechanism for counteracting the risks of destabilizing phenomena 
in the economy. And the integration of Ukraine into the European 
and international economic space requires an internal innovative 
renewal of the national economy in order to increase its 
competitiveness on the international and European markets. 

National economic interests are a set of objective economic 
needs of the country, the satisfaction of which ensures the 
effective functioning and sustainable development of its economic 
system, and through it, the economy. Economic interests are an 
objective expression of the functioning of the country's economic 
sphere. They act as a leading component of the systemic aggregate 
of national interests. It is also important to determine the 
relationship between national economic interests, threats to 
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economic security, and the set of state policy priorities for 
ensuring economic security. 

The purpose of realizing national economic interests is to 
maintain such a state of the state's economic sphere, which is 
characterized by balance, resistance to negative factors, the ability 
of this sphere to ensure the effective functioning of the state's 
economy and economic growth [2]. 

Threats to the economic security of the state can be both 
internal and external, that is, they can arise both in the country 
itself and outside its borders. At the same time, they may 
disappear automatically under conditions of normal functioning of 
the national economic system (market regulation mechanisms), or 
may require neutralization with the help of state regulation 
mechanisms. In this context, the system of early detection and 
prevention of threats to the economic security of the state, which 
is the basis of its provision in modern conditions, should be based 
on a comprehensive multi-criteria in-depth analysis of threats to 
the economic security of the state, which will allow to systematize 
them and choose the most effective means and mechanisms for 
countering these threats [7].  

Changes in the volume and distribution of income and 
wealth, sharp changes in the level of employment, inflation, 
market access contribute to the emergence of security threats, 
which worsen the condition of economic entities and slow down 
the pace of economic development [4]. Threats to foreign 
economic security are the result of emerging contradictions both 
in the country's internal economic space and beyond. In the theory 
of the international economy, the main areas of threats to the 
country's foreign economic security are traditionally considered: 
the structure of foreign trade (the country's trade balance), its 
international investment position, currency and financial relations, 
and the influence of international economic organizations [9]. 
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In the field of foreign economic security, Ukraine primarily 
faces such threats as high import dependence of the economy and 
insufficient diversification of foreign trade flows, the predominance of 
raw materials in exports and high-tech goods in imports [1]. In 
particular, in 2021, the structure of Ukraine's imports was dominated 
by machinery, equipment, vehicles and devices (31%), and products of 
the chemical and related industries (21%) (Fig. 1.). 

 

 
Fig. 1. Commodity structure of Ukraine's imports in 2021 

(according to KPB6). 
Compiled by the author based on: [10]. 
 
Food products and raw materials for their production 

(43.9%) and ferrous and non-ferrous metals and their products 
(24.9%) take the largest share in the commodity structure of 
exports (Fig. 2) [10]. 

 

 
Fig. 2. Commodity structure of Ukraine's exports in 2021 

(according to KPB6) 
Compiled by the author based on: [10]. 
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The full-scale war led to a significant deterioration of 
Ukraine's foreign trade position. Because of the war, the 
traditional trade deficit in goods widened. The export of 
agricultural products suffered the greatest losses, since it had the 
largest share of transportation by sea. Despite the reorientation to 
land transport and the use of Danube ports, the capacity of the 
existing logistics corridors is only about 25–30% of pre-war 
export volumes. The gradual expansion of export routes and 
bottlenecks in the infrastructure both in Ukraine and on the part of 
European partners will contribute to increasing the supply of key 
food products. 

The export of products of the mining and metallurgical 
complex was also significantly affected by the naval blockade. In 
addition, the metallurgical sector not only reduced production 
volumes due to proximity to hostilities, but also suffered 
significant destruction of production capacities. Therefore, even 
with the restoration of full access to sea routes, the export of 
mining and metallurgical products will remain significantly lower 
than in previous years. In the II quarter of 2022, the export of 
goods almost halved. It will remain depressed until the end of 
2022 due to logistical problems, forced production cuts and a 
significant increase in the cost of goods [11]. 

Considering the economic security of Ukraine in the context 
of European integration processes, it is worth emphasizing the 
issue of the competitiveness of Ukrainian exports, as well as the 
ability of national producers to adapt to changes in the conditions 
of commodity markets [4]. 

With the beginning of the war, the structure of trade in 
services also changed fundamentally. Exports decreased in almost 
all types. In particular, the export of transport services decreased 
due to the blocked port infrastructure, the closure of airspace, as 
well as Russia's unjustified reduction in payments for the transit of 
natural gas. The export of tolling services also decreased 
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significantly as a result of both the temporary shutdown of certain 
plants at the beginning of the war and the transfer of some 
production facilities from the territory of Ukraine. IT services 
expectedly decreased the least. They were among the first to start 
recovering since April. Over the forecast horizon, IT services will 
remain the main driver of service export growth at a consistently 
high rate (10–14%) [11]. 

The financial security of the state is inseparable from the 
processes of ensuring other types of economic and national 
security. It serves as a unifying basis for creating conditions for 
economic security. Financial security is a concept that includes a 
set of measures, methods and means to protect the economic 
interests of the state at the macro level, corporate structures, 
financial activities of economic entities at the micro level [9]. 

One of the most important aspects of the economic security 
of the state is the state of its financial system, the ability of this 
system to provide the country with financial means in the amount 
sufficient to fulfill its external and internal functions. First of all, 
the stable and safe development of the entire economy as a whole 
depends on the development of the situation in the financial 
sectors of the economy, which are intertwined by numerous and 
diverse connections. It is necessary to understand that in today's 
conditions, financial relations often not only do not make a 
positive contribution to reforming the Russian economy, but often 
hold back, which ultimately leads to crisis situations [9]. 

If we consider the financial component of the economic 
security of Ukraine, it is worth noting such challenges and threats 
as a high level of shadowing of the economy, a significant 
demographic burden on the pension system, the presence of a 
number of unresolved financial issues in the temporarily occupied 
territories of Ukraine, a low level of stock market liquidity, an 
insufficient level of long-term lending , as well as the presence of 
such negative phenomena as the legalization of illegally obtained 
income [1]. 
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The main factors contributing to the spread of the shadow 
economy in Ukraine are the following: 

– significant spread of barter relations; 
– a high share of cash in the money supply; 
– low payment discipline of enterprises, lack of an effective 

mechanism for repayment of mutual debts, debt collection, etc.; 
– low payment discipline of the state, non-fulfillment of its 

obligations regarding the financing of budgetary institutions and 
public procurement, which is the basis for corruption; 

– the weakness of state bodies, which should exercise 
control over the implementation of economic legislation, payment 
of taxes, etc.; 

– a significant number of tax, customs and other benefits; 
– inconsistency and lack of transparency of the state 

economic policy. 
Currently, there is a noticeable intensification of the fight 

against the shadow component of the national economy [4]. 
Industrial security is the state of the country's production 

sphere, which ensures the most effective use of the available 
production capacities in the country, their modernization and 
expanded reproduction, the increase in the level of innovativeness 
of production and the increase in the level of competitiveness of 
the national economy [12]. 

In the sphere of industrial safety of Ukraine, the main 
threats are: the loss of part of the industrial potential as a result of 
the armed aggression of the Russian Federation and the temporary 
occupation of part of the territory of Ukraine; low level of 
resource efficiency of the economy; insufficient involvement of 
Ukraine in global production chains; low level of introduction of 
the latest production technologies; unsatisfactory technical 
condition and level of protection of critical infrastructure objects, 
insufficient investment in its renewal and development; high wear 
and tear of fixed assets in the main types of economic activity; 
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deterioration of the ecological situation and climate change; 
ineffective management of waste, its processing and disposal, 
slow introduction of low-waste technologies; lack of production 
of a full cycle of products critically important for ensuring human 
life in the conditions of the manifestation of the latest trends in the 
spread of pandemics, sanctions policies and other isolation 
processes in the world [1]. 

A full-scale military invasion of Russia on the territory of 
Ukraine has particularly catastrophic consequences for the 
development of Ukraine's industry. In such conditions, the rate of 
deindustrialization of the economy is increasing due to the 
constant reduction of the role of industry in it. The reduction of 
metallurgical production after the beginning of the war stimulated 
the export of ore products, which brought it to the first positions in 
exports in March 2022. The important role of Ukraine as one of 
the leading suppliers of food and guarantors of global food 
security stimulates the preservation and increase of the production 
of agricultural products. Thus, the economy of Ukraine falls into 
the trap of agrarianization, which significantly limits the potential 
and rates of economic growth in the future. 

In the eastern and southern regions of Ukraine, there is a 
critical reduction in industrial production as a result of the 
shutdown and physical destruction of industrial facilities. 
According to the estimates of the European Bank for 
Reconstruction and Development, regions with active hostilities 
account for 60% of Ukraine's GDP. Therefore, the inevitable 
consequences of the war will be a significant reduction in 
production in Ukraine, which, according to IMF forecasts, will 
reach at least 25–35% in 2022. Until the middle of April 2022, 
active hostilities continued in the territory of 9 regions of Ukraine 
and the city of Kyiv, the total share of which in the volume of 
sales of industrial products in 2021 was almost half (44.5%). The 
industrial potential of the leaders of industrial development – the 
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Dnipropetrovsk and Zaporizhia regions, which have already 
suffered infrastructure destruction as a result of missile strikes - is 
under threat. The shares of these regions in the structure of the 
sale of industrial products in 2021 were 18.7% and 8.4%, 
respectively [13]. 

Due to the fighting in the eastern regions, Ukraine is losing 
about a third of its metallurgy potential, which resulted in a 
reduction in the production of steel in the 1st quarter of 2022 by 
31.2%, iron by 34.1%, and rolled steel by 34.2%. As of mid-April 
2022, the production of fertilizers in Ukraine has actually stopped. 
As a result of the bombings, state enterprises in the machine-
building industry strategically important for the economy and 
security of the state were damaged to varying degrees. 

Another threat to Ukraine's production security is the loss of 
key segments in the domestic and foreign markets of industrial 
products due to the decrease in the competitive positions of 
domestic manufacturers as a result of the increase in production 
and logistics costs. Producer prices in 2021 increased by 40.8% 
compared to 2020, and in January – February 2022 – by 61% 
compared to the same period in 2021. In the conditions of war, 
industrial enterprises have almost no opportunity to replace 
natural gas with other energy resources - for this requires 
significant investment. Therefore, the preservation of high global 
gas prices will contain the risks of the closure of many enterprises, 
primarily energy-intensive industries, the increase in producer 
prices and the reduction of revenues to the state budget [13]. 

The destructive influence of the Russian military on the 
logistics infrastructure breaks supply chains within the country 
and makes it impossible to export finished products. Thus, 
blocking the Black Sea ports by the Russian occupiers prevents 
the export of 80-90% of industrial goods. The reorientation of 
freight transportation from waterways to land is limited by a 
significant increase in the cost of logistics and insufficient 
capacity of railways and roads. 
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A negative trend is the primitivization of industrial 
production due to the significant predominance of low-tech and 
raw materials in its structure, which make up more than two-thirds 
(67.3%) of production. Thus, the share of the extractive industry 
in the volume of sales of industrial products in 2021 was 16.1%, 
the low-tech industry segment – 23.9%, the medium-low-tech 
industry – 27.3%. The threat of the subsequent loss of the 
production potential of technologically complex products is 
growing due to the fact that Russia purposefully destroys the 
industrial facilities of those segments of the industry that belong 
to higher technological structures – knowledge-intensive 
engineering industries, arms and ammunition industries, chemical 
industry, etc. 

In Ukraine, there is an increase in the dependence of the 
domestic market on the import of industrial products. In general, 
in 2021, the share of imports in the total volume of domestic 
consumption of industrial products increased to a record 53.4%, 
that is, it increased by 5.8%. compared to 2020. The machine-
building industry needed imports the most - 94.4% of domestic 
consumption; the share of imports in the consumption of chemical 
and petrochemical products was significant - 77.3%. In the 
metallurgical and food industries, the level of import dependence 
was 36.9% and 22.6%, respectively. 

The temporary or complete shutdown of many industrial 
enterprises in Ukraine during the war and the liberalization of 
import conditions to close deficits are likely to lead to a sharp 
increase in import dependence for a number of industrial    
products [13]. 

Another negative trend is the deterioration of the dynamics 
of investment processes in industry, which may cause an 
aggravation of the investment crisis and deprive the industrial 
sector of resources for future recovery. For many years, Ukraine 
has been systematically underinvested, significantly inferior to 
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neighboring countries in terms of investment. Thus, the growth of 
capital investments in industry in 2021 was 10.8%. 

The restoration of the destroyed industrial infrastructure and 
the implementation of structural modernization will require 
significantly larger amounts of investment. However, in the 
conditions of hostilities and high risks of repeated Russian 
aggression, Ukrainian industry will remain unattractive for private 
investors. 

Ensuring the full-fledged operation of the industrial sector 
should be considered as one of the key factors of the stability of 
the economy in the war and post-war periods, which will provide 
an opportunity not only to restore domestic production, but also to 
prevent excessive inflation, deterioration of the foreign trade 
balance, and a decrease in tax revenues to the state and local 
budgets. 

During martial law and during the period of achieving a 
level of security sufficient for powerful investment in the 
reconstruction and structural modernization of the industrial 
complex, it is important to promote the stable operation of the 
existing industrial complex, in particular by way of relocation of 
enterprises from regions with a high risk of the spread of 
hostilities, provision of targeted credit support for the restoration 
of production in safer regions, maintenance of sustainable 
logistics support, formation of alternative ways of transporting 
exports, etc. While developing the strategic foundations of the 
post-war revival of the Ukrainian industry, it is necessary to 
overcome the identified threats to industrial safety – this will 
guarantee the sustainable development of the domestic industry in 
the medium and long term [13]. 

Macroeconomic security is another important component of 
Ukraine's economic security. Macroeconomic security is a state of 
the economy in which macroeconomic reproductive proportions 
are balanced [12]. According to the economic security strategy of 
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Ukraine, the main challenges and threats in the field of 
macroeconomic security are: 

– the slowdown in the world economy development in the 
conditions of the COVID-19 pandemic and the related decrease in 
world prices for the main commodity groups of domestic exports; 

– the preservation of the risks of increased inflation and 
exchange rate fluctuations in the conditions of the existence of 
monopoly markets and insufficient development of competition, 
as well as the constant deficit of the current account of the balance 
of payments and certain uncertainty of exogenous factors due to 
the COVID-19 pandemic; 

– intensive processes of labor migration, which lead to 
the outflow of qualified personnel; 

– high level of unemployment (compared to other 
European countries) in conditions of existing disproportions 
between demand and supply of labor on the market, as well as 
high competition on the labor market in industries with high 
wages; 

– significant uneven distribution of the population's 
income regionally, which provokes excessive internal labor 
migration; 

– a high level of informal employment (compared to 
lower wages than in other European countries), which will keep 
labor migration flows at a high level in the future; 

– low growth rates of labor productivity; 
– the low level of well-being of the population, which 

leads to the narrowing of domestic consumption and savings, the 
growth of poverty, in particular, among working people [1]. 

In recent years, Ukraine has observed a trend towards GDP 
growth and improvement of macroeconomic indicators (Fig. 3.) [14]. 
However, in the current conditions of the war, the macroeconomic 
situation in Ukraine has significantly worsened. Fighting in the 
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east and south, the destruction of infrastructure in other regions, 
the blockade of seaports and low demand in most sectors will hold 
back economic recovery in the coming months. A significant 
contribution to the fall in GDP will be a decrease in activity in 
agriculture due to temporary occupation and mining of land, loss 
of machinery and elevators, as well as in some cases untimely and 
insufficient treatment of land with fertilizers and plant protection 
products [11]. 

 

 
Fig. 3. Gross domestic product of Ukraine in 2012-2021 

(million UAH).  
Compiled by the author based on: [14]. 
 
According to the updated forecast of the European Bank for 

Reconstruction and Development, in 2022, due to the war, the 
Ukrainian economy will shrink by 30%. At the end of March, the 
EBRD predicted a 20% drop in GDP. The International Monetary 
Fund also predicts that the Ukrainian economy will shrink by a 
third. According to World Bank estimates, Ukraine's GDP will 
decrease by at least 45%. After all, according to various data, 
from 30% to 50% of enterprises in Ukraine have completely 
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ceased their activities; about half of all workers lost their jobs and 
earnings. 

Simulations using the most recent macroeconomic 
projection show that the share of the population with incomes 
below the actual Subsistence Minimum (the national poverty line) 
may reach 70 percent in 2022, up from 18 percent in 2021. In the 
absence of a massive post-war support package, this indicator 
would still be higher than 60 percent by 2025. Based on the 
international upper middle-income poverty line (US$5.5 a day), 
poverty is projected to increase to 19.8 percent in 2022, up from 
1.8 percent in 2021, with an additional 59 percent of people being 
vulnerable to falling into poverty [15]. 

According to the Ministry of Economy of Ukraine and the 
Kyiv School of Economics, as of August 1, 2022, the amount of 
direct losses to the Ukrainian economy from damage and 
destruction of infrastructure is $108.3 billion. 44.3% of them are 
losses of residential infrastructure. 

In general, the losses of the Ukrainian economy, both direct 
and indirect, such as the fall in GDP, the cessation of investments, 
the outflow of labor force, etc., reach 600 billion US dollars. 
According to government estimates, this number could rise to $1 
trillion in the long term. 

Destroyed facilities and infrastructure, the occupation of 
part of the territory of Ukraine, logistical difficulties, which most 
significantly affected the volume of exports, the drop in domestic 
demand are holding back the recovery of the economy – both in 
the production and service sectors. As a result, the real GDP of 
Ukraine in the II quarter of 2022, according to National Bank of 
Ukraine estimates, decreased by almost 40% [11]. 

The full extent of economic damage will depend on how 
long the war lasts. Even when it ends, the World Bank predicts a 
slow recovery and a growing threat of mass poverty. In the 
medium term, the loss of production and export capabilities, 
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combined with the loss of human capital, is expected to have 
lasting economic and social consequences [16]. 

At the same time, the economic effect of the war will be felt 
not only in Ukraine, but also far beyond its borders. The 
consequences of the war extend to trade, financial and migration 
links in the European region, resulting in significant economic 
damage to neighbouring countries [16]. 

Energy security is an important component of the economic 
security of the state. Energy security is a state of the economy that 
contributes to the effective use of the country's energy resources, 
the presence of a sufficient number of energy producers and 
suppliers on the energy market, as well as the availability, 
differentiation and environmental friendliness of energy resources 
[12]. Energy security, as a component of economic security, 
involves ensuring the stability of physical supplies of energy 
carriers for domestic consumption and adapting the national 
economy to the new world prices for them. In the conditions of 
informatization and globalization of the world economy, the 
smooth functioning of financial markets largely depends on the 
coordinated operation of the energy industry. Energy is such a 
universal product, even a temporary absence of which can disrupt 
the entire course of reproduction, stop the operation of computers, 
the Internet, and can dramatically undermine the functioning of 
both the traditional economy and the high-tech economy [9]. 

Russia's military invasion of Ukraine has caused 
catastrophic destruction of the energy infrastructure, forcing 
suppliers to make enormous efforts to provide electricity, heat and 
hot water to domestic and industrial consumers, hospitals and 
schools. Ukrainian energy companies face growing needs to 
replace and restore distribution and transmission networks, 
including substations damaged as a result of Russian aggression. 
To meet these growing needs, the Secretariat of the Energy 
Community established the Energy Support Fund of Ukraine, 
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which, in cooperation with the Ministry of Energy of Ukraine, 
will combine and coordinate the contributions of development 
partners, investors and the private sector for the recovery and 
reconstruction of the Ukrainian energy sector. 

As part of a joint Memorandum of Understanding, the 
USAID Energy Security Project will provide procurement 
services to the Energy Support Fund for Ukraine in a transparent 
and efficient manner, creating a supply chain of critical equipment 
to meet the urgent needs of Ukrainian energy companies, 
suppliers and technical personnel. 

The USAID Energy Security Project (ESP) works with the 
Government of Ukraine, private and public sectors to strengthen 
Ukraine's energy security and transform the country's energy sector 
into a modern, market-oriented and EU-integrated growth driver. 

Thanks to close cooperation with the USAID Energy 
Security Project, NEC Ukrenergo successfully disconnected from 
the Russian power grid a few hours before the start of the 
invasion, and on March 16, 2022, Ukraine and Moldova 
successfully synchronized with the energy system of continental 
Europe (ENTSO-E). USAID continues to support Ukraine as it seeks 
long-term energy security and moves toward market-oriented energy 
policies to achieve full integration with Europe [17]. 

The war has especially negative consequences for the 
demographic situation in the country. The demographic 
component of economic security is manifested in the stabilization 
of the population of Ukraine and the formation of prerequisites for 
further demographic growth. The country's demographic situation 
generally reflects its socio-economic well-being [9].  

The demographic impact of the war was felt not only during 
the war, but also for decades to come. This war could be 
particularly devastating because of the pre-war situation: the 
country's population was already declining, and the birth rate and 
life expectancy were low compared to its neighbors. 
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It is worth noting that there were demographic problems in 
Ukraine even before the start of the war. The population has been 
declining since 1990, when it reached a maximum of 51.6 million. 
In 2022, according to UN estimates, the population was 
43,792,000, but the UN includes the population within the 
internationally recognized borders of Ukraine. Therefore, before 
the full-scale invasion of Russia, the demographic crisis in 
Ukraine, caused by the Russian annexation of Crimea and the 
occupation of part of Donbas, as well as emigration and a low 
birth rate, led to a decrease in the population by more than 26% 
during the years 1990-2022. Now the population of Ukraine has 
decreased even more. The state has all the elements that can cause a 
demographic catastrophe: additional deaths due to war, huge internal 
displacements, increased emigration (refugees), lower birth rates. 

According to studies [18], financed by the Council of the 
EU, the population of Ukraine may decrease by 24-33% 
depending on the duration of the war. The effect will be especially 
noticeable for children and the population of productive age.The 
researchers note that these estimates do not take into account an 
additional factor: increased mortality due to the long-term impact 
of the health care crisis caused by injuries, infectious diseases and 
other injuries. This situation can be defined as a demographic 
tragedy for several reasons. 

The first reason for the deterioration of the demographic 
situation in Ukraine is the loss of lives. The war caused an 
unknown number of military and civilian deaths (exact data 
unavailable). This number varies in different sources. Another 
reason is the effect of the war on the geographical distribution of 
the population. It has been constantly and completely changed by 
the massive internal displacement of people that is ongoing. The 
International Organization for Migration estimates that more than 
7.1 million people (16% of the country's population) have become 
internally displaced persons [18]. 
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Another reason for the deterioration of the demographic 
situation is that many refugees have moved to other countries, 
leaving behind their families, property, education and work. 
According to the UN High Commission for Refugees, the number 
of refugees from Ukraine since February 24 was 6.6 million. It is 
impossible to estimate how many refugees will return. This will 
depend on many factors, including the length of the war, its 
intensity in places of permanent residence of the refugees, and the 
situation in the country after the end of the war. The likelihood 
that Ukrainians will return or be able to return to their homes will 
be low in regions occupied by Russia, such as Donbas. 

In the future, a decrease in the birth rate in Ukraine is also 
expected due to the consequences of the war and a possible 
decrease in the birth rate due to a smaller number of women of 
reproductive age. It also remains highly likely that the country's 
new age structure will have fewer young people and more older 
people, putting additional pressure on the economy during 
reconstruction.  

A more positive demographic perspective, required for the 
economic recovery and reconstruction of the country, should be 
based on the implementation of a demographic policy that will 
contribute to the recovery of the birth rate. The basis of such a 
policy should be significant investments in health care and 
mortality reduction, improvement of human capital. In addition, 
an active immigration policy is needed, which will return 
Ukrainians and attract workers from other countries to fill the 
gaps in the sex-age structure of the population. This policy should 
support the quantity and quality of the workforce. Demography 
will be an important element of rebuilding a strong Ukraine [18]. 

The investment-innovation component of economic security 
can be defined as the ability of the state to receive, place and use 
domestic and foreign loans and investments, as well as settle on 
them within the limits that ensure the stable functioning of its 
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monetary and financial system and the satisfaction of public needs 
in adverse external and internal economic conditions, which will 
ensure long-term positive economic dynamics with the 
appropriate level of financing of the scientific and technical 
sphere, the creation of innovative infrastructure and adequate 
innovative mechanisms [9]. The level of investment and 
innovation security of Ukraine indicates the impossibility of 
ensuring sustainable economic growth in the conditions of the 
current insufficiency and resource orientation of investments. 

The main challenges and threats in the sphere of investment 
and innovation security of Ukraine, according to the Strategy of 
Economic Security of Ukraine, are: 

– lack of favorable conditions for attracting investment 
and reinvestment, as well as insufficient institutional support for 
these processes; 

– lack of a mechanism for evaluating (screening) direct 
foreign investments involved in objects of strategic importance for 
the national security of Ukraine; 

– the imperfection of the regional and purposeful image 
investment policy, the lack of scientifically based monitoring of 
the investment potential of Ukraine and its regions; 

– poorly developed innovation infrastructure in general, 
and in particular for conducting business and implementing 
innovations by small and medium-sized enterprises; 

– lack of favorable conditions for the creation and 
development of technological companies and innovative 
enterprises, startups; 

– unsatisfactory condition of research infrastructure 
facilities; 

– insufficient volume of financing of scientific, scientific 
and technical and innovative activities; 

– insufficient volume of fixed capital financing to ensure 
intensive development of the economy in the long term; 
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– lack of effective economic incentives, favorable 
conditions for innovative renewal of production, low demand for 
innovative products in the domestic market; 

– insufficient level of protection of intellectual property 
rights; 

– illegal directions to domestic technological 
developments and innovations by foreign entities and the risks of 
their unauthorized leakage abroad; low protection of property 
rights; corruption [1]. 

In the context of new challenges and threats to economic 
security, an important task today is the development and 
implementation of an effective plan for the recovery of Ukraine 
and the creation of appropriate structures for its implementation. 

On April 21, 2022, the National Council for the Recovery of 
Ukraine from the Consequences of the War was established - a 
consultative and advisory body whose task is to develop a 
recovery plan. The main principles on which this plan is based are 
full access to the EU and G7 markets; construction of the 
economy based on the principles of deregulation and 
liberalization; establishment of logistics routes in the western 
direction; the transition from the export of raw materials to 
processing in those industries that provide the largest export 
revenue; development of the domestic military-industrial 
complex; self-sufficiency in energy (increasing production of own 
gas and development of nuclear energy); climate modernization; 
localization of at least 60 % [19].  

The main tasks of the Council are: 
– the development of a plan of measures for the post-war 

recovery and development of Ukraine, which, in particular, will 
provide for the restoration and development of transport, medical, 
social, communal, industrial infrastructure and housing, energy 
infrastructure, communications, military infrastructure and the 
military-industrial complex, structural modernization and restart 
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of the economy, measures to overcome unemployment, support 
families with children, vulnerable sections of the population, 
people who found themselves in difficult life circumstances as a 
result of the war, restoration and preservation of cultural heritage 
objects; 

– definition and development of proposals for priority 
reforms, the adoption and implementation of which are necessary 
in the war and post-war periods; 

– preparation of strategic initiatives, projects of regulatory 
and legal acts, the adoption and implementation of which are 
necessary for the effective work and recovery of Ukraine in the 
war and post-war periods [20]. 

It is important that the created institution – National Council 
for the Recovery of Ukraine – combines the actions of 
international donors and the Government of Ukraine, and as a 
connecting link between donors and national bodies for the 
coordination of international aid and project management, carries 
out effective sectoral coordination [21]. 

The main prerequisite for the post-war reconstruction of the 
economy is Ukraine's obtaining reliable security guarantees with 
the impossibility of resuming hostilities on our territory. 

After fulfilling this basic condition, the key goals of the 
post-war reconstruction of the economy should be: 

a) reconstruction of property and infrastructure destroyed or 
damaged as a result of the war; 

b) quick recovery of economic activity; 
c) return of refugees and internally displaced persons to 

Ukraine and their inclusion in economic processes; 
d) formation of foundations for sustainable economic 

growth [22]. 
Reparations from the aggressor country and assistance from 

the international community should be the most significant 
sources of financing for the post-war reconstruction of Ukraine. In 
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the provision of international aid for the reconstruction of 
Ukraine, the EU, the governments of partner countries and 
international institutions – the World Bank, the International 
Monetary Fund, the European Investment Bank, the European 
Bank for Reconstruction and Development and other international 
institutions – should play a key role. Ukraine's post-war 
reconstruction program should be harmonized with the tasks of 
EU membership and ensure Ukraine's inclusion in European pre-
accession training programs. 

The development of the plan for the reconstruction of 
Ukraine provides for measures that should be implemented within 
the framework of certain stages of reconstruction. The first stage 
should be aimed at measures to restore infrastructure, social 
facilities and provide humanitarian aid. In particular, it is about 
the need to repair and rebuild highways, bridges, railway tracks, 
railway stations, electrical networks and substations, residential 
buildings, schools, hospitals, administrative buildings, water 
supply and drainage systems, agricultural lands. At the next stage, 
an important task is to create the foundations of sustainable 
economic growth, while gradually reducing the scale of rescue 
measures in the social sector and the sector of critical 
infrastructure. The issues of job creation and permanent sources of 
income generation will be especially relevant. 

In general, the recovery of the economy destroyed after the 
war should take place in the following main directions: 

– reconstruction of physical infrastructure and restoration 
of the natural environment; 

– reconstruction of housing stock; 
– rehabilitation of victims, restoration of social 

infrastructure and the sphere of social services; 
– revitalization of the industrial sector, creation of new 

jobs and support of small and medium-sized enterprises; 
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– creation of production capacities and formation of state 
orders to strengthen the country's defense capabilities; 

– improving the quality of public administration and 
strengthening the institutions of the market economy [22]. 

Representatives of the Ukrainian authorities presented the 
Recovery Plan of Ukraine, which provides for three stages: 

1. Stability. These are measures to restore the most important 
objects of critical infrastructure until the end of 2022. In particular, it is 
about repairs of boiler houses, networks, housing, business support 
with a focus on small and medium-sized enterprises. 

2. Restoration – 2023-2025. This stage involves the 
implementation of most of the projects of the entire plan, the 
reconstruction of social sphere objects, the construction of 
housing. 

3. Modernization – 2026-2032, provides measures for 
Ukraine's accession to the EU. [23] 

At the same time, as evidenced by the experience of the 
Balkan countries, in particular the post-war reconstruction of 
Bosnia and Herzegovina, the sectoral focus of international aid 
may include the following measures: 

– emergency aid and reconstruction: food aid, temporary 
housing for internally displaced persons, other rescue measures; 

– social infrastructure and public services: education, 
health care, water supply and purification, public administration 
and social services; 

– economic infrastructure: transport and logistics, 
communication, energy, business services, financial services; 

– production sector: industry, agriculture and forestry, 
construction, tourism, trade activities and regulation; 

– assistance with goods, general program assistance; 
– support of civil society and non-governmental 

organizations [22]. 
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On July 4, 2022 іn the Swiss city of Lugano, Ukraine 
presented a post-war recovery plan worth more than $750 billion, 
which will include 850 projects for the reconstruction of the 
country. The plan is designed for 10 years – from 2023 to 2032 – 
and will take place in two waves. The first will last in 2023-2025, 
in which most of the mentioned projects (580) are planned to be 
implemented. These three years will cost more than 350 billion 
dollars. The second wave will contain a smaller number of 
projects, but will require more financing – more than 400 billion 
dollars. At the same time, the plan stipulates that the Ukrainian 
economy will grow by 7% every year during these 10 years. 

The most expensive programs are the restoration and 
modernization of housing and infrastructure of the regions, which 
will require 150-250 billion dollars, as well as the expansion and 
integration of logistics with the EU, which will cost 120-150 
billion dollars. The need for energy independence and the green 
course reaches 150 billion dollars. 60–80 billion dollars will be 
needed for macro-financial stability, 75 billion dollars for 
ensuring competitive access to capital. 50 billion dollars are 
needed for the development of value-added sectors of the 
economy, and the same amount for the defense sector. Among 
other large-scale programs are the restoration and modernization 
of social infrastructure and the development of cultural and sports 
systems, the financing of which is estimated at 20-35 billion 
dollars each [24]. 

In general, foreign partners have pledged to provide Ukraine 
with almost $34 billion in financial support in the form of grants, 
loans and credit guarantees. 12.7 billion dollars of this amount 
have already reached the state budget of Ukraine. Only a third of 
the promised funding is a grant, that is, one that Ukraine will not 
have to pay back in the future. Grants do not increase our debt 
burden and are the most effective financial support for Ukraine. 
The largest financial donors to Ukraine are the European Union 
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and the United States, which together promised to provide 
Ukraine with financial support of more than 10 billion dollars 
each. However, it should be taken into account that the structure 
of this support is different: if 90% of the US aid is in the form of 
grants, then almost all the money promised by the EU is in loans. 
Even if the terms of the loan are favorable, sooner or later it will 
have to be returned [25]. 

On July 25, 2022, the Council of the European Investment 
Bank, with the support of the European Commission, approved 
the allocation of 1.59 billion euros of EU financial assistance to 
Ukraine. These funds are provided "to help Ukraine repair the 
most necessary damaged infrastructure and restore critical projects 
aimed at meeting the urgent needs of the Ukrainian people." This 
is the second package of support for Ukraine within the 
framework of Emergency Solidarity Measures with Ukraine from 
the EIB, developed in close cooperation with the European 
Commission. 

This is a continuation of an emergency financial support 
package of 668 million euros, which was fully disbursed within a 
month of the start of full-scale war. Like the first package, this 
financing is offered on favorable terms, including long-term credit 
terms. This aid package is part of the EIB's Emergency Solidarity 
Measures with Ukraine, prepared in cooperation with the 
European Commission. 

The aid package consists of two blocks: 
– Immediate financial support in the total amount of           

1.05 billion euros. It will contain advance payments for eight 
existing financial contracts. This will help the Ukrainian 
government cover priority short-term financing needs, provide 
support to strategic state-owned enterprises, ensure immediate 
repair of damaged infrastructure, restore the provision of disrupted 
utility services, and support urgent energy and energy efficiency 
measures in preparation for the heating season. 
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– Resumption of implementation of EIB-financed 
projects in Ukraine for a total amount of EUR 540 million where 
possible, with the exception of areas of active hostilities and 
territories not under the control of the Ukrainian government. The 
selected projects will be related to energy, energy efficiency, 
roads, transport, education and infrastructure, as well as 
reconstruction and rehabilitation programs. The exact timing of 
these payments will depend on the progress of the selected 
projects [26]. 

The Bureau of Economic Security also operates in Ukraine, 
the main tasks of which are: 

– identification of risk zones in the economic sphere by 
analyzing structured and unstructured data; 

– assessment of risks and threats to the economic security of 
the state, development of ways to minimize and eliminate them; 

– provision of proposals for amendments to normative legal 
acts on the elimination of prerequisites for the creation of schemes 
of illegal activity in the economic sphere; 

– ensuring the economic security of the state by preventing, 
detecting, terminating, and investigating criminal offenses 
affecting the functioning of the state's economy; 

– collection and analysis of information about offenses 
affecting the economic security of the state, and determination of 
ways to prevent their occurrence in the future; 

– planning measures in the field of combating criminal 
offenses assigned by law to its jurisdiction; 

– detection and investigation of offenses related to the 
receipt and use of international technical assistance; 

– drawing up analytical conclusions and recommendations 
for state bodies in order to increase the effectiveness of their 
management decisions regarding the regulation of relations in the 
economic sphere [27]. 
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In June 2022, more than 20 representatives of various 
institutions participated in the online meeting of the Working 
Group on Support for the Development of the Economic Security 
Sector of Ukraine. Among them are representatives of the 
Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the 
Consultative Mission of the European Union, the International 
Monetary Fund, the Representation of the European Union in 
Ukraine, the Ministry of Finance, the office of the criminal police 
and the Customs Service of Germany, representatives of more 
than 10 embassies in Ukraine. The participants identified the basic 
needs for strengthening the economic security of the state and the 
introduction of innovative approaches to the prevention of 
phenomena that affect economic security. Based on the results of 
the meeting, the parties agreed to enshrine in the Protocol the 
initiative to create a Sectoral Working Group to support the 
development of the economic security sector of Ukraine and to 
continue cooperation [27]. 

It should be noted the importance of Ukraine's international 
security cooperation with NATO, in particular within the 
framework of the Comprehensive Assistance Package. The 
mechanism of cooperation is implemented by supplying Ukraine 
with non-lethal international technical assistance, training 
personnel, and organizing the treatment of seriously wounded 
Ukrainian soldiers. 

In May 2022, Ukraine participated in a meeting of the 
Committee on Economic and Security Affairs of the 
Parliamentary Assembly of the North Atlantic Alliance, which 
discussed the post-war reconstruction plan of Ukraine, the 
macroeconomic situation and wartime economic policy, as well as 
Ukraine's further cooperation with the Alliance [28]. 

The Russian invasion of Ukraine and the deployment of 
Russia's full-scale aggression against Ukraine have particularly 
negative consequences for Ukraine's economic security. At the 
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same time, it is worth noting that these new challenges will 
concern not only Ukraine, but also other countries and regions of 
the world. The situation in Ukraine caused by the Russian 
invasion has caused a humanitarian crisis, worsened food and 
energy security, and raises questions about the global security 
architecture. Finding both short-term and long-term solutions to 
ensure that these consequences do not lead to regional and global 
catastrophes is therefore an urgent issue [29]. 

The Russian invasion of Ukraine was a turning point for 
world security, the international economy, and the global energy 
architecture. This new type of hybrid war, with its severe 
humanitarian crisis, cyber attacks and economic hardship, as well 
as disinformation and propaganda campaigns, geopolitical 
tensions over energy supplies, and the threat of nuclear war, will 
have far-reaching consequences [29]. 

The prospects for the further impact of the war and the 
economic security of Ukraine and the economic prospects for the 
development of the European region depend on how the ongoing 
conflict will develop. If it is settled in the coming months, the 
damage can be contained and recovery can begin. A longer 
conflict could lead to increased human casualties and economic 
costs, increased political uncertainty, fragmentation of regional 
integration and destruction of important trade and investment 
links [30]. Therefore, the elimination of the main threat – russian 
military aggression on the territory of Ukraine – is a priority task 
of ensuring the national security of Ukraine. 

Conclusions. Ensuring the appropriate level of economic 
security of the state is one of the prerequisites for sustainable 
development, the realization of one's own national interests, and 
increasing its competitiveness. In the conditions of a full-scale 
military invasion of Russia on the territory of Ukraine, the issues 
of protecting Ukraine's national economic interests and ensuring 
its economic security have become particularly acute. 
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The economic security of Ukraine is designed to ensure the 
stability of the economy to modern threats and challenges, to form 
the foundations for sustainable economic growth and post-war 
reconstruction of Ukraine. 
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§2.5 CONCEPTUAL BASIS OF POST-WAR 
RECONSTRUCTION STRATEGY OF UKRAINE (Roik O., Lviv 
Polytechnic National University) 

 
Introduction. Today, Ukraine is going through the most 

difficult test in its recent history – a full-scale war with the 
Russian aggressor. In this war, we unfortunately have lost 
thousands of human lives and numerous destructions, including 
the loss of cultural heritage sites and documents documenting the 
crimes of the past, but we also have a historic victory – a united 
nation fighting for freedom. 

Today, it is important to talk about the struggle and victory, 
and to understand the price we pay, and to do everything to 
prevent this from happening again. It is equally important to talk 
about how the war in Ukraine became a challenge for the world – 
a revision of all the world’s rules of the game, in all spheres. We 
face the challenge of improving and renewing the concepts of 
national memory, which will allow us to unite Ukrainians around 
a common past. The basis of updating the concept of national 
memory should be: the process of rethinking the history of 
Ukraine in the European and world context; restoration of the 
durability of Ukrainian statehood and the formation and 
popularization of the pantheon of heroes and prominent figures; 
development of critical thinking as a key ability to resist imposed 
historical myths and resist propaganda. 

Rethinking the history of Ukraine is both the return of our 
past to the European and world context, and the exclusion of 
orientation towards the imperial/Soviet/Russian tradition. The 
goal is the harmonization of the history of Ukraine, the 
construction of the concept of continuity – from the birth of 
Ukrainian statehood to the present, as well as the creation of a 
historical narrative of the unifying position of modern Ukrainians 
living in different regions of our country. Important in this is the 
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development of criteria for evaluating historical characters – both 
those who directly created Ukrainian history and those who 
played an indirect role in it – taking into account the differences in 
humanitarian values of the 21st century and the period of their 
activity. The formation of national memory should take place in a 
broad public understanding and dialogue, which should be 
intensified even during the war. The initiation of a historical 
discussion is a sign of a healthy democratic process in a modern 
European state. The identity war will not end with the cessation of 
hostilities. This war will continue as long as Russia maintains 
colonial narratives, a culture of denial of Ukraine, and the desire 
to expropriate history. Therefore, Ukraine must take on the 
responsibility of helping to restore the national memories of 
Belarus and the enslaved peoples of Russia to overcome their 
totalitarian and colonial/imperial heritage [1]. 

Presentation of the main material. However, with the 
beginning of the large-scale Russian invasion, the influence of 
Russian propaganda in the historical sphere was largely 
neutralized. And the processes of reinterpretation of the past in 
Ukrainian society, which until then were hampered in every way 
by Russian propaganda and its agents in Ukraine, have accelerated 
significantly. As noted by the sociological group “Rating”, 
according to the results of a nationwide survey conducted at the 
end of April 2022, since the end of February 2022, as a result of 
Russia’s aggression, there has been a sharp change in the views of 
Ukrainian society regarding any markers associated with the 
aggressor country. “Decommunization” and “derussification” of 
public opinion took place. For the most part, everything “Soviet” 
is now perceived as Russian, and accordingly – hostile. The main 
reason is the use of Soviet symbols and speculations on the 
“common” historical past by Russian propaganda in the war 
against Ukraine. As a result, Ukrainian national heroes and 
symbols began to return to the place of historical figures that were 
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once significant and imposed by Soviet propaganda. Thus, as of 
the end of April 2022, Ukraine recorded the lowest rate of 
nostalgia for the collapse of the USSR in the history of 
observations (11%). They do not feel sorry for him – the absolute 
majority – 87%. One of the key changes in historical memory is a 
reassessment of the attitude to Victory Day on May 9. If by 2022 
this holiday was perceived by the absolute majority (80%) of the 
adult population as having significant personal symbolism, then in 
2022, for a large part of the respondents, it has moved into the 
category of relics of the past (36%) or everyday life (23%). 
Support for recognizing the OUN-UPA as participants in the 
struggle for the state independence of Ukraine has increased 
significantly: 81% support it, only 10% are against it. Since 2010, 
the support rate has increased 4 times, since 2015 – twice. In 
recent years, a positive dynamic has been observed in the attitude 
towards Ukrainian historical figures, around whom there were 
heated discussions in society even decades ago. In particular, the 
perception of Ivan Mazepa (in 2012 – 44%, in 2022 – 76%), 
Simon Petlyura (in 2012 – 26%, in 2022 – 49%) and Stepan 
Bandera (in 2012 – 22%, in 2022 – 74%) gradually improved). It 
is important that a positive attitude towards the ideologist of 
Ukrainian nationalism prevails today in the south-eastern regions 
and among those who communicate exclusively in Russian. More 
than 65% support the renaming of streets in Ukraine containing 
Russian or Soviet names. 71% – for the dismantling of 
monuments related to Russia. 62% are in favor of banning music 
from Russia on radio and television. At the same time, the 
initiative to remove works of Russian literature from the school 
curriculum is controversial (35% support, 30% do not support, 
31% are neutral). As for the dismantling of monuments related to 
the history of the Second World War, the relative majority is 
against it (40%). 19% support this initiative, 36% are neutral 
about it [2]. 
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Currently, the artistic activity of cultural organizations is 
undergoing a significant transformation due to Russia’s 
aggression against Ukraine. There are urgent requests from 
society regarding the change in the direction of the repertory 
policy of cultural institutions, so there is a need to develop and 
create a new corpus of works and projects, which, in turn, requires 
separate funding or the full preservation of creative teams. In 
particular, it is about the need to create a Ukrainian-language 
national cultural product in conditions of limited resource 
potential, to reorient the repertoire to the socio-psychological 
support of the country, to promote Ukrainian voices and the 
Ukrainian agenda abroad, etc. There is a lack of complete and 
comprehensive information about the numerous damages and 
destruction of monuments and cultural institutions and educational 
institutions in the field of culture, in particular due to the lack of 
opportunity for citizens, local and state authorities to quickly 
record the damage caused by each city and settlement. It is 
necessary to understand how it happened that in the globalized 
world of the 21st century, when the memory of two bloody world 
wars is still alive, aggression of a scale not seen since 1939 
became possible. Analogies with Nazi Germany almost a century 
ago do not answer the question of its causes, although some 
associations regarding the consequences are already visible [3]. 

This war is the first in the history of mankind, which takes 
place during the time of the existence of social networks, mobile 
phones from which you can control satellites, satellites 
themselves, from which you can see everything on earth, nuclear 
power plants, combat drones and other technological components 
of modern civilization. This is a completely different war than 
ever before, and already the first ten days of aggression speak 
very eloquently about what awaits these and future aggressors, if 
they do appear after the inevitable defeat of Russia. There are 
many political, psychological and technical reasons for this war. 
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But it seems that their very essence lies in the fact that twenty-two 
years ago, Russia was firmly stuck in the past. 

While the world moved forward, not even taking into 
account bloody terrorist attacks and local conflicts based on 
religious or ethnic hatred, Russia went backwards.  

Ukraine will definitely win. International funds will be 
created for the reconstruction of the destroyed infrastructure, and 
a tectonic shift will occur in the perception of our country in the 
world. We already feel the incredible support gained by our army 
and the unconquered people. If we keep the same spirit and unity 
even after the war, Ukraine will become different. In the context 
of the implementation of political and economic reforms, a lot was 
said about the fact that we have almost the last chance to make a 
leap into a new technological system, but no one imagined that 
this chance would come in the form of a war with Russia [3]. 

After the bombing of Kharkiv and the heroic defense of 
Mariupol, it is impossible to imagine a return to the debates 
surrounding the corrupt judicial system, the oligarchic model of 
political life, the tax system that stifles small businesses, but gives 
advantages lobbied through suitcases of money to individuals or 
companies. Inevitably, a complete and radical overload, a new 
Constitution and new laws on the Government and political 
parties, a fair Tax Code, maximum freedom of entrepreneurship 
and a social system returned to the people. All this can be done 
within months. But Russia will have to pay for everything – both 
political repentance and payment of reparations [3]. 

The generalizations of the work of leading scientists and 
practitioners, as well as the results of research of                       
O.A. Melnychenko, allow us to single out the most important 
challenges that can be used in the Strategy of post-war 
reconstruction of Ukraine, namely [4, p. 142-143]: 

1. The end of the war: the complete cessation of the use of 
all types of weapons by the Russian army and their withdrawal 
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from the borders of Ukraine; conclusion of a peace agreement, 
where the national interests of Ukraine will be taken into account 
as much as possible; exchange of prisoners (with the exception of 
war criminals); demining the territory of Ukraine, liquidation of 
ammunition remnants;  regulation of the mechanism of 
use/surrender of weapons by the population;  appeal to 
international institutions regarding Ukraine’s receipt of 
reparations and contributions from the Russian Federation, as well 
as to the international tribunal regarding the prosecution of all 
those involved in war crimes on the territory of Ukraine; return of 
Ukrainian citizens who were forcibly deported to the Russian 
Federation; facilitating the return of internally and externally 
displaced persons to their places of permanent residence. 

2. Prevention of the renewal of military operations on the 
territory of Ukraine:  conclusion of an interstate agreement with 
the participation of countries with a high political and military 
status (USA, Great Britain, Germany, France, China, Italy, Israel, 
etc.), which will regulate the mechanism of providing security 
guarantees to Ukraine from encroachments on its interests by the 
Russian Federation and/or other states; using the acquired image 
of the Ukraine’s brand to strengthen one’s own geopolitical 
position, and with it – reformatting the world security system 
(primarily, the formation of new interstate security associations, 
which will aim to prevent military conflicts); conducting a 
balanced and consistent internal and external state policy aimed at 
protecting national interests and finding compromise solutions on 
potentially conflicting issues; strengthening and as long as 
possible preservation of sanctions against the Russian Federation, 
which will continue to worsen the socio-economic and political 
situation in the aggressor country, and thus – restrain the 
restoration of its military potential; increasing the scope of 
cooperation with partner countries regarding the 
acquisition/purchase of modern weapons, ammunition and other 
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means necessary for the development of the combat capability of 
the Armed Forces of Ukraine (hereinafter – the Armed Forces); 
the development of domestic enterprises of the military-industrial 
complex (hereinafter referred to as the military-industrial 
complex), which have significant potential for the development 
and production of modern weapons, ammunition and other 
military goods; reconstruction of military infrastructure objects 
(airfields, military bases, warehouses of weapons and 
ammunition, etc.); staffing of the Armed Forces with military 
professionals who are properly motivated and equipped with 
everything necessary for the defense of Ukraine. 

3. Reconstruction of the national economy: transfer of 
public administration in the regions to civilians (but only to those 
who are able to ensure effective development of territories); 
formation of target funds (at the expense of international aid, 
reparations and contributions, issuance of state bonds 
“Reconstruction of Ukraine”); stimulating the “relocation” 
(evacuation) of industrial and other enterprises in the territory that 
was not significantly affected by the war with the Russian 
Federation; provision of tax and customs benefits for business 
entities that will increase investments in the reconstruction of 
industrial and other enterprises, social infrastructure objects, as 
well as the construction of social housing; preventing corruption 
and strict control over the rational distribution and use of 
resources intended for the reconstruction of territories and the real 
sector of the national economy; construction of new modern 
industrial enterprises (including military industry); audit of 
damaged housing, as well as industrial and social facilities; 
provision of social housing; fair compensation to the population of 
evidentiary facts of loss of their property (primarily, real estate) as 
a result of the war with the Russian Federation; construction of 
housing, as well as industrial and social facilities, taking into 
account modern standards of safety, energy saving, etc. 
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In the end, it should be noted that the reconstruction of the 
national economy must be preceded not only by the establishment 
of peace (primarily, on Ukraine's terms), but also by preventing 
the resumption of military operations on its territory, as this will 
devalue any actions aimed at the post-war reconstruction of 
Ukraine. And if we want to continue to maintain the support of the 
world community (the need for it, in fact, will only grow), then we 
must ensure compliance with the democratic principles of the 
implementation of domestic and foreign state policy. Further 
research should be devoted to the development of practical 
recommendations aimed at increasing the effectiveness of public 
management of the development of the Ukrainian economy and 
ensuring the national security of Ukraine. 

For Ukraine and the Ukrainian people, this war had a purely 
national and just defensive character; indeed, it is a war for the 
right to exist not only of the Ukrainian State, but also of the 
Ukrainian nation; war is for life, in all the deep meaning of this 
word! Such wars have never been and cannot be isolated only 
within the framework of confrontation between directly warring 
parties, but always in one way or another, to a greater or lesser 
extent, draw other states into their orbit, because in the globalized 
world, all political and economic players have their own interests 
and mutual interests bound by a number of both objective and 
subjective levers and factors. The world is already too mutually 
integrated, and the planet has become too small for modern wars 
to remain the problems of warring or competing adversaries only, 
and therefore these wars go beyond the old economic and 
territorial confrontations and also acquire a worldview 
(civilizational) level, as well as their comprehensive tragic -
bloody consequences. Behind the scenes, the Russian-Ukrainian 
war goes beyond the scope of a bilateral conflict and reveals clear 
signs of a general crisis in the world security system, which will 
lead to a chain of global changes of planetary importance: not 
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only the borders and power systems in Ukraine and Russia will 
change, but the beginning of a large-scale the transformation of 
the Eurasian space, the qualitative and territorial redistribution of 
trade and raw materials markets will begin, the established rules 
of the political worldview and relationships will undergo changes, 
the principles of social and political morality will be regenerated, 
the foundations of the globalist economy and the world security 
system will begin to be reviewed, the world order will be based on 
the changed rules of the game and begin to acquire qualitatively 
new configuration. The world will radically change, and it will be 
prompted by the Russian-Ukrainian war, its consequences and 
lessons [5]. 

Conclusions. Therefore, the post-war modernization 
program of Ukraine should be developed based on our vision of 
the future of Ukraine and the world. Assistance programs for 
Ukraine from the countries of the world (including an analogue of 
the Marshall program) must correspond to this vision, and when 
preparing them, it is necessary to take into account the mistakes of 
the similar program for the reconstruction of Bosnia and 
Herzegovina, which did not have a clear strategy and inefficiently 
allocated funds, and pay attention to the development of strong 
national institutions capable of effectively managing the 
modernization process. Therefore, the goals must be correctly 
formulated and, accordingly, the directions of international 
assistance should be determined, with special attention to 
structural reforms of the economy and technological renewal of 
the production sector. The Vienna Institute for International 
Economic Research (WIIW) believes that Ukraine has lost about 
29% of Ukrainian production. Researchers from the Center for 
Economic Policy Research (CEPR) estimated the total cost of 
restoring Ukraine at 200-500 billion euros, which roughly 
corresponds to the calculations of the Ukrainian government [7].  
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The sources of finance necessary for the modernization of 
Ukraine can be frozen gold and currency reserves of Moscow, 
which the holder states can transfer to Ukraine (for this, it is 
necessary, taking into account the interests of the states that 
helped Ukraine, to build appropriate legal mechanisms: an 
agreement with Moscow, decisions of international courts, UN 
decisions or their combination); funds provided by the EU, other 
states or international institutions, as grants; own funds and 
contributions, reparations (it is also necessary to build a legal 
mechanism for their receipt); funds that are formed from the 
established % of the value of goods bought in or sold to Muscovy; 
private foreign and Ukrainian investments. 

The creation of a model for the future of Ukraine must be 
carried out publicly in order to ensure the mobilization of the 
people for its implementation. The future of Ukraine must be built 
on the principles of spiritual, political and economic freedom, 
ensuring a balance of the interests of the individual, society and 
the state. The goal of the geopolitical strategy is the realization of 
one’s own ethical and humanistic ideal and the formation of an 
innovative model of the development of Ukrainian society to 
establish Ukraine as a system-forming element of a universal 
world spiritual civilization that resolves the contradictions 
between Western and Eastern civilizations. The implementation of 
the Ukrainian civilization project should involve the use of a 
strategy of anticipatory development. Ukraine should turn into a 
state that creates innovations, fulfills its national vocation in terms 
of introducing its spiritual values into the modern world and 
affirming them in the process of life. In the search for Ukraine’s 
place in the future world, it is necessary to combine national 
scientific theory and national myth with the aim of forming one’s 
own spiritual, cultural, moral spaces and building a special system 
of worldview and world perception, which is capable of forming, 
both for world Ukrainians and for humanity in general, a new 
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(extraterritorial ) ideology, which consists of a set of relevant 
symbols, customs, rules of life and behavior of people and 
involves the use of universal spiritual values in Ukrainian realities 
and conditions of post-industrial society. Ukraine can then be 
imagined as a synthesized spiritual space with a corresponding set 
of characteristics, which has its own boundaries, which may or 
may not coincide with its cultural, territorial, and political 
boundaries [4, p. 131-132].  

Therefore, by combining ethno-historical stereotypes, 
ideological constructs and moral guidelines, the Ukrainian 
national idea can be presented as a project and strategy for the 
formation of the phenomenon of Ukrainian’s, as a certain 
extraterritorial superculture with its own system of artifacts and 
symbols capable of creating a “world ideology”. The main 
directions of the implementation of the strategy of anticipatory 
development of Ukraine should be: in the economic sphere – the 
construction of an innovative “knowledge economy” and the 
adoption of a new method of production based on high 
technologies, complex automation, robotization and digitalization, 
as well as on private property of the labor type, when in one a 
person combines the producer and the owner, that is, the emphasis 
is not on maximizing profits, but on social responsibility in their 
distribution. Since the competitive advantages on which the 
development of the economy of Ukraine and its regions was built 
were leveled by the war, it is necessary to look for fundamentally 
new advantages and build a model of the modern economy. 

 
References: 

 
1. Proposals of the Working Group “Culture and Information 

Policy” under the National Council for the Recovery of Ukraine from 
the Consequences of the War to the Recovery Plan of Ukraine 
(2022). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/ 
sites/1/recoveryrada/ua/culture-and-information-policy.pdf. 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
150 

2. Sociological group “Rating” (2022). Retrieved from 
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionaln
yy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html. 

3. Causes and consequences of Russia’s war against Ukraine: 
what will happen next? Radio Liberty information service, March 6, 
2022. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-viyna-
ukrayina-shcho-dali/31739012.html. 

4. Public management and administration in conditions of 
war and postwar period in Ukraine: materials of Vseukr. science 
and practice conf. in three volumes, Kyiv, DZVO “University of 
Education Management” National Academy of Sciences of Ukraine, 
April 15-28, 2022; ed. board: I.O. Degtyareva, V.S. Kuybida, P.M. 
Petrovskyi et al., comp. THEN. Miller. Vol. 3. K.: DZVO “UMO” 
National Academy of Sciences of Ukraine, 2022. 158 p. 

5. Gai-Nyzhnyk, P. (2022). Russian-Ukrainian war – war for 
life (2014–2022 RR.): PERIODIZATION Ukrainian Studies No. 1 
(82). p. 51-76. 

6. What will it cost to rebuild Ukraine? 11.04.2022. Retrieved 
from https://cutt.ly/ZFJ124D. 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
151 

§2.6 DECARBONIZATION OF ECONOMY AND 
ECONOMIC POLICY (Yelisieieva L., Institute for economics and 
forecasting National Academy of Sciences of Ukraine) 

 
Introduction. Global climate changes have been worsening. 

They’re causing an ecological disaster and the appearance of 
various socio-economic problems. A comprehensive solution to 
these issues is inextricably linked to decarbonization. In addition, 
in the context of the Russian-Ukrainian war and Ukraine's 
preparation for joining the EU, financing the low-carbon 
development of the national economy is one of the priorities of 
modern economic development, which confirms the relevance of 
such research. 

Results. Decarbonization is an important tool for ensuring 
sustainable development. According to the UN report, sustainable 
development is socio-economic development that meets the 
current needs of society and doesn’t threaten future generations 
with the loss of the opportunity to realize their needs [1]. 

In the context of climate change the demand for 
decarbonization has been updated since 2015, when the Paris 
Climate Agreement was signed. According to the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, 
decarbonization is a set of measures aimed at adapting to climate 
change and mitigating its negative consequences, which primarily 
involves reducing greenhouse gas emissions [2]. Decarbonization 
contributes to the fulfillment of the 7th and 13th points of the 
Sustainable Development Goals of the UNDP, but in practice it 
has a much wider positive effect. According to the Paris 
Agreement the goal of decarbonization is to slow the increase in 
the global average annual air temperature to 2°C while 
simultaneously limiting the increase to 1.5°C relative to the pre-
industrial level. According to the Paris Agreement 
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decarbonization involves a set of measures in the financial, 
scientific and technical spheres, as well as "capacity building"  [3]. 

In a narrow sense decarbonization of the economy is the 
process of states to low-carbon economic development. The goal 
of economic agents is to reduce the carbon intensity of the 
economy, that is, the marginal emissions of greenhouse gases into 
the atmosphere during production. In general the largest volumes 
of greenhouse gas emissions fall on six sectors of the economy: 
energy, industry, land transport, buildings, public and commercial 
construction, air transport – therefore, they require urgent 
decarbonization. 

On the way to low-carbon development, decarbonization 
causes socio-economic and financial effects. According to 
microeconomic theory greenhouse gas emissions are an example 
of a negative externality. External effects (externalities) are public 
goods that are not regulated by the market mechanism and are the 
result of the activities of other business entities. In practice, negative 
externalities arise due to the appearance of improper sanitary and 
hygienic conditions, an increase in the morbidity of the population, 
the occurrence of an ecological disaster, etc. However, this has not 
only a social, but also an economic character. 

The transition to low-carbon development is accompanied 
by the emergence of various financial effects, which generally 
include: an increase in the tax burden on households due to 
taxation of greenhouse gas emissions, replenishment of state and 
local budgets due to taxation of emissions, a change in the 
structure of state and local expenditures to ensure low-carbon 
development, an increase in public debt through borrowing funds 
to finance decarbonization, changing the investment structure, 
improving the state investment climate, increasing the investment 
attractiveness of enterprises, etc. 

Accordingly the task of achieving the socially optimal 
volume of production of negative externalities arises. The optimal 
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volume of a negative external effect is the one at which the social 
benefit from the production of a certain good is equal to its social 
costs. Optimization or internalization of externalities consists in 
forcing economic agents to take into account the aggregate costs 
of the entire society. Various methods are used for this purpose: 
administrative and private. 

Decarbonization of the economy requires significant capital 
investments, therefore, there is a challenge to ensure the financing 
of low-carbon transitions with effective levers and sources. 

The government, local authorities and territorial 
communities retain the right to independently establish 
decarbonization levers. In our opinion, the effective use of these 
tools should meet two conditions: the internalization of a negative 
externality and the stimulation of the optimal amount of 
production of positive externalities. Decarbonization will become 
a socially acceptable phenomenon only when all economic agents 
benefit from it. There are following sources of funding such as: 
state and local budgets, international loans, grants, private 
investments and household funds. 

It is necessary for research to analyze the theoretical 
principles of the functioning of the tax on greenhouse gas 
emissions and the system of trading emission quotas. The 
introduction of these instruments is carried out taking into account 
the social cost of carbon. The social cost of carbon is the monetary 
equivalent of economic damage from the emission of an 
additional ton of greenhouse gas into the atmosphere [4]. The 
greenhouse gas emissions tax inherited the mechanism of action 
from the Pigou’s environmental tax. The introduction of this lever 
is aimed at equating marginal social costs (the sum of marginal 
production costs and marginal losses of society from an external 
effect) with marginal social benefit, because then efficiency is 
achieved for society. Moreover, the tax rate should compensate 
for the social cost of carbon and create such a tax burden on 
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producers that will force them to reduce greenhouse gas 
emissions. There are two 2 methods for these: "cap-and-trade" and 
"baseline-and-credit". With the help of the first mechanism the 
government limits greenhouse gas emissions and issues the 
appropriate quotas for producers. Issuers are required to have a 
permit for each released ton of greenhouse gas. If entrepreneurs 
manage to reduce emissions, they can sell unnecessary permits to 
producers who do not have enough allowances to cover their 
emissions needs. When using the second form, a base level of 
greenhouse gas emissions is established for companies. If the 
company pollutes the air above the norm, it is obliged to hand 
over quotas to the government institution. Companies that have 
reduced their emissions below the baseline receive permits that 
are available for sale. 

Decarbonization of the economy is accompanied by a 
number of prerequisites and factors that affect the willingness of 
subjects to invest in it. We conducted a PESTLE analysis of these 
factors, on the basis of which we identified the drivers and 
blockers of decarbonization at the global and national levels. The 
main drivers of decarbonization in the world economy are 
requests from the public sector, government environmental 
regulation, investor demands and the cheapening of low-carbon 
technologies. The public is increasingly concerned about the 
worsening of climate change. Thus, a record number of climate 
protests took place in 2019: thematic demonstrations were held in 
185 countries [5]. More and more companies realize that 
decarbonization is carried out for the sake of preserving the 
ecological balance, winning the trust of customers and conducting 
long-term activities. According to Deloitte estimates, about three-
quarters of the surveyed enterprises in the USA indicated that 
their customers expect them to use alternative energy, while 77% 
of firms report the origin of the consumed electricity [5]. Under 
pressure from the public sector, authorities are forced to take 
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preventive measures. More than 40 states have already 
implemented environmental taxation and/or ETS. As a result, 
investors also began to pay attention to the carbon footprint of 
companies in order to avoid financial risks. For example, in 2015 
the ClimateAction 100+ initiative emerged, which informs 
investors about the contribution of companies to climate 
protection. The project has been involving 615 investors who 
control assets with a total value of 60 trillion dollars. USA and 
167 enterprises have been generating more than 80% of 
greenhouse gas emissions in the world [6]. "Divestment" 
campaigns are spreading in the global economy. They carry out 
social, political and economic opposition to investment in fossil 
fuels. The value of assets and the number of companies involved 
in such liabilities are growing rapidly. The gradual decrease in the 
cost of energy-efficient and low-carbon technologies catalyzes the 
decarbonization of the world economy. According to a Bloomberg 
report, the average market price of a battery fell by 86% during 
2010-2019. According to forecasts, the cost of the device will 
decrease by another 36% by 2023 [7]. Modern developments, 
namely: technologies for capturing and storing carbon dioxide, 
hydrogen energy, etc. will reduce the carbon intensity of the world 
economy and the cost of alternative electricity. 

Blockers of decarbonization at the global level include 
financial support for fossil fuels, monopolization of the energy 
market, low level of social responsibility and opaque legislation. 
State subsidization of fossil fuels leads to an increase in its 
competitiveness on the market. However, countries are gradually 
abandoning financial incentives for carbon intensive production. 
In 2020 the COVID-19 pandemic caused a reduction in demand 
for fossil fuels and a decrease in their market price. As a result the 
cost of subsidies decreased by 40% compared to 2019 and was the 
lowest in the entire history of observations [8]. At the same time 
the weakening of government control over fossil fuel prices in 
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some countries narrowed the gap between regulated and market 
prices. However, in our opinion, the regeneration of the global 
economy will once again lead to a resumption of financial 
incentives for fossil fuels. Decarbonization is negatively affected 
by the monopolization of the energy market. First, monopolists 
regulate energy prices, focusing mainly on their costs, so they are 
not interested in reducing costs by modernizing production. 
Secondly, energy monopolies attract politicians who use them to 
act in the interests of personal enrichment. This usually manifests 
itself in the form of corruption, bureaucracy and inflated 
electricity tariffs [9]. Recently some countries have been 
liberalizing their national electricity markets. The change in the 
market situation causes companies to become more innovative, 
and thanks to the effect of scale, they reduce greenhouse gas 
emissions, supply electricity to more consumers and invest in 
production assets. According to the US Energy Information 
Administration, during 2008-2018 greenhouse gas emissions 
decreased by an average of 12.1% in states with free competition, 
and by 7.3% in states with monopolies [10]. We believe that the 
source of all decarbonization blockers is a low level of social 
responsibility. The modern culture of consumerism does not 
encourage subjects to change their behavior in accordance with 
the principles of sustainable development. Although government 
regulation limits greenhouse gas emissions, companies 
intentionally conceal and/or falsify data when assessing and 
determining compensation amounts. In this way, the company 
generates information asymmetry in the market. In foreign 
practice it was called "greenwashing". Greenwashing is creating a 
false impression or providing false information about the 
environmental friendliness of products in order to attract 
customers [11]. For example, in 2014, after a public scandal, the 
Volkswagen company admitted to installing special devices in 11 
million cars to reduce greenhouse gas emissions, and allocated     
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20 billion dollars US compensation. According to Two Sides, 
"greenwashing" will cost £22.4 million annually to the paper, 
printing and postal industries in Great Britain, and €337 million in 
Europe [12]. 

However the greatest harm is caused by the low level of 
social responsibility of state and local authorities. Nobel laureate 
V. Nordhaus considers this as a form of the "problem of the 
freerider". He thinks that governments that neglect their climate 
responsibilities are taking advantage of countries that take full 
responsibility for reducing emissions. According to the scientist, 
the "problem of the freerider" is caused by the declarative nature 
of international climate agreements and the ineffectiveness of 
government regulation. 

Blockers of decarbonization prevailed in the national 
economy. The monopolization of the energy market, the 
subsidization of thermal energy by domestic and foreign private 
investors, and the introduction of the "Rotterdam+" coal pricing 
scheme have put national renewable energy in a disadvantageous 
position. This situation in the market is caused by the rent-
oriented behavior of political figures. In addition, the 
decarbonization of the national economy was hampered by 
ineffective government regulation.  

The public sector plays a leading role in financing 
decarbonisation. Recently the cost of public climate finance has 
been increasing. This trend is expected to continue in the future, 
especially in countries with a high share of the public sector in the 
economy. The most common levers of state financing are the 
emission tax. In 2020 the tax rate and the value of quotas did not 
meet the recommendations of the World Bank. 

Also one of the instruments of state financing of 
decarbonization is green bonds, the market of which is developing 
rapidly. It is predicted that the annual issue of these securities in 
2023 will reach 1 trillion dollars. USA. The share of private green 
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bonds is also growing, with more and more companies starting to 
issue them, including Apple, Microsoft, and Google. 

In the pre-war period, the value of private climate finance 
also increased. However, private investors were hindered by 
investment risks, small scale projects and insufficient incentives 
from the government. Blended financing and voluntary carbon 
markets contribute to solving these problems. 

About 250 of the world's largest companies have introduced 
compensation for the social cost of carbon into their pricing 
policies or plan to do so in the near future. There are 3 types of 
this tool, but usually entrepreneurs use mixed models. For 
example, this is how Microsoft finances energy efficiency 
programs, while Shell, BHP and BP invest in low-carbon assets 
and eliminate carbon-intensive projects. However, the carbon 
price does not always comply with World Bank recommendations, 
and companies rarely report on the methodology and intended use 
of funds. 

In recent decades the EU has successfully implemented the 
levers of financing decarbonization. The European Green Deal 
envisages achieving climate neutrality by 2050 thanks to 
expanding sectoral access to financing levers, countering carbon 
leakage and strengthening carbon protectionism. It is planned to 
issue pan-European green bonds worth 5 billion dollars USA in 
the next 5 years. Worthy of attention is the experience of China, 
which, despite being the leader in terms of emissions, is going to 
provide 80% of the demand for electricity with renewable energy 
by the middle of the 21st century. 

Conclusions. To prevent growth air temperature by 1.5-2 °C, 
need to reduce carbon intensity production Greenhouse gas emissions 
form a negative externality in production, administrative the regulation 
of which generates financial effects. Decarbonization financing 
instruments differ in their influence on the motivation of subjects, and 
coercive levers are the most effective from the point of view of 
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society. A number of negative and positive factors affect the 
decarbonization of national and global economies. The state plays the 
role of the helmsman of decarbonization, which must involve the rest 
of the subjects in its implementation. Decarbonization of the national 
economy should be financed taking into account the current state of 
the economy and focusing on democratic values and principles of 
sustainable development. 
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§2.7 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В 
УМОВАХ СПРОЩЕНОГО МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
(Гринів Л.В., Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника) 
 

Вступ. Україна прагне наблизити українське митне 
законодавство до митного законодавства Європейського 
Союзу (ЄС), імплементувати європейську практику у 
здійснення української митної справи та підготувати 
національне законодавство для впровадження системних 
процедур вступу України до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту від 20.05.1987 [1]. Також наша держава 
бере участь у Новій комп’ютеризованій транзитній системі 
(NCTS), яка використовується сторонами вищезгаданої 
конвенції. Таким чином, Україна прагне надати ефективний 
захист прав та інтересів суб’єктів, які здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність. 

Мета дослідження полягає у розкритті концептуальних 
основ та перспектив розвитку міжнародної торгівлі України із 
ЄС в умовах спрощеного митного регулювання. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення ЄС 
є найбільшим торговим партнером України. Так, за 
підсумками 2021 року з України до ЄС було здійснено 39% 
від сумарного обсягу зовнішньої торгівлі. Причому обсяг 
товарообороту становив 62,5 млрд. дол. США, оскільки зріс 
на 35% у порівнянні із попереднім роком [2]. 

Акцентуючи увагу на зовнішній торгівлі товарами, то як 
видно на рис. 1, експорт товарів з України до ЄС в період 
2015-2021 років мав тенденційне збільшення, за винятком 
2020 року, коли зниження становило 10,3% у порівнянні із 
попереднім роком. Аналогічна тенденція відбулась із 
показником імпорту товарів з України до ЄС, так стабільно 
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зростаючий тренд був присутній у 2015-2021 роках за 
винятком незначного скорочення у 2020 році на 4,6%. 

Рис. 1. Зовнішня торгівля товарами України з країнами 
Європейського Союзу 

Джерело: побудовано на основі даних Державної 
служби статистики України [2]. 

На відміну від зовнішньої торгівлі товарами, зовнішня 
торгівля послугами між Україною та ЄС мала наступні 
тенденції. Протягом досліджуваного періоду відбулося 
тенденційне зростання експорту послуг з України до ЄС (у 
2020 році спостерігалось зовсім несуттєве скорочення на 
0,01% порівняно із 2019 роком) (рис. 2). Натомість динаміка 
імпорту послуг в період 2015-2021 років була зовсім 
нестабільною. Так, найвищим за досліджуваний період обсяг 
імпорту послуг був у 2019 після чого суттєво скоротився на 
21,5% у 2020 році. У 2021 році відбулося незначне зростання 
цього показника (10,4%). 
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           Рис. 2. Зовнішня торгівля послугами України з 
країнами Європейського Союзу 

Джерело: побудовано на основі даних Державної 
служби статистики України [2]. 

У ході розкриття мети дослідження доцільно також 
зауважити про тимчасове доповнення до торговельних пільг, 
які застосовуються до української продукції з 4 червня 2022 
року, як це передбачено Регламентом Європейського 
Парламенту та Ради № 2022/870 від 30 травня 2022 року [3] 
(далі Регламент). Регламент відображає умову щодо 
лібералізації торгівлі у відповідності до Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. 

Цей Регламент розроблено на прохання нашої держави 
максимально спростити умови експорту продукції в умовах 
воєнного стану з метою поглиблення торговельних відносин 
із Європейським Союзом, а також задля здійснення експорту 
у інші країни світу. 

Регламент вступив в дію з 4 червня 2022 року і діятиме 
до 5 червня 2023 року. Так, нові правила діють протягом року 
і допоможуть українським виробникам та експортерам 
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витримати тягар війни та зміцнити свої позиції на 
європейському ринку. 

Положеннями Регламенту установлено [3]: 
1) призупинення дії всіх тарифів,що передбачені у

Додатку I-A Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом на тимчасовій основі, зокрема: 
скасування мит на промислову продукцію, скасування яких 
відбувалося протягом 7-ми років та мало відбутися до кінця 
2022 року; припинення застосування системи цін на фрукти 
та овочі; припинення усіх квот, які накладались на 
сільськогосподарську продукцію; 

2) призупинення дії антидемпінгових мит на імпорт
товарів українського походження на тимчасовій основі, яке 
діє з дня набрання чинності цього Регламенту; 

3) тимчасове призупинення застосування глобальних
гарантій щодо імпорту з України. 

Такі заходи з лібералізації торгівлі залежать від деяких 
умов, зокрема від [3]: 

1) додержання правил походження товарів і відповідних
процедур в межах Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом; 

2) утримання від нових обмежень на імпорт з ЄС,
включаючи як застосування нових тарифів чи інших заходів, 
так і посилення існуючих обмежень (за винятком тих, які 
викликані потребами військового часу); 

3) повага Україною принципів демократії, прав людини
та основних свобод, верховенства права та постійні зусилля 
щодо боротьби з корупцією та незаконною діяльністю, які 
викладені в статтях 2, 3 та 22 Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. 

Якщо Україна порушить ці правила, ЄС залишає за 
собою право провести розслідування і за результатами 
повністю або частково призупинити дію преференцій. 
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Єврокомісія також стежитиме за ситуацією на ринку ЄС. 
Якщо імпорт з України становить значну загрозу для 
європейських виробників, ЄС може відшкодувати мита на 
окремі продукти після проведення відповідних захисних 
розслідувань. Преференційні умови імпорту також 
застосовуються до товарів, які перебувають транзитом з 
України до ЄС на момент набуття чинності, або товарів, які 
вже перебувають на митниці ЄС. Однак лише за умови, що 
відповідна заява була подана до митниці ЄС в період 6-ти 
місяців з початку дії цього Регламенту [3]. 

Варто також наголосити, що 7 липня 2022 року було 
прийнято рішення запросити Україну до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту (NCTS) і до Конвенції про 
спрощення формальностей у торгівлі товарами. NСTS 
сприятиме пришвидшенню проходження товарів через 
кордон. Для України настане також можливість швидкого 
переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського 
регіону. Практика засвідчує, що приєднання України до 
Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і до 
Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 
стане важливим кроком на шляху вступу України до ЄС [4]. 

Після того, як Україна приєднається до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту (NCTS) представники 
українського бізнесу зможуть користуватися такими 
перевагами і спрощеннями [4]. 

1) одна транзитна декларація і одна гарантія для
переміщення товарів між 36-ма країнами (країни ЄС, 
Великобританія, Туреччина, Сербія, Північна Македонія, 
Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія); 

2) уповноважені компанії зможуть відправляти та
одержувати товари особисто у себе в компанії, не відвідуючи 
митний термінал; 

3) українські фінансові гарантії будуть діяти в інших 35-
ти країнах світу. 
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Доцільно наголосити і те, що Конвенція про процедуру 
спільного транзиту (Convention on Common Transit 
Procedure – ССTP) – це основа для переміщення товарів між 
країнами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації 
вільної торгівлі (EFTA / EFTA), Великою Британією, 
Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Нова 
комп’ютеризована транспортна система (NCTS) – це система, 
яка заснована на Конвенції про процедуру спільного 
транзиту. Україна реформує свою митну систему відповідно 
до стандартів ЄС. Спільне транспортування є одним із 
ключових питань економічної інтеграції між Україною та ЄС. 
Тому одним із основних зобов’язань України за економічною 
частиною Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом є приєднання до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту [5]. 

Для того, щоб приєднатися до Конвенції про процедуру 
спільного транзиту, Україна має запровадити NCTS. 
Запровадження NCTS розпочато 16 листопада 2020 року. 
Запровадження системи в Україні відбуватиметься у три 
етапи: пілотний проект (завершено); національне 
застосування (розпочато 17 березня 2021 року, яке ще триває 
і досі); міжнародне застосування (розпочнеться тоді, коли 
Україна приєднається до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту) [5]. 

NCTS об’єднує митні служби країн-учасниць Конвенції 
про процедуру спільного транзиту та забезпечує обмін 
митними даними. Завдяки Конвенції про процедуру спільного 
транзиту Україна може обмінюватися митною інформацією з 
35-ма країнами. Митниці країн-учасниць Конвенції про
процедуру спільного транзиту мають в системі один
транзитний документ. Це дозволяє митним органам
контролювати вантажі на кожному етапі транспортування.
Після приєднання України до Конвенції про процедуру
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спільного транзиту з 35-ма країнами-учасницями будуть 
встановлені єдині правила регулювання транспортних 
операцій (перевезень) в Україні та ЄС, які визначені 
Конвенцією про процедуру спільного транзиту. Так, 
перевезення товарів буде проводитись в рамках однієї 
транспортної процедури від митниці відправлення в одній 
країні до митниці призначення в іншій країні (i) за однією 
транспортною декларацією (ii). Відмітною ознакою спільної 
транспортної системи є обов'язкова гарантія та пломбування 
всіх рухів. Зараз в Україні фінансові гарантії при транзиті 
вимагаються лише для близько 30% товарів, але з часом вони 
будуть вимагатися для всіх видів товарів. Пломба 
поширюється на всі відправлення. Вона виконує захисну 
функцію і визнана в ЄС. Це підвищує безпеку 
транспортування [5]. 

Конвенція про процедуру спільного транзиту 
передбачає застосування багатьох спеціальних транзитних 
спрощень, зокрема: самостійне накладання пломб на вантажі; 
можливість відправлення чи одержання товару без 
пред'явлення митниці, застосування загальних фінансових 
гарантій, зокрема пов’язаних із зниженням розміру 
запезпечення початкової суми до 100%. Трейдери мають 
можливість одночасно отримати дозвіл на застосування 
деяких спрощень. Спрощення, які дає спільний транзит, вже 
доступні представникам українського бізнесу. Тобто вони 
дійсні навіть після приєднання до Конвенція про процедуру 
спільного транзиту без необхідності повторного 
затвердження до приєднання України до Конвенції про 
процедуру спільного транзиту [5]. 

Україна вже майже пройшла тест NCTS на відповідність 
положенням Конвенції про процедуру спільного транзиту. До 
кінця 2022 року Україна має пройти оціночну місію та взяти 
участь у Конвенції про процедуру спільного транзиту та 
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Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. 
Перед цим необхідно ухвалити Верховною Радою України 
законопроект №7420 і законопроекти про приєднання до обох 
конвенцій, а також виконати всі відповідні міжнародні 
процедури. 

Перспектива участі у Конвенції про процедуру спільного 
транзиту є результатом спільної роботи експертів Мінфіну, 
Держмитниці, Національного банку України, Офісу підтримки 
реформ Мінфіну та експертів програми EU4PFM [6]. 

16 травня поточного року Україна розпочала процес 
отримання спеціального спрощення перевезень для роботи з 
NCTS. При цьому вже зараз під час національного 
застосування NCTS необхідно отримати спеціальні 
спрощення перевезень для уповноважених 
вантажоодержувачів та вантажовідправників. У подальшому 
передбачається міжнародне застосування процедур спільних 
перевезень, яке заплановане на кінець 2022 року [7]. 

Підприємства, які оформили не менше 50 декларацій у 
загальному транспортному режимі (T1UA), можуть 
претендувати на зазначені вище спрощення. Анкету буде 
подано в електронному вигляді, відповідна форма якої 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 
серпня 2020 року №705 «Деякі питання надання дозволу на 
застосування спеціального транзитного спрощення». Варто 
зауважити, що в Україні запроваджено нову систему 
спрощення, яка відповідає практиці ЄС. Ключовим 
елементом цього є спрощення у системі спільного транзиту 
(NCTS) та у рамках Програми АЕО [7]. 

Станом на липень 2022 року до системи подано понад 
1100 торговців, приблизно 4500 працівників митниці та понад 
5500 декларацій. Поручителями стали 13 компаній. 
Українським компаніям почали надавати спеціальні 
спрощення перевезень [8]. 
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Акцентуючи увагу на законодавчих аспектах, то 
Верховною Радою України в першому читанні було 
підтримано законопроект №7420 [9] про «митний безвіз». 
Так, цим документом пропонується: 

1. Уніфікувати правила, передбачені Митним кодексом 
України, такі як отримання статусу фінансового гаранта, 
забезпечення сплати митних платежів та отримання дозволу 
на застосування спрощеної «загальної гарантії» та 
«звільнення від гарантії». Ці правила супроводжуються 
вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного 
транзиту від 20 травня 1987 року. 

2. Дозволити використовувати спрощення під час 
митного оформлення всім довіреним компаніям, а не лише 
ліцензованим економічним операторам. 

Доцільно зауважити і те, що прийняте урядове рішення 
визначає головну мету подальшої імплементації митного 
законодавства ЄС в Україні, наприклад [10]: 

1. Українські компанії можуть використовувати 
транзитні декларації за допомогою NCTS. Це усуває 
необхідність оформлення додаткових транзитних документів 
у 36-ти країнах світу, що прискорює проходження товарів, які 
перетинають митні кордони. 

2. Розширення кола компаній, які можуть скористатися 
аналогічними митними спрощеннями, наприклад такими, як у 
Європі: а) вимогами до фінансової стабільності для компаній 
зі статусом AEO (найвищий рівень довіри); б) для компаній 
без статусу AEO та компаній, які використовують NCTS, 
може бути можливим використання комбінації спрощень без 
потреби у фінансовій стабільності. 

3. Запровадження європейської системи прийняття рішень 
для спрощення та схвалення інших рішень на вимогу компаній. 

4. Запровадження європейської моделі класифікації 
продукції та попередніх рішень щодо країни походження. 
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5. Запровадження європейської практики гарантування 
сплати митних платежів з можливістю звільнення від 
гарантій для компаній, що переміщують будь-які товари, а не 
тільки ті, що внесені до певного переліку. 

6. Закладення основи для побудови партнерства між 
митницею та бізнесом, що може прискорити митне 
оформлення. 

Крім того, Інформаційне управління апарату Верховної 
Ради України запровадило механізм, подібний до того, що діє 
в ЄС, для видачі рішень митними органами, розгляду заявки, 
здійснення оцінки відповідності та моніторингу відповідності 
для персоналу митних органів і підприємств [9]. 

Законопроект №7420 [9] насамперед спрямований на 
вирішення питань, пов’язаних з автоматизованим 
економічним оператором (АЕО) та застосуванням загальних 
процедур транспортування. Цим питанням присвячено багато 
із запропонованих нововведень. Особливістю законопроекту 
є те, що практично відсутня відсилкова норма для 
підзаконних актів. Іншими словами, усі запропоновані норми 
митного законодавства є нормами прямої дії. Водночас, окрім 
питань AEO, законопроект пропонує повністю оновити главу 
4 Митного кодексу України. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження 
визначено, що перспективами розвитку міжнародної торгівлі 
України з ЄС в умовах спрощеного митного регулювання є 
вступ України до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у 
торгівлі товарами. Встановлено, що на прохання України 
розроблено Регламент Європейського Парламенту та Ради № 
2022/870 від 30 травня 2022 року з метою максимального 
спрощення умов експорту продукції в умовах воєнного стану 
для поглиблення торговельних відносин із Європейським 
Союзом, а також задля здійснення експорту у інші країни 
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світу. З’ясовано, що на першому читанні Урядом України 
підтримано законопроект №7420 про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо деяких питань виконання 
Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони. 
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§2.8 ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ НА 
АГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО УКРАЇНИ (Ігнатко М.І., 
Карпатський університет імені Августина Волошина, Готра В.В., 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет») 

 
Вступ. Агропромислове виробництво завжди 

залишалось стратегічним для України, адже забезпечує 
населення продовольством, робочими місцями, впливає на 
ефективність національної економіки. Від аграрної сфери 
суттєво залежить загальний розвиток національної економіки, 
оскільки чимало галузей, зокрема, харчова, переробна, галузь 
легкої промисловості напряму залежать від агропромислової 
продукції, яка є сировинною базою для цих сфер. Є всі підстави 
стверджувати, що рівень розвитку агропромислового 
виробництва багато в чому визначає рівень економічної безпеки 
держави.  

Сільське господарство України, незважаючи на війну та 
зниження обсягів виробництва, навряд втратить статусу 
локомотиву національної економіки. Крім того, блокування 
експорту показало роль вітчизняного АПК у забезпеченні 
продовольчої безпеки світу. 

Виклад основного матеріалу. Війна Росії проти 
України завдає великих збитків вітчизняній економіці: 
недоотримання валютних надходжень, викликане 
блокуванням експорту агропромислової продукції; безробіття 
та нестача кваліфікованих спеціалістів (біля 8 мільйонів 
українців стали внутрішньо переміщеними особами, ще 6 
мільйонів виїхали закордон). Відповідно до прогнозів, 
українська економіка скоротиться на 45% [5, 2]. 
Крім того, світу загрожує глобальна продовольча криза, 
зумовлена пошкодженнями та неможливістю експорту 
продукції сільського господарства України. 

На думку віце-президента з економічної освіти 
Київської школи економіки Олега Нів’євського, руйнування 
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аграрної сфери України ворожими військами шляхом зниження 
урожаю на полях, блокування експорту - це не випадковість і не 
поодинокі випадки, а цілеспрямована діяльність, спрямована на 
знекровлення української економіки [4].  

Відповідно до дослідження «Огляд непрямих втрат від 
війни у сільському господарстві України», проведеного 
Міністерством аграрної політики та продовольства України 
та Центром досліджень продовольства та землекористування 
KSE Institute, непрямі втрати аграрної сфери через війну 
становлять 23,3 млрд.дол. США. 

На рис. 1 відображено структуру непрямих витрат 
сільського господарства України за категоріями. 

 
 Рис. 1 Структура непрямих витрат сільського 

господарства України за категоріями [5] 
 

Як видно із рис.1, 51% у структурі непрямих витрат 
сільського господарства України складає зниження цін на 
агропромислову продукцію. Блокування портів призвело до 
перенасиченості внутрішнього ринку експортно-
орієнтованою продукцією та чотирикратним здорожчанням 
експортної логістики. Таким чином, ціни на такі культури як 
пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник зменшились на 30% 
всередині країни. Загальні непрямі втрати за цією категорією 
витрат складають 11,9 млрд.дол. США. 
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Згідно вищенаведеного дослідження, витрати через 
недоотриманий врожай сільськогосподарських культур 
очікуються у 9,6 млрд дол. США. Прогнозується, що найбільшого 
спаду зазнає виробництво пшениці (на 33% у порівнянні із 2021 
роком), соняшнику та ячменю (відповідно на 32% та 31%). 

Повномасштабна війна призвела і до підвищення 
собівартості виробництва: суттєво подорожчали паливо та 
добрива. Витрати від здорожчання факторів виробництва 
становлять 859 млн. дол. США. 

Негативним аспектом є зниження виробництва продукції 
тваринництва, адже спад поголів’я веде до зменшення обсягу 
виробництва на кілька років вперед, тоді як однорічні культури 
можна посіяти заново та отримати новий урожай. Витрати 
тваринництва оцінюються у 682 млн. дол. США [5]. 

У сільському господарстві України переважає 
рослинництво, займаючи 79,1% сільськогосподарської 
продукції, частка тваринництва становить 20,9% (рис. 2). 

 
          Рис. 2 Структура валової агропромислової продукції за 
видами найбільш вагомих складових рослинництва та 
тваринництва станом на 2020 рік 
*сформовано на основі [6] 
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Як вважає О. Нів’євський, саме зосередженість на 
вирощуванні зернових, олійних культур, а також надання 
переваги морській торгівлі, стало слабким місцем для України, 
яке загарбники намагаються використовувати. Крім того, саме ці 
культури домінують у структурі експорту АПК (рис.3).  

 
         Рис. 3 Товарна структура експорту агропромислової 
продукції станом на 2020 рік, % 
*сформовано на основі [7; 1] 
 

Як видно із рис 3, основну частку експорту продукції 
АПК складають соняшникова олія, яку у 2020 році було 
реалізовано на 6,1 млрд дол. США, зернові та олійні 
культури. Отже, надалі є необхідним диверсифікація 
виробництва, зокрема перероблення, овочівництво, 
садівництво [4]. 

На думку Е.Нейтера, експерта Центру досліджень 
продовольства та землекористування KSE Institute, для 
повернення на лідируюче місце у глобальній продовольчій 
безпеці Україні необхідно відновити втрачені активи.  

У таблиці 1 наведено вартість пошкоджень 
агропромислового виробництва України.  
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Таблиця 1 
Вартість пошкоджень сільського господарства  

України у розрізі категорій 

Категорія пошкоджень Загальна вартість, 
млн. дол. США 

Сільськогосподарські угіддя та незібраний урожай 2, 135 
Машинне обладнання 926, 1 
Складські приміщення 272,4 

Тваринництво 136,4 
Багаторічні культури 89,1 
Фактори виробництва 119,6 

Продукти, які зберігаються 613 
ВСЬОГО 4292,3 

 
Як видно із табл. 1, найбільшого розміру пошкоджень 

через війну зазнали сільськогосподарські землі та техніка.  
Детальніше структура пошкоджень агропромислового 

виробництва України зображена на рис. 4. 

 
         Рис. 4 Структура пошкоджень агропромислового 
виробництва України за категоріями [5] 
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Основними видами пошкоджень земельних ділянок є 
мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Чимало 
полів забруднені нерозірваними боєприпасами, що є 
величезною перешкодою для збору урожаю та безпосередньо 
загрожує життю фермерів. 

За даними KSE Institute, 19% усіх зрошуваних земель 
знаходяться на території тимчасово окупованої Херсонщини 
та 10% - на окупова ній території Запорізької області. 
Приблизна вартість ремонту і заміни іригаційної 
інфраструктури, яка залишається пошкодженою, складає    
225 млн. дол. США. 

Крім того, через військові дії багато урожаю 
залишається незібраним - 2,4 млн га озимих культур 
загальною вартістю у 1,435 млрд дол. США [5]. 

Виокремлюємо два основні джерела відновлення 
агропромислового виробництва у воєнний та повоєнний період: 

- Власні кошти агропромислових підприємств, до 
яких належать інвестиції, зокрема зовнішні. 

- Міжнародна допомога – кошти, надані через 
програми Європейського Союзу для допомоги та 
адаптації державам-кандидатам у члени ЄС. 
Передбачається, що цю статтю буде збільшено суттєво 
для України у 2023 році. 

На думку В.Кравченко, українська аграрна сфера зазнає 
суттєвих змін та розвиватиметься у воєнний та повоєнний 
період за такими мікротрендами [3]: 

1. Брак робочої сили та потреба у перекваліфікації. 
Відповідно до даних ФАО, майже 150 тисяч фермерів 
безпосередньо постраждали під час війни та змушені 
мігрувати. Варто згадати, що від ворожих обстрілів загинув 
Герой України, засновник та генеральний директор ТОВ СП 
«НІБУЛОН» Олексій Вадатурський, що значно ускладнить 
функціонування та управління компанією такого масштабу. 
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2. Бартер. Зростання курсу долара на тлі надлишку 
товарів, дефіцит оборотних коштів сприяє появі бартерних 
схем взаємозаліків, коли персонал зможе отримувати частину 
заробітної плати у вигляді товарів. 

3. Диверсифікація виробництва експортно-
орієнтованих культур. Якщо до війни частка пшениці, 
кукурудзи та соняшнику складала приблизно 57% урожаю 
України, то зараз перевага надаватиметься виробництву 
нішевих високомаржинальних культур (нут, горох, ягоди, 
гірчиця, лікарські трави), для яких існує варіативність 
логістики. 

4. Повернення до практики присадибних підсобних 
господарств. Багато українців, особливо у сільській 
місцевості, все більше повертаються до практики 
городництва, для того, щоб задовільнити базові особисті 
потреби у продовольстві. 

5. Збільшення імпорту сільськогосподарської 
продукції. Це пов’язано із внутрішнім дефіцитом, 
привабливішою ціною, яку пропонують іноземні виробники. 

6. Орієнтація на європейські перспективи. Після 
стабілізації ситуації на фронті активна увага приділятиметься 
реалізації проєктів, орієнтованих на експорт до країн ЄС.  

Висновки. Агропромислове виробництво України 
зазнало суттєвих втрат у зв’язку із повномасштабною війною, 
серед яких блокування експорту, знищення 
сільськогосподарських земель, неможливість збору урожаю, 
мінування територій, обстріли, дефіцит робочої сили. Однак, 
ці виклики навряд зможуть позбавити АПК статусу 
локомотиву вітчизняної економіки. Важливим є 
диверсифікація виробництва, тобто орієнтація на переробку, 
садівництво тощо. Аграрний розвиток та сільський розвиток 
повинні бути нерозривними як це відбувається у 
Європейському Союзі, адже саме від цього залежить 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
180 

продовольча безпека та розвиток АПК загалом. Шлях 
України до повноцінного члену ЄС оцінюється у 7-8 років, 
тому за цей період необхідно стимулювати інвестиції у 
формування підприємств, що орієнтовані на експорт до 
європейських країн, створення нових виробничих 
потужностей та торгових марок. 
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ODDÍL 3. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 
FILOZOFIE 

 
§3.1 ГУМАНІЗМ ТА ДИТИНОЦЕНТРИЗМ В КОНЦЕПЦІЇ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
(Батрун І.В., Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101) 

 
Вступ. Сьогодні, коли у всьому світі спостерігається 

криза виховного процесу, особливої актуальності набувають 
проблеми виховання дитячого колективу та підлітків. З 
огляду на це, не дивно, що світова педагогічна наука, у тому 
числі й Україна, переживає пік інтенсивного вивчення й 
осмислення творчої спадщини В. Сухомлинського. Одним з 
перспективних напрямів збагачення вітчизняної теорії й 
практики виховання майбутніх поколінь становить 
порівняння поглядів видатного педагога-гуманіста й 
зарубіжних учених щодо виховання молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що 
життєвий шлях та педагогічна діяльність В. Сухомлинського 
актуалізована в працях Д. Водзинського, К. Григор’єва і         
Б. Хандроса, Б. Рябініна, Б. Тартаковського, І. Цюпи. 

Різні аспекти педагогічної діяльності В. Сухомлинського 
розглядалися в статтях і книгах, працях М. Антонця, І. Зязюна,    
І. Беха, К. Чорної, Г. Калмикова, М. Красовицького, В. Кузя, 
М. Сметанського, О. Сухомлинської, М. Ярмаченка. Багатогранна 
педагогічна спадщина В. Сухомлинського стала предметом 
дисертаційних досліджень Н. Безлюдної, С. Белецької,            
Г. Бондаренка, А. Бика, О. Дуди, В. Кіндрата, А. Луцюка,         
І. Наливайко, Т. Остаповської, О. Петренко, Л. Петрук,            
І. Суржикової, Л. Ткачук та інших. 

Факти засвідчують високий ступінь дослідженості 
життєвого шляху й науково-педагогічного доробку                 
В. Сухомлинського, проте цілісне дослідження щодо 
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спільних підходів до проблем виховання видатного педагога 
на сьогоднішній день в Україні відсутнє. 

Актуалізація ідей В. Сухомлинського до сучасного 
освітнього простору НУШ зумовила постановку проблеми. 
Спираючись на ідеї великих мислителів-гуманістів минулого 
і джерела народного виховання, він сформулював педагогічну 
концепцію, яка має гуманістичний характер. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна спадщина   
В. О. Сухомлинського різнобічна і багатопланова. 
Найвідоміша праця «Серце віддаю дітям» описує систему 
діяльності павлиського вчителя на засадах гуманізму, поваги 
до особистості дитини. Для Сухомлинського щира любов до 
дітей і педагогічна культура є взаємопов’язаними поняттями. 

Ідеї дитиноцентризму (орієнтація на особистість учня) 
описано в працях «Вірте в Людину», «Людина неповторна», 
«Дума про Людину», «Шлях до серця дитини», «Виховання 
особистості в радянській школі», «Серце віддаю дітям». 

Педагогічну спадщину педагога В. О. Сухомлинського 
охоплює ідея формування людини та розвиток і виховання 
особистості. 

Гуманізм педагогічної системи В. О. Сухомлинського, 
його концепція виховання особистості ґрунтується на 
положенні про самоцінність людини, її праві на свободу і 
гідність як неповторної індивідуальності. Погоджуємось із 
ідеями В. Сухомлинського який відзначав, що народ 
органічно продовжує себе через систему виховання в своїх 
дітях, генерує національний дух, ментальність, характер, 
сімейну культуру, основу якої складає збереження рідної 
мови, пізнання духовної спадщини батьків, вивчення свого 
родоводу, життя за нормами народної моралі тощо. Це є 
основою педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та 
співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та 
вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 
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добровільними та зацікавленими однодумцями, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат. Школа має сприяти 
залученості родини до побудови освітньої траєкторії дитини. 
Нова школа має допомагатиме батькам здобувати спеціальні 
знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи 
виховання. 

Ідеалом національного виховання в системі                    
В. Сухомлинського є національно-свідома, інтелектуальна, 
творча, здатна до саморозвитку і самовдосконалення 
особистість, носій національних цінностей, національних 
виховних традицій та звичаїв, морально-педагогічного 
досвіду українського етносу. Важливими є базові цінності 
демократичного суспільства – явища, процеси, норми життя, 
утвердження і розвиток яких мають найбільше значення для 
демократичного суспільства. Серед найважливіших з них: 
державність, добробут населення, національна безпека, 
відданість загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи, 
відповідальність перед собою, своєю сім’єю та суспільством, 
послідовне утвердження демократичних засад розвитку 
суспільства, побудови правової держави, становлення 
громадянського суспільства [2]. 

Головною особливістю сучасного національного 
виховання є формування в учнівської молоді ціннісного 
ставлення, ґрунтованого на сукупності ціннісно значущих 
якостей особистості, які характеризують її ставлення до світу 
та соціуму. Сутність цього процесу складає сприйняття 
дитиною світу, його реалій, явищ чи об’єктів, розуміння їх 
внутрішньої суті, місця та призначення в житті людини. Таке 
ставлення формується в процесі його проживання, соціально 
цінної діяльності. 

Основою системи національного виховання за                
В. Сухомлинським є формування соціальної ментальності 
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особистості, яка формує бачення дитиною свого місця в 
соціумі, включає національно-громадянську, національно-
етнічну, сімейно-родинну, філософську та духовну складові 
«Школи радості». «Актуальним сьогодні є впровадження у 
навчальний процес таких засобів активізації, як системи 
пізнавальних і творчих завдань, застосування різних 
прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та 
індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню інтересів    
дітей» [7]. Процес виховання має бути підпорядкований 
набуттю дитиною вмінь ототожнювати себе з державою, як 
активний її громадянин, власним родоводом, як гідний член 
сім’ї, а також формуванню відчуття відповідності власних 
вчинків і позицій щодо ідеалів української духовності. 

В. Сухомлинський відзначав, що формування 
особистості взаємопов’язано із глибинним і всебічним 
пізнанням історії, культури, духовності українського народу 
[10]. Пізнання і усвідомлення кожною дитиною себе як 
індивідуальності і як частки своєї нації та всього людства. 
Спрямованість виховання має підпорядковуватись 
формуванню задоволення морально-духовних потреб 
особистості. В. Сухомлинський трактує навчальну діяльність 
як творчий процес, що має на меті розвиток форм та методів 
для гуманізації, індивідуалізації та диференціації процесу 
шкільного навчання. Процес навчання та здобуття знання для 
дитини має бути радісним і природовідповідним, сприяти її 
всебічному розвитку. Ці ідеї також закладено в Концепцію 
НУШ [6]. У праці «Серце віддаю дітям» автор підкреслює, 
що важливим завданням школи є допомога дитині навчитися 
користуватися знаннями. Знання мають застосовуватись на 
практиці, спиратися на інтереси і захоплення дитини. Саме 
інтелектуальні цінності й розумову працю                       
Василь Олександрович називає найважливішим інструментом 
в учительських руках, за допомогою яких твориться         
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людина [3]. Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить на 
те, що віра В. Сухомлинського в можливості дитини 
взаємопов’язана із діяльністю яка має бути активною та 
творчою. Сьогодні в умовах НУШ пізнання пов’язано із 
організацією розумової праці на уроках, в умовах позашкілля, 
під час дистанційного та змішаного навчання. педагогічна 
творчість неможлива без праці душі вчителя. Однією з вимог 
до вчителя, на думку В. О. Сухомлинського, є здатність 
поєднувати щирість і мудрість. Він підкреслює особливу роль 
умінь учителя щодо професійного самопізнання і 
самовиховання. Він відзначає, що виховання - допомога 
дитині в реалізації її здібностей. Великого значення               
В. Сухомлинський приділяв педагогічній доцільності методів 
навчання. Від умілого використання методів вчителем 
залежить якість формування знань та практичних умінь і 
навичок, а також бажання вчитися. Від різноманітності 
методів залежить процес навчання та оволодіння учнями 
системою знань, формування пізнавальних та практичних 
умінь. Великого значення педагог надавав застосуванню 
наочності. Дослідники творчості В. Сухомлинського 
підкреслюють що основою його концепції є повага й довіра 
до дитини, визнання її унікальності та права на власний 
моральний вибір. 

Проголосивши творення добра дитиною найголовнішою 
ідеєю виховання, видатний педагог підкреслює значущість 
завдання школи залучати учнів до праці та формувати такі 
цінностей, як Турбота, Повага, Довіра й Відповідальність. 

До найважливіших навчальних умінь, навичок, якими 
має оволодіти кожний учень за роки навчання у школі,            
В. О. Сухомлинський відносить уміння спостерігати явища 
навколишнього світу. Важливими є уміння думати, 
зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити 
порозуміння; вміння дивуватися та уміння висловлювати 
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думку про те, що учень бачить, спостерігає, думає, робить. 
У школі важливо формувати уміння вільно, виразно, 

свідомо читати та виділяти логічно закінчені частини у 
прочитаному, встановлювати взаємозв’язок і 
взаємозалежність між текстами. 

Учні мають розвивати здібності щодо вільного, 
швидкого і правильного написання, роботи з текстами, 
зокрема писати твори. Такі ідеї визначено в освітніх 
стандартах та програмах Нової української школи. 

О. Сухомлинська зазначає: «Відбувається криза 
відповідальності, й свобода розглядається як 
вседозволеність» [8, с. 110]. Для української школи, яка 
сьогодні демократично підходить до виховання дитини, 
важливим є ідеї принципів свободи, прав людини, гуманізму 
в закладі освіти. 

Важливими є ідеї педагогіки партнерства та 
універсального дизайну, соціальної інклюзії та безпечного 
освітнього середовища. 

Сьогодні важливо формувати взаємодію між родиною, 
учнями, громадою на принципах демократії, саморозвитку й 
самореалізації. В. Сухомлинський описуючи проблеми 
виховання підкреслює значущість взаємодії «в колективі та 
через колектив». 

Виходячи з концепції вирішальної ролі освітнього 
середовища в моральному розвитку дитини, В. Сухомлинський 
зазначав: «Моральна свобода – велике людське багатство, але 
це багатство стає благом, якщо людина усвідомить себе як 
частинку колективу, суспільства, народу, розуміє спільні для 
всіх людей інтереси й потреби, підкоряється власному 
почуттю обов’язку й на основі особистого розсуду, 
особистого бажання, особистої волі робить так, як уважає за 
потрібне колектив, суспільство, народ» [12, с. 266]. 

Василь Олександрович найголовнішим принципом 
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життя колективу вважав розвиток гуманістичних взаємин між 
дітьми, створення здорової духовної спільності разом з 
повагою до кожноїособистості, її індивідуальних 
особливостей [11]. Особливу увагу педагог приділяв 
взаємному духовному збагаченню дітей, культивуванню 
турботи про кожного члена колективу: «Доброзичливість, 
розумна доброта – ось що має бути атмосферою життя дитячого 
колективу, головним тонусом взаємин педагога й дітей. Яке це 
прекрасне слово й водночас яке це глибоке, складне, 
багатогранне людське ставлення – доброзичливість» [12, с. 416]. 
Отже, на думку В. Сухомлинського, колектив існує тільки за 
умови турботливого й чуйного ставлення дитини до дитини. І 
в цьому його бачення збігається з підходами педагогів Заходу 
та зближує колектив і громаду. Безсумнівно, більшість учнів 
за часи радянської школи жили в умовах міцного колективу й 
щоденно відчували його турботу та вимогливість. Виховання 
у колективі має переваги, є фактором залучення дітей до 
найважливіших моральних цінностей. 

Однією з рис національної системи виховання повинно 
бути формування політичної культури, компетентності і 
толерантності особистості, виховання відданості цінностям 
демократії, свободи у виборі власних світоглядних позицій, 
прагнення активно включитись в державотворчі процеси, 
громадське життя сільської чи міської громади, в якій живе 
дитина [13, с. 233]. 

Національне виховання сьогодні взаємопов’язано із 
громадянською освітою яка актуальна не тільки на 
регіональному і національному, а й на європейському рівні. 
Сьогодні навчатися потрібно у формальному і 
неформальному середовищі протягом усього життя. 
«Формування соціальних та громадянських компетентностей 
в учнів є одним із основних завдань Нової української школи. 
Саме тому в освітній процес закладів освіти активно 
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впроваджується громадянська освіта, проводяться заходи з 
навчання демократії та громадянської парламентської 
просвіти» [5]. Формування соціальних і громадянських 
компетентностей в учнів є одним із основних завдань Нової 
української школи. Саме тому в освітній процес закладів 
освіти активно впроваджується громадянська освіта, зокрема 
заходи з навчання демократії та парламентської просвіти, а 
також ідеї провідних педагогів, зокрема В. Сухомлинського 
вони співзвучні ідеям програми, що прийняла Рада Європи 
щодо навчання демократичної громадянськості та правам 
людини (Education for Democratic Citizenship and Human 
Rights) [1]. 

Почуття громадянської культури – це усвідомлення 
своєї належності до сукупності досягнень громадянського 
суспільства та емоційне ставлення до історично набутого 
комплексу матеріальних та громадянських цінностей, правил, 
традицій, вірувань. Важливо розвивати громадянськість 
особистості саме в навчальному закладі [9]. Для учнів воно 
виявляється у збереженні та розвитку громадянської культури 
та гармонізації відносин у соціумі, так вчитель згідно з ідеями 
В. Сухомлинського має бути прикладом для наслідування, 
бути громадянином своєї держави та виховувати почуття 
громадянськості [11]. 

Почуття громадянськості є комплексом духовно-
моральних переживань особистості за долю Батьківщини, що 
виявляється у почутті патріотизму, морально-естетичних 
почуттях та національно-культурній ідентичності, 
громадянській гідності, громадянській відповідальності, 
громадянському обов’язку, громадянській совісті, 
громадянській мужності, шанобливому ставленні та любові 
до рідного краю, що відображається у соціально значущих 
діях, вчинках, спрямованих на забезпечення соціальних 
інтересів та прав людини, а також зміну соціального 
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середовища відповідно до моральних цінностей і актуальних 
суспільних завдань. Внукова О. М. відзначає, що 
громадянськість – це інтегрована якість особистості, яка 
формується в процесі виховання [4]. 

Відповідно до сучасної реформи НУШ громадянська 
компетентність входить до складу ключових 
компетентностей, що мають сформуватись у дітей під час 
освітнього процесу школи, тому знання про діяльність 
парламенту сприятиме формуванню громадянської 
компетентності учнів. В системі національного виховання 
обов’язковим є його регіональний аспект. Його специфіка і 
особливості мають грунтуватися на засвоєнні історичних, 
соціально-економічних, духовно-культурних, сімейно-
родинних традицій населення краю та оточуючих сусідів. 
Використання інтерактивних форм навчання, зокрема 
імітаційних ігор, квестів, сприятиме засвоєнню 
громадянських цінностей у молодших школярів і підвищить 
їх інтерес до навчання. 

Висновки. Педагогічна система В. О. Сухомлинського 
для сучасних поколінь учителів Нової української школи є 
джерелом розвитку та удосконалення професійної 
майстерності взагалі і дидактики. Теоретична, літературно-
педагогічна творчість і практична діяльність видатного 
українського педагога є значущими для вітчизняної 
педагогічної думки. Його педагогічна система описана у ряді 
змістовних праць та вчительський досвід стали основою 
Концепції Нової української школи. 

Школа – це місце де відбувається формування 
громадської свідомості дітей, їх громадянської активності й 
відповідальності. В. Сухомлинський відзначав, що 
найцінніше у дитини – її індивідуальні якості, неповторність 
внутрішнього світу, здібності які необхідно формувати. 
Концепція «Нової школи» пропонує сьогодні орієнтацію на 
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потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. Нова 
українська школа працює на засадах особистісноорієнтованої 
моделі освіти. Школа має враховує права дитини, її здібності, 
особливості, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи 
принципи дитиноцентризму та інклюзивності. 

Видатний педагог-новатор В. Сухомлинський описав 
систему впливу на вихованців, яка сприяє всебічному 
розвитку дитини, та формуванню громадянських якостей. 
Виховання всебічно розвиненої особистості він розглядав як 
єдність усіх його компонентів – розумового, морального, 
фізичного й естетичного. Щодо морального виховання, то він 
знайомить вихованців із нормами, підкреслює значущість 
загальнолюдської та національної моралі. Він доводить, що 
методика гуманістичного виховання полягає у поєднанні 
різноманітних способів та методів виховання. З метою 
формування учнів-патріотів, громадянських якостей і рис 
особистості важливо формувати повагу до Конституції, 
законів України, прийнятих правових норм, патріотичну 
свідомість, громадянську відповідальність. Значущим є 
рівень володіння державною мовою, виховання з малечку 
поваги до батьків, свого родоводу, до традицій та історії 
народу. А також формування працьовитості та здатності до 
творчого пошуку. Важливим є навички дисциплінованості та 
відповідальності за долю своєї країни, особливо це важливо 
сьогодні в умовах гібридної війни. Значущими є ідеї 
гармонійності, бо школа це місце, де дитина повинна 
відчувати щастя, повноцінність свого духовного життя, 
радість праці і творчості. Важливими є прагнення до здоров’я 
на різних рівнях (фізичному, ментальному, душевному та 
соціальному благополуччі, моральні якості, сформована 
художньо-естетична вихованість). Сьогодні актуальними є 
ідеї недискримінації та гуманного й толерантного ставлення 
до представників інших етносів. Важливими є ідеї 
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шанобливого ставлення до власної та культурної спадщини 
інших народів, зацікавлення молодших школярів здобутками 
духовної культури, релігії, філософії, звичаїв, традицій 
народностей, які населяють Україну. Початкова школа є 
фундаментом, на якому будується вся наступна система 
громадянського виховання школярів, формування в них 
любові до рідного краю, України, історичної пам’яті, 
духовності, національного характеру. 
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§3.2 ВИКОРИСТАННЯ ЗОШИТІВ ІЗ ДРУКОВАНОЮ 
ОСНОВОЮ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (Канак Л.А., 
Черкаська медична академія) 

 
Вступ. Державні стандарти фахової передвищої освіти в 

Україні спрямовані на підвищення якості підготовки 
фахівців, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці. 
Перед закладом освіти та викладачами постає завдання 
інформаційного забезпечення освітнього процесу 
навчальними посібниками. Саме вони виконують роль 
допоміжного засобу навчання для кращого засвоєння тієї чи 
іншої теми навчальної програми, поглиблення знань і вмінь 
здобувачів освіти [1].  

Ефективним засобом формування фахових компетенцій 
майбутніх випускників є застосування робочих зошитів, що 
сприяють організації повторення, закріплення, узагальнення та 
систематизації знань здобувачів освіти, формування у них 
спеціальних вмінь з відповідних навчальних дисциплін. 
Дослідженню різних аспектів створення та використання робочих 
зошитів присвячені публікації Лікарчук А. М., Майорової І. Г., 
Лаврик Т. В., Стрельцової Н., Упатової І. П. [2, 3, 4, 5, 6]. 

Однак, незважаючи на великий обсяг науково-
педагогічних, методичних джерел з питань застосування 
зошитів з друкованою основою в навчальному процесі, 
проблема їх використання при вивченні дисциплін 
природничо-наукового циклу в закладах фахової передвищої 
освіти, а також дидактичні принципи їх конструювання, 
повністю невичерпана і потребує подальшого дослідження. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування 
використання зошитів із друкованою основою при вивчені 
органічної хімії у закладі фахової передвищої освіти. 

В основу дослідження закладено гіпотезу, згідно з якою 
ефективне засвоєння навчального матеріалу, сила і стійкість 
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внутрішніх мотивів вивчення органічної хімії значно 
поліпшується, якщо систематично використовувати зошити з 
друкованою основою з метою активізації аудиторної і 
позааудиторної роботи здобувачів освіти і самоконтролю. 

Виклад основного матеріалу. В ході аналізу ряду 
педагогічної та методичної літератури нами встановлено, що 
поняття «робочий зошит» не має однозначного визначення у 
літературі, що позначається на існуванні різних поглядів на 
розуміння його завдань у навчальному процесі та змістовного 
наповнення. 

У Національному стандарті України «Інформація та 
документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення 
понять» ДСТУ 3017:2015 робочі зошити мають 
характеристику: навчальне видання, яке містить особливий 
дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під 
час засвоєння навчального предмета [7, с. 14]. 

Провідні науковці та педагоги-практики розглядають 
робочий зошит як набір завдань, дидактичних матеріалів чи, 
навіть, дидактичний комплекс; він виступає в якості засобу 
навчання або особливого жанру навчальної літератури. З 
урахуванням результатів аналізу літературних джерел та 
практичного досвіду використання робочих зошитів ми 
сформулювали визначення робочих зошитів з друкованою 
основою з хімії як засобів організації та засвоєння знань, 
здійснення контролю навчальних досягнень здобувачів 
освіти, хімічна інформація в яких представлена у формі 
узагальнюючих опорних схем, алгоритмів дій, різнопланових 
та різнорівневих завдань. 

Існують різні підходи до класифікації робочих зошитів. 
Аналіз досвіду використання робочих зошитів у професійній 
освіті свідчить, що розрізняють три види робочих зошитів: 
інформаційний, контролюючий, змішаний [6]. 
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Зошит інформаційного типу містить щільно 
впорядкований необхідний для засвоєння теоретичний 
матеріал, користуючись яким здобувачі освіти можуть легко 
орієнтуватися в повному об'ємі інформації курсу даної 
навчальної дисципліни. Особливості змісту таких зошитів 
надають їм багатьох ознак опорних конспектів, є широко 
розповсюдженим у професійній освіті. 

Контролюючі зошити вміщують систему завдань для 
закріплення та перевірки знань. Дидактичні засоби цього 
типу використовуються після засвоєння матеріалу теми та 
дозволяють здійснювати зворотний зв'язок між здобувачем 
освіти та викладачем, дають конкретний матеріал для аналізу 
повноти і якості знань, допомагають викладачу своєчасно 
помітити проблеми і помилки здобувача освіти та усунути їх.   

Структура робочого зошита змішаного типу передбачає 
поєднання інформаційного та контролюючого блоків.  

У нашому випадку було розроблено та використано на 
практиці єдиний поліфункціональний робочий зошит 
змішаного типу, яким здобувачі освіти можуть користуватися 
при роботі як в аудиторії, так і в умовах самостійного чи 
дистанційного опрацювання матеріалу.  

Основними структурними компонентами робочого 
зошита з органічної хімії є: навчальні завдання з вивчення 
понять і законів хімії; вправи на закріплення набутих знань; 
тренувальні алгоритмізовані завдання; узагальнюючі опорні 
схеми; інструкції до лабораторних дослідів; тести; завдання 
для самостійної позааудиторної роботи. Система 
пізнавальних завдань у робочих зошитах з хімії необхідна для 
того, щоб навчити здобувачів освіти аналізувати склад і 
будову речовин, диференціювати за ознаками хімічні 
сполуки, формулювати висновки, використовувати набуті 
знання в майбутній професійній діяльності. Сучасні підходи 
до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
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ґрунтуються на нових шляхах подання інформації й 
перетворення її на знання та впровадженні удосконаленої 
системи тестів, адаптованої до умов самоконтролю.  

При конструюванні робочого зошита з природничих 
дисциплін необхідно враховувати як загальнодидактичні 
принципи навчання, характерні для підготовки будь-якого 
навчального матеріалу (науковість, наочність, доступність, 
системність, цілісність), так і спеціальні принципи, що 
враховують специфіку робочого зошита (повнота, 
дискретність, алгоритмізація, конвертованість, послідовність, 
цільова достатність, мінімізація, естетичність та 
комфортність). [3, с. 10-11] 

Однією з істотних особливостей робочих зошитів із 
друкованою основою є те, що вони використовуються для 
створення орієнтовного алгоритму дій здобувачів освіти при 
виконанні завдань. Тому ілюстрації та схеми, доцільно 
створювати «працюючими», тобто такими, що вимагають 
доповнення, пояснюючих написів. Практичні ж завдання 
повинні бути розроблені так, щоб здобувач освіти здійснював 
поетапне виконання операцій, які приводять до правильного 
рішення. При цьому процес виконання завдань і результат 
фіксуються відразу в зошиті, що дозволяє викладачу 
прослідковувати хід думки здобувача освіти та вчасно 
виявляти прогалини в його знаннях. Набуття навичок 
досягається внаслідок виконання певної кількості завдань 
репродуктивного рівня. Введення завдань творчого характеру 
вдосконалює розумові здібності здобувачів освіти, формує їх 
професійну компетентність. Для самоконтролю засвоєння 
навчального матеріалу доречне використання тестових 
завдань, кросвордів. 

Експериментальна перевірка доцільності використання 
зошитів із друкованою основою для активізації самостійної 
аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів освіти та 
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самоконтролю при вивченні органічної хімії здійснювалася 
поетапно. 

На першому етапі нами були визначені 
експериментальні і контрольні групи. Для проведення 
експерименту були обрані дві групи ІІ курсу спеціальності 
226 Фармація, промислова фармація, ОПП «Фармація». 
Передбачалось, що самостійна робота з органічної хімії в 
експериментальній та контрольній групах буде здійснюватися 
за єдиним планом з використанням методів активізації 
самостійної аудиторної і позааудиторної роботи здобувачів. 
Ми планували на заняттях в експериментальній і контрольній 
групах застосовувати види діяльності, спрямовані на те, щоб 
здобувачів освіти навчилися самоконтролю, самоаналізу, 
самооцінці, а в експериментальній групі для активізації 
самостійної аудиторної і позааудиторної роботи 
систематично застосовувати зошити з друкованою основою. 

З метою визначення ролі зошитів з друкованою основою 
в організації самостійної роботи здобувачів освіти ми 
провели анкетування студентів спеціальності 226 Фармація, 
промислова фармація Черкаської медичної академії (всього 
опитано 73 здобувача освіти). 

97% респондентів відповіли, що зошит з друкованою 
основою допомагає організувати самостійну роботу, сприяє у 
набутті практичних знань, умінь і навичок. 

За результатами опитування, 64% респондентів віддають 
перевагу самостійній роботі репродуктивного типу і лише 14% - 
самостійній роботі творчого типу. Отже, одним із завдань 
викладача є формування у здобувачів освіти навиків творчої 
праці: уміння планувати самостійну роботу, раціонально її 
організовувати, здійснювати самоконтроль, знаходити 
нестандартні підходи до вирішення проблемних питань.  

Ми дослідили позитивні сторони використання зошитів 
з друкованою основою, які, на думку здобувачів освіти, 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
198 

сприяють більш ефективній організації самостійної роботи. 
Серед таких переваг 88% респондентів відзначили наявність 
завдань для самоконтролю, 57% вказали на економію часу, 
40% відзначили наявність професійно орієнтованих завдань, 
38% - наявність завдань на закріплення, узагальнення і 
систематизацію знань та умінь, 33% - наявність переліку 
літератури для самопідготовки з конкретної теми, 11% - 
наявність завдань проблемного характеру. 

Таким чином, важливе значення для здобувачів освіти 
мають завдання для самоконтролю, які водночас виконують 
три функції: навчальну, коригуючу, контролюючу. Також 
використання зошитів з друкованою основою дозволяє 
економити час і сприяє професійній спрямованості вивчення 
дисципліни. 

Перший етап експериментальної роботи передбачав 
визначення рівня мотивації студентів до навчання. За 
допомогою методики «Потрійне порівняння» ми встановили 
наявність внутрішніх мотивів вивчення хімії, їх силу і 
стійкість напочатку проведення експерименту в контрольній 
та експериментальній групах. 

У експериментальній групі 39% здобувачів освіти 
показали високу і достатню силу і стійкість внутрішніх 
мотивів вивчення органічної хімії, а у контрольній групі – 
40%. Отже, сила і стійкість внутрішніх мотивів вивчення хімії 
в експериментальній і контрольній групах суттєво не 
відрізняється. 

Напочатку проведення дослідження в 
експериментальній та контрольній групах були проведені 
діагностичні контрольні роботи з органічної хімії за єдиним 
завданням. Оцінювання проведено за 4-ьох бальною шкалою. 
За результатами діагностичної контрольної роботи, середній 
бал в експериментальній групі 3,5, а у контрольній – 3,59, 
якісний показник в експериментальній групі склав 52%, а у 
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контрольній – 54%. Вхідна діагностична робота дозволила 
нам встановити рівень навченості здобувачів освіти і 
відповідність експериментальної і контрольної груп. 
Проаналізувавши результати діагностичної контрольної 
роботи, можна зробити висновок, що обидві групи мають 
практично однаковий рівень успішності. 

Також перший етап експериментальної роботи 
передбачав розробку зошитів з друкованою основою з 
органічної хімії для студентів ІІ курсу спеціальності 226 
Фармація, промислова фармація, який за спрямованістю своїх 
дидактичних функцій відповідає робочому зошиту змішаного 
типу. 

Свою гіпотезу ми будували на припущені, що 
результати перевірки рівня сформованості знань та умінь 
здобувачів освіти а також сили і стійкості внутрішніх мотивів 
вивчення органічної хімії експериментальної групи, в якій 
для активізації самостійної пізнавальної діяльності і 
самоконтролю застосовувалися зошити з друкованою 
основою підтвердять ефективність їх використання у 
навчальному процесі у закладі фахової передвищої освіти. 

На другому етапі було проведено формувальний 
експеримент, який передбачав перевірку вірогідності 
висунутої гіпотези, здійснено аналіз, узагальнення, 
порівняння та обробку результатів дослідницької роботи, 
формулювання основних висновків. 

Застосування зошитів з друкованою основою з 
органічної хімії було перш за все орієнтоване на самостійну 
аудиторну роботу здобувачів освіти під керівництвом 
викладача і позааудиторну самостійну роботу, як форму 
підготовки до практичних занять.  

Для забезпечення вірогідності експерименту ми 
дотримувалися таких умов: 1). у контрольних та 
експериментальних групах вивченню підлягав єдиний обсяг 
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навчального матеріалу; 2). на вивчення кожної теми 
використаний однаковий час; 3). зберігалася однакова логічна 
послідовність вивчення матеріалу; 4). тестування та 
контрольні роботи проводилися після вивчення кожної теми 
за єдиним завданням в експериментальній і контрольній 
групах;  

5) 40% завдань тестів і контрольних робіт були 
спрямовані на перевірку знань здобувачів освіти, отриманих в 
процесі самостійної роботи. 

Слід підкреслити важливість внутрішніх, або 
пізнавальних мотивів навчання, що характеризуються 
потребою в інтелектуальній активності та пізнавальному 
інтересі. Самостійна робота має бути усвідомлена як 
внутрішньо вмотивована діяльність кожного. Під час 
проведення експерименту нами було проведено три 
дослідження внутрішніх мотивів вивчення органічної хімії за 
допомогою методики «Потрійне порівняння». 

В експериментальній групі кількість здобувачів освіти, 
що мають високу і достатню силу та стійкість внутрішніх 
мотивів вивчення хімії, зросла на 48% (з 10 до 21). В 
контрольній групі також спостерігається тенденція до зростання 
внутрішніх мотивів вивчення хімії, але кількість здобувачів 
освіти, що мають високу і достатню силу та стійкість 
внутрішніх мотивів збільшилася лише на 23% (з 9 до 14).  

При створенні зошитів з друкованою основою 
важливого значення ми надавали питанням, що стосуються 
самоконтролю за самостійною роботою. Здійснювати 
самоконтроль здобувачі освіти могли за допомогою 
тематичних тестових завдань, кросвордів, ланцюжків 
хімічних перетворень. На нашу думку, саме питання для 
самоконтролю відіграють важливу роль в активізації 
самостійної роботи здобувачів освіти і корекції знань та 
вмінь. 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
201 

Способами вимірювання результатів педагогічного 
експерименту було обрано контрольне тестування за 
допомогою тестів успішності та різнорівневі контрольні 
роботи. 

Тестування та контрольні роботи проводилися за 
єдиним завданням в експериментальній і контрольній групах. 
Порівняння виконаних у формувальному експерименті 
завдань діагностичних зрізів проводилося з урахуванням 4-х 
рівнів навчальних досягнень здобувачів освіти: високого, 
достатнього, середнього та початкового. 

Навчальні досягнення здобувачів освіти в обох групах 
мали виражену тенденцію до зростання, особливо в 
експериментальній групі. Кількість здобувачів освіти з 
високим та достатнім рівнем навчальних досягнень в 
експериментальній групі зросла на 35% (з 12 до 20), в 
контрольній групі на 23% (з 11 до 16).  

Отже, систематичне використання зошитів із 
друкованою основою підкріплене позитивним рівнем 
мотивації до вивчення органічної хімії як предмета, сприяє 
оптимізації самостійної роботи здобувачів освіти. Результати 
проведеної нами експериментальної роботи довели 
вірогідність висунутої нами гіпотези про те, що результати 
перевірки рівня сформованості знань та умінь здобувачів 
освіти а також сили і стійкості внутрішніх мотивів вивчення 
хімії експериментальної групи, в якій для активізації 
самостійної пізнавальної діяльності і самоконтролю 
застосовувалися зошити з друкованою основою, 
підтверджують ефективність їх використання у навчальному 
процесі закладу фахової передвищої освіти.  

Висновки. Структура та зміст робочого зошита з 
органічної хімії мають базуватися на компетентнісному 
підході, який передбачає розвиток двох видів компетенції: 
пізнавальної та діяльнісної. 
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Експериментально підтверджено, що систематичне 
використання зошитів з друкованою основою, що містять 
завдання для самоконтролю, сприяє зростанню сили і стійкості 
внутрішніх мотивів вивчення хімії, забезпечує більший приріст 
знань, здобутих в процесі самостійної роботи. 

Результати формувального експерименту показали 
ефективність використання зошитів із друкованою основою з 
органічної хімії у навчальному процесі закладу фахової 
передвищої освіти. 

Позитивні результати застосування зошитів із 
друкованою основою з органічної хімії потребують 
подальшої роботи з науково-педагогічного обґрунтування їх 
змістовного наповнення, а також врахування конкретної 
спеціалізації майбутніх фахівців. 
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§3.3 ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД ВИКЛАДАННЯ 
СЛОВЕСНОСТІ В ШКОЛІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ     
ДОРОБКУ ВОЛОДИМИРА СКОПІНА (ДР.ПОЛ ХІХ СТ.)    
(Новаківська Л.В., Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини) 

 
Вступ. У другій половині ХІХ століття курс словесності 

вважався неповноцінним, якщо вивчення теорії не 
супроводжувалося практичними заняттями. Вироблення 
правильної, чистої та точної літературної мови декларувалося 
як одне з основних завдань предмета. Процес читання 
постійно супроводжувався мовними вправами, різновидності 
яких за своєю різноманітністю мало чим поступалися тим, що 
використовуються в сучасній школі.  

Загалом освіта другої половини XIX століття буквально 
пронизана думкою про те, що мета викладання словесності 
полягає у свідомому вживанні мови в усному та писемному 
мовленні, а головний механізм для досягнення цього – 
читання, аналіз прочитаного, усні та письмові вправи. 
Література визнається предметом, який найбільш плідно 
впливає на мову дитини. Таку думку відстоювали О. Галахов, 
В. Водовозов, В. Стоюнін. З іншого боку, йшов напружений 
пошук методів викладання. Публічні виступи на той час, 
статті з методики та педагогіки критично висвітлювали 
існуючий стан справ у викладанні словесності. 

Виклад основного матеріалу. Володимир Петрович 
Скопін (1837 – 1888) – педагог-словесник, який зробив  
чимало в царині методики викладання словесності, зокрема в 
питаннях вивчення літературного твору, але його спадщина 
залишається малознаною. Нас цікавлять його наукові праці, в 
яких він розробив основні засади практичного методу 
викладання літератури, котрий грунтувався на детальному 
вивченні тексту літературного твору, і довів ефективність 
його використання на практиці. 
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На формування педагогічних поглядів В. Скопіна 
істотно вплинули гуманістичні ідеї розвивального і 
виховного навчання К. Ушинського, думки про народну 
освіту М. Пирогова, який відстоював людяність і законність у 
вихованні. Ці ідеї знайшли відображення у практичній 
діяльності і методичній спадщині словесника. 

Перші наукові роботи В. Скопіна з’явилися в журналі 
«Учитель» в період з 1863 – 1866 років. У статтях «Програма 
викладання російської мови і словесності в гімназіях, 
укладена за методом Любена» [4], «Про значення письмових 
вправ в старших класах гімназії» [1], «Керівництва з 
російської словесності» [5], «Про викладання історії 
російської літератури в середньоосвітніх закладах» [3] 
В. Скопін розглядає найбільш актуальні питання викладання 
словесності в гімназіях. 

Характеристику двом першим статтям дав відомий 
педагог-словесник В. Стоюнін у своїй книзі «Про викладання 
російської літератури [6]. В одному із розділів названі 
основоположні ідеї В. Скопіна: 

– «всі науки, які входять в коло словесності, належать 
до числа предметів дослідження, що є  найбільш нестійкими в 
результатах» [6,  С.273]; 

– «ні логіка, ні психологія, ні естетика, ні теорія поезії 
(як словесного мистецтва) незрозумілі учням в силу їхньої 
абстрактності, історія ж літератури вимагає від них 
попередніх знань історії народу і знайомства з пам’ятками 
писемності» [ 6, С.273]; 

– теорія прози і теорія поезії зовсім не науки. Все, що в них 
є істотного, належить або до граматики, або до історії мови і 
літератури…може бути передано учням під час читання у формі 
епізодичного викладання за потребою» [ 6, С.274]; 

– «від гімназистів можна вимагати знань лише кращих 
письменників, їхніх творів, основних фактів з біографій. Такі 
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відомості можуть бути передані їм у вигляді пояснювальних 
приміток і біографічних нарисів під час читання творів. 
Усякий систематичний конспект, усякі огляди, які дають 
загальну картину розвитку літератури є шкідливими в 
гімназії» [ 6, С.274 – 275]; 

– «вибираючи твір, необхідно мати на увазі, по-перше, 
їх зразковість, по-друге, важливе значення для суспільної 
свідомості, по-третє, їх доступність» [ 6, С.277]; 

– кожний освітній заклад зобов’язаний  зробити 
досягненням своїх учнів ті ідеї, які благородні представники 
людства поклали в основу своїх творів. Ціль ця буде 
досягнута не тоді, коли учні прочитають твори, а коли у всій 
повноті вивчать їхній зміст і викладуть письмово результати 
свого навчання… А, щоб досягнути її, вони мають виконати над 
твором чимало переробок, дати відповіді на багато запитань, які 
запропоновані учителем стосовно змісту» [ 6, .273]. 

Саме ці ідеї В. Скопіна розділяв В. Стоюнін,  але в 
інших питаннях були і розбіжності. 

Багато педагогів другої половини ХІХ ст., визнаючи 
провідну роль письмових робіт у розвитку усної і письмової 
мови, у здатності відбирати і систематизувати матеріал,  у 
формуванні логічного мислення, розглядали їх не як творчу 
діяльність, а як допоміжний педагогічний засіб, який 
необхідний для вивчення різних предметів гімназійного 
курсу, особливо на етапі узагальнення і оцінки знань. Це 
пояснювалося недостатньо розробленою методикою їх 
проведення. 

В. Скопін розглядав творчу діяльність як засіб 
досягнення високої гуманітарної підготовки і формування 
естетичних смаків. Дослідження особливостей системи 
письмових вправ у наш час має науковий і практичний 
інтерес, оскільки дозволяє порушити питання про нові форми 
вивчення художнього тексту у школі. 
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В. Скопін вважав, що письмові вправи на уроках 
словесності, які є результатом детального вивчення 
літературних творів, мають бути висунуті на перший план, як 
«важлива освітня зброя, подібної до якої не має педагогічна 
практика» [1, С. 915], тому що є результатом самостійної 
роботи над текстом твору, яка передбачає осмислення 
окремих фактів, встановлення їх внутрішнього зв’язку, 
визначення співвіднесення з ідеєю твору. 

Однак самостійна творчість може бути лише 
результатом накопичення і осмислення знань, так як «ідеї не 
містяться в дусі людському від народження, тому потребують 
розвитку: ідеї приходять до нас після довгих роздумів над ідеями 
інших; ми починаємо правильно думати тільки після того, як 
довгий час сприймали осмислене правильно» [1, С. 914]. 

Для досягнення цієї мети необхідна чітко продумана 
система запитань і завдань різної складності, яка враховує 
вікові особливості і рівень індивідуального розвитку, що 
дозволяє детально вивчити твір. 

В. Скопін вивчав досвід німецьких педагогів у галузі 
методики проведення письмових вправ і ставив у приклад 
систему питань Дейнгардта, яка була орієнтована на 
виявлення авторської позиції і моральної основи твору, що 
передбачало детальне вивчення змісту фрагментів твору з 
наступним відтворенням цілісної картини подій. В ній також 
передбачені завдання, які сприяють формуванню умінь 
проводити історичні паралелі, робити різні описи і визначати 
їхню роль для характеристики дійових осіб, встановлювати 
зв’язок, висловлений в епіграфі зі змістом розділу, співставляти 
фрагменти  літературного твору з твором живопису. 

Такі питання сприяють неодноразовому звертанню 
учнів до тексту художнього твору, вдумливому, серйозному 
ставленню до читання, розвитку самостійності, а також 
мають виховне значення. 
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Письмові роботи В. Скопін рекомендував проводити на 
основі вивчення творів класичної зарубіжної літератури, які 
дають уявлення про загальнолюдські цінності, в той же час 
наголошував на винятковому значенні рідної літератури, 
особливо народного епосу. 

Педагог аналізує також види письмових робіт, які 
існували в німецькій методиці, вважаючи доцільним їх поділ 
за ступенем складності на три види: 

1) «вправи, в яких дається форма і зміст і 
вимагається передача їх без суттєвих змін; 

2) вправи, в яких треба передати зміст в 
іншій формі або в задану  форму вкласти новий 
зміст; 

3) вправи, в яких і форма, і зміст мають 
бути плодом самостійної праці» [1, С. 918]. 

До першого виду відносяться: письмовий виклад 
вивченого напам’ять, переписування з книг, диктанти, 
письмовий переказ статті. Такі вправи, маючи на меті 
детальне вивчення художнього твору в єдності змісту і 
форми, сприяли збагаченню мови учнів, свідомому засвоєнню 
стилістики та історії мови, формуванню орфографічних 
навичок. 

Вивчення напам’ять віршів і прозових уривків може 
бути використано в молодших класах. Старшокласники 
передають зміст своїми словами. Учні повинні сприймати 
вивчення напам’ять як результат роботи над твором, 
демонструвати осмислене розуміння змісту і форми, тому 
важливо, щоб вони чітко уявляли собі перспективний план 
роботи на уроці, присвяченого вивченню того чи іншого 
літературного твору. 

Письмовий переказ прочитаного є першим ступенем 
вивчення змісту твору. Йому передує усний переказ уривка з 
хрестоматії. В. Скопін пропонує таку послідовність: 
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1. Читання уривка кілька разів. 
2. Бесіда за питаннями. 
3. Складання переказу. 
4. Письмовий переказ прочитаного. 
5. Читання переказів у класі і виправлення 

мовних помилок. 
6. Домашня робота (остаточний варіант 

переказу змісту). 
У молодших класах гімназії матеріалом для таких вправ 

можуть бути казки, байки, балади, історичні перекази.  
Переказ треба відрізняти від викладу змісту. Коли 

матеріал для роботи ускладнюється і вимагає вмінь з великої 
кількості фактів вибрати головні, то переказ перетворюється 
у вправу «вищого рівня» – виклад змісту. Така робота 
вимагає попереднього складання плану, який відображає 
поділ твору на смислові відрізки. 

До другого виду належали: переказ змісту зі 
збереженням авторської манери викладу ( такий вид вправ 
вважався важливим, оскільки робота, пов’язана зі зміною 
форми великого за обсягом твору, формує вміння виділяти 
головне, узагальнювати отримані результати). В. Скопін 
пропонує універсальний план роботи з текстом, зміст якого 
учні повинні викласти письмово: 

1) виявлення обставин, що викликали події, 
2) визначення системи дійових осіб, 
3) встановлення послідовності подій, 
4) оцінка їх наслідків; 
укладання програми, або логічний розбір, який є першим 

етапом роботи, спрямованої на визначення ідеї твору, 
дозволяє виділити в ньому смислові частини і встановити їх 
зв’язок, а також узагальнити результати, отримані в 
результаті самостійної роботи; ампліфікація, яка грунтується 
на дедуктивному методі дослідження, і так як і програма 
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передбачає визначення ідеї твору на першому етапі його 
вивчення з наступним спостереженням за процесом її 
втілення в художній образ; вилучення, які являють 
видозмінений переказ змісту декількох творів, об’єднаних 
образом одного героя. При цьому тема, визначена вчителем, є 
одночасно тією точкою зору, з якої слід розглядати події і 
встановлювати їх зв’язок. Такий вид роботи ефективний під 
час вивчення фольклорних творів; літературний переклад, 
який В. Скопін вважав найважливішим засобом вивчення 
стилістики, формування навичок писемного мовлення. 
Особливо доречним він є під час вивчення учнями давньої 
літератури; складання описів, на думку педагога є складним 
видом роботи з відтворення родових і видових ознак 
предмета і вимагає великої попередньої підготовки. 

До третього виду вправ належать такі, в яких і форма, і 
зміст повинні бути створені учнями. В. Скопін називає їх 
«вправами вищого рівня», їх мета – розкриття ідеї, 
характеристика дійових осіб, порівняння двох творів, 
відповіді на запитання, які торкаються проблеми художнього 
твору. 

Розкриття ідеї – найскладніша вправа, яка вимагає 
цілеспрямованої спільної роботи вчителя й учнів, 
формулювання «мислительного процесу», який постійно буде 
приводити до приблизно правильного результату. Коли такий 
шлях буде знайдено і засвоєно учнями, визначення ідеї через 
вивчення взаємозв’язків і взаємообумовленостей частин 
твору стане вправою, яку учні можуть виконати без допомоги 
вчителя. 

Виклад змісту як вияв основних фактів і логічний розбір 
як дослідження внутрішнього зв’язку думок на цьому етапі 
можуть сприйматися як складові частини програми, 
спрямованої на визначення ідеї, набуваючи якісно нового 
значення. Його мета виявити підпорядкованість кожного 
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фрагменту його ідеї, дослідити характери героїв. Досягненню 
цієї мети сприяє складання характеристики героїв. Такі 
вправи розвивають творче мислення і мають виховне 
значення. 

Роботі зі складання характеристики має передувати 
відбір матеріалу і його систематизація. Об’єктом уваги 
можуть стати не тільки слова і вчинки персонажа, але й 
відгуки про нього інших героїв твору і думки автора про 
ідеал. Для того, щоб робота була успішною, необхідно 
запропонувати план, що відображає провідні точки зору, і 
зробити зміст предметом вилучення, в який учні внесуть 
деталі, котрі стосуються характеристики героя. Далі має бути 
систематизація  зібраного матеріалу і твір-роздум про 
причини вчинків героя, мета яких виявити їх зв’язок з ідеєю 
твору. 

У молодших класах педагог також рекомендує 
використовувати цей вид вправ. Але він пропонує учням 
складати не твір-роздум, а твір-опис на матеріалі витягів, без 
вказівки того зв’язку, який існує між персонажем та ідеєю 
твору. 

До вправ «вищого рівня» В. Скопін відносить 
порівняння двох творів. Застосування порівняльного методу 
необхідне, за словами методиста, не тільки у викладанні 
словесності, але й під час вивчення мови і стилістики, 
оскільки він сприяє осмисленню історико-літературних і 
естетичних понять, окрім того за його допомогою «можна 
провести у свідомість учнів хоча б деякі уявлення про 
моральний ідеал, який характерний для певного часу, і, який 
характеризує суспільство певного періоду» [1, С. 1096]. 
Виконання таких вправ вимагає контролю з боку вчителя. На 
початковому етапі роботи матеріалом для порівняння можуть 
бути байки, побудовані на одній і тій самій моральній 
сентенції. Складніші завдання передбачають порівняння двох 
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романів, або двох драм. Порівняння може відбуватися по лінії 
співставлення змісту, ідей, характерів різних творів. Цей 
метод сприяє засвоєнню складних літературознавчих понять 
(наприклад, характерних ознак літературних напрямів і 
течій). 

Під час вивчення змісту від учителя вимагається вміння 
формулювати чіткі, конкретні, зрозумілі запитання, відповіді 
на які потребували би грунтовних знань учнями тексту 
художнього твору: «По-перше, питання має бути зрозумілим 
настільки, щоб учень ні хвилини не задумувався над тим, 
чого від нього вимагають; по-друге, воно не має увести учня 
в необхідність придумувати докази і спотворювати зміст; по-
третє, воно не має бути занадто поверховим, що учень навіть 
не помислив над ним» [1, С. 1072]. 

В. Скопін вважає, що всі вищеперераховані методичні 
прийоми зроблять письмові вправи важливим засобом 
навчання і виховання, підвищать якість літературної освіти. 
«Колись ми були задоволені тим, що учень вважався, хоч 
трішки грамотним, якщо він жваво переказував вивчене з 
підручника про властивості ліричної поезії… Слухаючи, як 
учень перераховує поетів пушкінської школи, ми обманювали 
себе надією, що він знає, хоч деяких. З таким же методом  ми 
будемо впевнені, що його відповіді є грунтовними. Правда, 
він ознайомиться не з багатьма творами літератури, зате 
ознайомиться міцно і всебічно» [1, С. 1073–1074] – робить 
висновок автор. 

Іншими словами, В. Скопін висловлюється за те, щоб 
знання учнів набували особистісного характеру, ставали 
інструментом пізнання. 

Висновки. Думка методиста про необхідність 
розглядати творчу діяльність як засіб досягнення високого 
рівня літературної освіти, формування естетичного смаку, 
виховання кращих якостей особистості учня: працелюбності, 
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самостійності, відповідальності, прагнення до якісних 
результатів у роботі – в наш час найбільш актуальна. 

Система письмових робіт В. Скопіна, укладена на 
основі уявлень про доцільність диференціації видів творчих 
завдань на різних етапах вивчення предмета і орієнтована, 
перш за все, на визначення ідеї літературного твору як 
результату роботи, відкриває широкі можливості 
моделювання різних творчих завдань під час підготовки до 
письмової роботи в сучасній школі. 

Види діяльності, які рекомендовані методистом 
(вивчення напам’ять, читання (різні види), переказ, виклад 
змісту, складання плану твору, характеристики героїв, 
порівняння двох художніх творів тощо) є особливо 
потрібними на етапі підготовки до написання твору, як в 
середніх, так і в старших класах, оскільки сприяють 
виявленню інтелектуального і творчого потенціалу, мають 
високу освітню і виховну ефективність.  
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§3.4 ПОЕТИКА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ІСТОРИЧНОЇ 
ПРОЗИ Ю. МУШКЕТИКА (Павлюк Н.Л., ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет) 

 
Вступ. Осягнення глибинних пластів минулого, 

осмислення доленосних моментів української історії стає 
об’єктом опрацювання не лише науковців, але й майстрів 
художнього слова. Письменники, пишучи твори на історичну 
тему, які мають потужний вплив на піднесення національної 
свідомості, гідності, патріотичності,  історичної пам’яті, 
проникають у далекі та тернисті епохи, щоб зрозуміти явища 
минулого в їх тісному взаємозв’язку із сьогоденням.   

Злам XX-XXI століть позначився певними глобальними 
змінами масштабного та локального характерів. Ці зміни 
торкнулися абсолютно всіх складових цивілізації. Не 
оминули вони, в певній мірі, і літературу. Письменники 
шукають нових форм, засобів художнього вираження 
об’єктивної дійсності, порушують загальноприйняті канони. 
Це стосується українського історичного роману та повісті, які 
пройшли довгий шлях становлення, і впродовж їхньої 
еволюції з'явилися певні жанрові ознаки, сформувалася 
множинність прикмет, які виявляють їхню родово-жанрову 
характеристику. Звичайно, ця сукупність – динамічна, адже 
світогляд автора, вимоги часу, пластичність самого 
романного жанру вносять в історичний роман та повість усе 
нові й нові ознаки, сприяючи їхнім різноманітним 
модифікаціям. 

Відкритість художнього тексту зумовлює його 
взаємозв’язок з іншими текстами через різноманітні цитати, 
алюзії, епіграфи, ремінісценції тощо, що складають основу 
інтертекстуальності. Поняття інтертекстуальності, зміст та 
сутність терміну, особливості типології інтертекстуальних 
зв’язків та відношень є предметом зацікавлення вітчизняних 
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та зарубіжних дослідників (Л. Біловус, Ж. Женетта, 
О. Жолковського, Н. Корабльової, Ю. Крістевої, З. Мітосек, 
І. Смірнова, Н. Фатєєвої тощо). Загальновідомо, що ця 
дефініція була введена дослідницею Ю. Крістевою у результаті 
обґрунтування та синтезування структурної семіотики 
Ф. де Соссюра та концепції діалогізму М. Бахтіна [17, с. 99]. 
Твердження літературознавця Н. Корабльової з приводу того, 
що будь-який текст – «…частина загального культурного 
тексту…», який «…є результатом засвоєння та трансформації 
іншого тесту» [16, с. 239], науковця Л. Сокол, як присутності 
«…у письмовому тексті великої кількості раніше створених 
текстів, які можуть існувати й поза волею автора» [43, с. 79] 
тощо ґрунтуються на концепції інтертекстуальності 
французького ученого Р. Барта: «Кожний текст виступає як 
інтертекст; інші тексти існують у ньому на різних рівнях у 
більш чи менш пізнаваних формах… <…> …бо завжди до 
тексту й навколо нього існує мова» [3, с. 415]. Як бачимо, 
інтертекстуальність – явище багатогранне, в основу якого 
покладена взаємодія великої кількості текстів на 
імпліцитному та експліцитному рівнях. 

Виклад основного матеріалу. Жанрові модифікації 
історичного роману та повісті XX- початку XXI ст. вплинули 
на розширення не лише зовнішніх, але й внутрішніх 
можливостей художнього тексту історичного характеру. У 
зв’язку з цим у прозі Ю. Мушкетика спостерігаємо 
аналізований вище феномен міжтекстової взаємодії.  

Твори Ю. Мушкетика у контексті історичної прози     
XX ст. досліджувалися з точки зору особливостей 
характеротворення, системи зображально-виражальних 
засобів (О. Проценко), виявлення нових форм вираження 
хронотопу та принципів й засобів конструювання художніх 
образів (Л. Ромащенко), своєрідності композиції та сюжету 
(М. Кондратюк), проблемно-тематичного аналізу, жанрової 
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специфіки (Л. Даниленко), етноментальних параметрів 
(Н. Ляшов), однак питання поетики інтертекстуальних 
відношень творів на історичну тему митця є актуальним та 
малодослідженим.  

Перші історичні твори митця – повість «Семен Палій» 
та роман «Гайдамаки» – відрізняються від інших романів та 
повістей специфікою викладу історичного матеріалу, 
співмірністю домислу та вимислу, особливостями ідейно-
філософської основи, а також і на поетикальному рівні. Так 
як ці твори були учнівськими, можна сказати, стартовими, то 
інтертекстуальні відношення у них майже не простежуються, 
за винятком цитат з народних пісень, що підтверджують їхнє 
фольклорне підґрунтя та допомагають розширити семантику 
зображуваних автором історичних подій. Хоча варто 
зауважити, що у романі «Гайдамаки» Ю. Мушкетик 
продовжив традиції Т. Шевченка (історико-героїчна поема 
«Гайдамаки») та М. Старицького (роман «Останні орли», 
який був першим прозовим твором про події Коліївщини в 
українській літературі) у відтворенні широкої картини 
народної боротьби, у возвеличенні непересічного подвигу 
борців за волю та правду, однак автор зобразив усю історію 
гайдамаччини: від причин, які призвели до повстання, до 
жорстокої розправи його учасників, чого не зробили його 
попередники. З цього приводу слушною є думка дослідника 
П. Кононенка, що Ю. Мушкетик «…творчо розкриває кращі 
традиції української національної прози від 
М. Коцюбинського, В. Стефаника до А. Головка, О. Гончара, 
залишаючись при тому самобутнім майстром» [14, 134]. 

Проблема класифікації інтертекстуальних елементів є 
досить актуальною у зв’язку із постійним ускладненням 
міжтекстових зв’язків. У літературознавчій науці 
розповсюджені типології інтертекстуальних відношень 
Ж. Жанетта, Н. Корабльової, Н. П’єр-Гро, Н. Фатєєвої та 
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інших учених. Однак найбільш поширеною все ж таки є 
класифікація дослідниці Н. Фатєєвої, яка вирізняє: цитатність 
(цитати, алюзії, центонні тексти); паратекстуальність (цитати-
заголовки, епіграфи); метатекстуальність (інтертекст-переказ, 
дописування «чужого» тексту, мовна гра з претекстами); 
гіпертекстуальність (висміювання та пародіювання); 
архітекстуальність (жанровий зв’язок текстів); інші моделі 
інтертекстуальності: інтертекст як троп чи стилістична 
фігура, інтермедіальні тропи та стилістичні фігури, звуко-
складовий і морфемний типи інтертексту та запозичення 
прийому; поетична парадигма [45, с. 120-160]. 

Одним із найпоширеніших інтертектуальних зв’язків в 
історичній романістиці Ю. Мушкетика є цитата – «дослівний 
уривок з іншого твору, вислів, що наводиться письмово чи усно 
для підтвердження або заперечення певної думки…» [19, с. 722]. 
Цитата, на думку дослідниці Н. Фатєєвої, «…активно 
націлена на «опуклу радість впізнання», проте ця заданість 
може бути як експліцитною, так і імпліцитною» [45, с. 122], 
тобто цитати можуть супроводжуватися вказівкою на автора 
або бути без неї, коли чужий текст вливається в інший таким 
чином, що його важко розпізнати.  

В історичному доробку письменника можна виокремити 
чотири тематичні джерела міжтекстової взаємодії на рівні 
цитати: фактичний матеріал, фольклор, художня література та 
Біблія. Найбільшу групу цитувань, спричинену жанровою 
специфікою романів та повістей прозаїка, становлять прямі та 
опосередковані цитати з різноманітних історично-
документальних та конкретно-історичних джерел, які 
виконують функцію своєрідних історичних коментарів та 
довідок, що підтверджують фактологічну правдоподібність 
відтворюваного. 

Духовна атмосфера відображуваної історичної епохи 
розкривається також через надбання усної народної 
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творчості, адже саме фольклор є найбільш «…вираженим 
суб’єктивним фактором творчості…», який формує та 
впливає на «…сюжетно-композиційну структуру і 
проблемно-тематичну своєрідність» творів на історичну   
тему [5, с. 61]. На інтертекстуальному рівні суперечливим є 
питання міжтекстової взаємодії художнього тексту та тексту, 
першочергово збереженого в людській пам’яті. У зв’язку із 
засвоєнням фольклорного різноманіття дослідник 
С. Неклюдов зауважує: «Авантекстові компоненти фольклору 
належать традиції в цілому, а не даному конкретному тексту 
й навіть не самому твору…» [33, с. 2-3]. Проте, як стверджує 
літературознавець Т. Цив’ян, «…фольклорний авантекст як 
попередня стадія тексту продуктивний і легко реалізується в 
текст/тексти ще й тому, що базується не лише на збереженні в 
пам’яті носія окремих елементів чи фрагментів традиції, а й 
тому, що в пам’яті носія МС (моделі світу – Н. П.) закладені 
певні основи, певні правила монтажу вихідних елементів» [47]. 
Тобто фольклорне надбання є важливою складовою частиною 
культури народу, а також своєрідним джерелом, яке збагачує 
художні твори героїкою минулих часів, любов’ю до рідного 
краю, гуманістичним пафосом та ліризмом.  

У зв’язку із козацькою тематикою творів Ю. Мушкетика 
найбільше прямих цитат спостерігаємо з козацьких пісень, 
тобто фольклоризм є важливою стильовою домінантою 
історичного доробку митця, адже, на думку літературознавців 
Ю. Гречанюка та А. Нямцу, «…саме фольклор у поєднанні з 
історико-документальними джерелами став основою 
художнього осмислення минулого» [6, с. 61]. Крім того, 
твори українських письменників на історичну тему 
(П. Куліша, І. Нечуй-Левицького, М. Старицького) тісно 
пов’язані з народно-поетичними традиціями. Фольклор є 
своєрідним підґрунтям народнопоетичної образності, 
символічності, ліричності та афористичності їхніх текстів. 
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Ю. Мушкетик також майстерно вводить у тексти повістей та 
романів цитати фольклорного походження. У першу чергу, це 
історичні, козацькі та чумацькі пісні, а також рядки із 
жартівливих пісень, пісень про кохання, про чумацьке життя, 
про події суспільно-політичного характеру, паремія – все це 
допомагає якнайвірогідніше передати атмосферу тогочасного 
історичного періоду: «Козаки як діти, розчулити їх співом нічого 
не варто, козак може заплакати із спочуття і до наймолодшого з 
трьох братів, які втікають з турецької неволі, і до старої неньки, 
що споряджає в далеку дорогу сина, і пройнятись мукою вдовиці, 
яка в самоті оре свою ниву» [31, с. 264]. Подвиги історичних 
осіб – Морозенка («Ой, Морозе, Морозенку, Преславний 
козаче, / За тобою, Морозенку, / Вся країна плаче» [26, с. 46]), 
Палія («Годі, коню, в стайні спати, / Пора ляхів налякати! / В 
луччім чині з креммя збита, / Гасне, іскра з-під копита – / То 
Палій, то Палій» [26, с. 45]), Нечая («…Ой над сином, над 
Нечаєм / Чорний ворон кряче… / Ой не дбали вражі ляхи / На 
козацькую вроду, – Рвали тіло по кавалку, Пускали на воду» 
[26, с. 45]) – є безсмертними, вони увіковічені в народній 
пам’яті, а їхня сила духу надихає наступні покоління на 
рішучі патріотичні дії. Крім того, рядки з історичної пісні 
«Ой з-за гори високої», головним героєм якої є хоробрий 
козак Нечай, об’єднують романи «Останній гетьман», 
«Гетьманський скарб» та повість «Ніч без світання». 
Цитування Ю. Мушкетиком рядків зазначеної пісні у ряді 
творів підтверджує важливість самовідданого подвигу козака 
у процесі становлення історичної та національної 
самосвідомості українців. 

В основу пісень, які Ю. Мушкетик вводить у сюжетну 
канву творів, покладено мотиви проводів козака на 
Запоріжжя чи в далекий похід («Ой да розвивайся, ой да 
сухий дубе, – / Завтра мороз буде; / Ой да убирайся, молодий 
козаче, / Скоро похід буде» [23, с. 27]) або його загибелі («Ой 
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на горі огонь горить, / А в долині козак лежить, / Порубаний-
постріляний, / Китайкою накриваний» [27, с. 37]), запеклого 
бою з турком («<…> Ой там козак з турком воювався, / Там 
козаченько розгулявся, / А під ним коник розігрався, / У 
синєє море увігнався» [32, с. 217]), драматичної зустрічі або 
сумного розтавання з коханою («Я дівчину люблю. / І Бог про те 
знає; / Карай, Боже, того, / Хто нас розлучає…» [22, с. 61-62]).  

Творам Ю. Мушкетика притаманне змалювання життя у 
всіх його проявах, гостроконфліктність зображуваних подій, 
психологізм, документалізм, художня типізація, глибокий 
соціально-психологічний аналіз та «…глибоке художнє 
пізнання й відтворення реально існуючої дійсності, її 
внутрішніх та складних… взаємозв’язків…» [1, с. 188]. У 
перших історичних творах Ю. Мушкетика «Семен Палій» та 
«Гайдамаки» спостерігаємо соціальний поділ персонажів на 
панів та людей їм підвладних, яких гірше, «...ніж за скотину 
мають, катують з усякого приводу» [21, с. 199]; які ніби 
«...народилися… з зігнутими долу плечима, мовби сама 
недоля повтоплювала так глибоко їхні очі» [30, с. 299]. У 
зв’язку з цим відрізняються і їхні життєві принципи: пани 
прагнуть утримати владу у своїх руках, а пригноблені усіма 
силами намагаються скинути з себе кайдани неволі. 
Непереборне бажання волі та справедливості стало 
об’єднуючою силою, яка згуртувала безправних на повстання 
під проводом Семена Палія, яке було своєрідним поштовхом 
до грандіозного народного повстання 1768 року – 
Коліївщини. Тож, що стосується перших історичних творів 
митця, об’єктом зображення яких є соціальна 
несправедливість та боротьба з нею, то відповідного 
тематичного спрямування є й міжтекстова взаємодія: нещасне 
життя дівчини-наймички («Чи я в лузі не калина цвіла? / Чи я 
в лузі не зелена цвіла?..» [21, с. 224]), життя людей за часів 
панщини («По цім боці в гетьманщині / Гетьман волю 
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косить, / Іде люд весь на панщину, / Іде та голосить» [30, с. 314]). 
Перераховані мотиви козацьких та народних пісень 
тематично споріднені не тільки з окремими епізодами, але й 
історичними творами письменника в цілому. У романі 
«Останній гетьман», в якому зображена тяжка доля українців, 
вимушених жити при царському дворі, представлено досить 
широку групу історичних пісень, пов’язаних з подіями 
Коліївщини та Хмельниччини. Як бачимо, пісня супроводжує 
всіх персонажів творів автора, вона є одним із домінантних 
засобів характеротворення, який сприяє багатограннішому та 
глибшому відтворенню їхнього духовного світу. 

Крім того, через пісню та введення в канву творів 
образу кобзаря, доля якого – «...ятрити рани, а не гоїти         
їх» [30, с. 282] відбувається здійснення автором 
гносеологічного процесу. У цьому спостерігаємо традиції 
А. Метлинського, Л. Боpовиковського,   Є. Гpебінки, Т. Шевченка, 
П. Куліша. Пісні, які виконують прості люди з народу, 
узагальнюють не тільки життєвий, але й історичний досвід 
народу, віддзеркалюють доленосні події історії рідного краю, 
прославляючи справжніх героїв та засуджуючи зрадництво, 
відступництво та віроломство. Самі кобзарі, мандруючи по 
світу, є своєрідними носіями важливої інформації 
(«Побачивши Залізняка, Петрик сказав про це дідові 
(кобзареві Сумному – Н. П.), й вони сіли край дороги. <…> 
Дід розповідав недовго: в місті війська небагато, воно стоїть у 
замку. Конфедерати майже всі виїхали з Черкас» [21, с. 306]), 
духовними наставниками народу (кобзар, розмовляючи з 
Ю. Хмельниченком, сказав, що світ «...широкий, а жити в 
ньому тяжко. Надто нашому люду. Піввіку ляхи з нас крови 
пили, а тепер і москалі питимуть» [24, с. 112]), виразниками 
його волелюбних прагнень, правди, що «ріже» гетьманам 
вуха та очі. Одним із таких моментів, що найточніше 
підкреслює зазначене вище, є епізод з повісті «Семен Палій», 
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коли гетьман Мазепа, почувши кобзареву пісню: «По цім боці 
в гетьманщині / Гетьман волю косить, / Іде люд весь на 
панщину, / Іде та голосить», – наказав: «– Візьміть 
харцизяку…», і свиснув  «...у повітрі нагай, жалібно 
задзвеніла обірвана струна, покривши тихий кобзарів       
зойк» [30, с. 314]. Тож, кобзарі особистим життям, творчістю, 
в якій відбита історія народу, думками, сповненими мрій про 
щастя та правду на рідній землі, наставляли на шлях істинний 
і козаків, і гетьманів, і повсталих людей. 

Ще одну групу інтертекстульності на рівні цитати в 
історичній прозі Ю. Мушкетика становить цитування з творів 
художньої літератури. У більшості випадків, це поодинокі 
цитати з текстів вітчизняних письменників, давньоримських 
поетів, відомих філософів. Так, в історичному доробку 
Ю. Мушкетика відчутний взаємозв’язок з поетичною 
спадщиною Т. Шевченка. Наприклад, роман «Прийдімо, 
вклонімося…» насичений прямими цитатами з творів 
Кобзаря, які виголошує Василь Чорний. Рядки з творів поета 
є болючим, пророчим підтвердженням подій сучасних: 
«Зненацька спливли на думку Шевченкові рядки: «Та до того 
й історію нашу нам розкаже…». Колись ці рядки пропливали, 
неначе незнайомі краєвиди за вікном поїзда. Нині зайнялися 
пожежею в рідному домі. Як він, Тарас, усе бачив і 
передбачив, один він розумів усе до кінця. Нашепотіли нам 
нашу історію, розказали її…» [29, с. 64-66].  

Крім того, однією із наскрізних цінностей у романах та 
повістях письменника, як і у творчій спадщині Т. Шевченка, є 
родина, яка розкривається через образ дому, який, крім свого 
основного функціонального навантаження, виступає 
особливим символом, означеним глибоким філософсько-
духовним сенсом. Це відбувається шляхом транформації 
поширеного в слов’янській культурі образу дому в символ 
дому-держави, адже зв’язок із рідним ґрунтом для українця 
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має особливий сенс, бо він «…асоціюється із синдромом 
вічного страдництва за відсутності рідної хати – своєї 
держави» [6, с. 20]. Вперше в українській літературі 
осмислення України як рідної хати з’явилося у творчості 
Т. Шевченка. Можна сказати, що Ю. Мушкетик продовжує 
справу Кобзаря, співвідносячи образ хати з Україною, чим 
самим митець створює своєрідну модель дому-України. «Дім-
держава – це Житло, що захищає народ, націю від хаосу 
небуття, а нація, народ теж повинні захищати його своєю 
присутністю…, оживляти його, не дати йому стати 
мертвим» [2, с. 98], і у цьому спільному домі кожна людина 
має думати не лише про себе, про свої інтереси та потреби, а 
про загальний добробут, щастя всього народу. У плані 
висвітлення мотиву заклику до єдності, поетизації волі та 
формуванні історичного мислення особистості Ю. Мушкетик 
також продовжив Шевченкові традиції. Тож, для 
Ю. Мушкетика Т. Шевченко є духовним наставником, у його 
поезіях романіст знаходить для себе народну мудрість і 
невпинно повторює його нетлінні слова, втілюючи їх у 
сюжети історичних творів.  

У повісті «Ніч без світання» спостерігаємо непряме 
цитування філософських позицій Аристотеля, Платона, 
Бекона та морально-естетичні засади творчості Горація тощо. 
Цитати такого плану вводяться письменником без лапок, але 
з вказівкою на автора тих чи інших слів, та виконують 
функцію окреслення філософських та літературних 
зацікавлень персонажів: «Аристотель казав, що світ – це 
боротьба двох начал, двох первенів» [24, с. 110]; «…Ми – 
тільки порох і тінь, сказав колись Горацій» [24, с. 120] тощо. 
Тож, інтертекстуальна асиміляція художніх творів на рівні 
цитати є менш поширеною у романістиці Ю. Мушкетика, 
однак ті посилання, які митець майстерно вводить у контекст 
творів, допомагають глибшому розкриттю художньої 
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дійсності, осмисленню людських взаємовідносин у 
філософському і психологічному ключах та осягненню 
доленосних проблем української історії. 

Помітно, що духовність, тобто те, що пов’язане з 
глибинами внутрішнього світу людини та її мораллю, як одна 
із найфундаментальніших ознак українського менталітету, 
займає вагоме місце у творчості прозаїка, саме тому його 
романи та повісті насичені цитатами з Святого Письма. Крім 
того, автор шляхом введення у них образів людей із 
світобаченням теологічного характеру намагається 
прикладом їхнього життя настановити на правильний шлях 
персонажів, які порушували заповіді Господні. Так, Дорофій 
Ружа, пізнавши всі труднощі та випробування життя, 
неодноразово замислюється:  

«– Ми всі щиро молимося по Євангелію – і порушуємо 
його заповіді повсякчас. Полюби ближнього, не прагни жони 
його, душі його, не прагни багатства, слави, влади, – 
повторюємо те од ранку до ночі, а чинимо навпаки.       
Чому?» [32, с. 142]. Так само болюче сприймає недотримання 
божих заповідей і протагоніст роману «Гетьманський скарб» 
Іван Сулима [22, с. 220]. Інші персонажі історичної прози 
Ю. Мушкетика – Семен Білокобилка та Олег Зайченко, –  
натрапивши на слова із Біблії: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє 
Царство Небесне» [28, с. 193]; «У Євангелії сказано – «ми 
живемо не для себе і помираємо не для себе» [29, с. 69], 
одночасно замислюються над найзагальнішими проблемами 
власної екзистенції та людського буття взагалі. До того ж 
завдяки інтертекстуальним зв’язкам біблійного характеру 
досягається повнота відтворення романістом історичної 
епохи, передається специфіка світосприйняття особистостей 
зображуваного періоду, морально-етична площина 
суспільства XVII-XVIII століття та духовний портрет того 
часу. 
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У творах Ю. Мушкетика досить поширеним також є 
звернення автора до алюзії («запозичення певних елементів 
претексту, за якими відбувається їх впізнавання в тексті-
реципієнті, де і здійснюється їх предикація» [46, с. 128]), 
особливість якої «…полягає в непрямому відсиланні до 
літературних текстів, що особливим чином змушує 
працювати пам’ять читача» [37]. Функцію наслідуваного 
елементу може виконувати сюжет, образ, мотив іншого 
твору. Тобто алюзія – це своєрідний натяк, відсилання до 
певного літературного твору чи іншого культурного 
надбання. Ю. Мушкетик творчо інтерпретує загальновідомі 
мотиви біблійного та літературного характерів. 

Так, художня рецепція біблійної легенди про 
братовбивство є досить поширеною в українській літературі. 
Вона покладена в основу творів І. Франка «Смерть Каїна», 
О. Кобилянської «Земля», Ю. Яновського «Вершники», 
О. Забужко «Казка про калинову сопілку», О. Ірванця 
«Брати» тощо. Однак Ю. Мушкетик не «дописує» 
загальновідомий сюжет, а переосмислює його в контексті 
історичних подій періоду Руїни. У листі до Івана 
Самойловича кошовий отаман Сірко, дорікаючи гетьманові, 
згадує про трагічний момент у житті Авеля та  Каїна: «Так, 
власний ти є погубитель... сьогобічної України... <…> Хто 
тільки, жорстокосердя твоє побачивши, може до тебе 
прихилитися з приязню і зичливістю? І якщо єдиного 
праведного Авеля кров волала од землі до Бога про помсту 
Каїнові, то що гадаєш, скількох і скількох братів наших, 
православних християн, пролитая по твоїй причині кров не 
буде на тебе скаржитися і в Господа-Творця свого, судії 
праведного, просити справедливості?» [31, с. 333]). Ці слова є 
своєрідним криком душі Івана Сірка, і адресовані вони не 
лише Самойловичу, а всім тим, хто сіяв насіння розбрату 
серед українців.  
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Зображуючи історичні події періоду Руїни у романі «На 
брата брат», Ю. Мушкетик продовжує традиції                       
М. Старицького. Словосполучення афористичного змісту 
«брат на брата» М. Старицький вживає у романі «Руїна» 
(1899) для характеристики історичного періоду кінця         
XVII ст., позначеного загостренням міжгетьманських 
міжусобиць, тоді як Ю. Мушкетик прагне поглибити 
ситуацію у творі «На брата брат», у якому події початку       
XVII ст. відтворені на більш ширшому соціальному ґрунті (на 
прикладі долі двох братів). У романі «На брата брат» [23, с. 5] 
і в повісті «Ніч без світання» [25, с. 51] зустрічаємо відгомін 
старозавітного сюжету про Каїна та Авеля. Алюзія на 
біблійну легенду в зазначених текстах є своєрідним 
узагальненням діяльності гетьманів, а образ Каїна, з ім’ям якого 
асоціюються поняття гніву, вбивства та непокори [49, с. 482], 
автором ні на кого конкретно не накладається, тому що він 
лише констатує факт злочину проти України та українців, що 
породжує багато філософських, національних, політичних та 
онтологічно-аксіологічних питань. Як бачимо, Ю. Мушкетик 
майстерно вплітає мотив братовбивства у площину сімейно-
побутових стосунків («На брата брат») та історичних подій 
(«Яса», «Ніч без світання»). 

В основу «Гетьманського скарбу» покладено 
трансформований прозаїком біблійний мотив про Павла та 
Петра. Так, чернігівський полковник Павло Полуботок та 
російський цар Петро I названі апостольськими іменами, 
проте вони є носіями різних ідей: «…стояли вони один 
насупроти другого, грішні, як і всі люди, та не однаковою 
мірою» [22, с. 104]. Контраст у змалюванні зазначених 
образів підсилюється протистоянням їхньої діяльності та 
зображенням мученицької смерті Полуботка під протекцією 
російського царя. Крім того, у сюжетній лінії Івана Сулими, 
особливо починаючи з моменту його подорожі у світ 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
227 

широкий, відчувається натяк прозаїка на біблійний мотив про 
Блудного сина шляхом введення у канву роману назви картини: 
«На лавах – сукняні налавочники, на стіні картина «Блудний 
син». В цю мить я позаздрив блудному синові: він свої митарства 
вже відбув… А моя путь – вся попереду…» [22, с. 135]. Шлях 
протагоніста був тернистий, сповнений різноманітних 
випробувань, труднощів та пригод. 

Запозичення мотиву про євшан-зілля помітне в одному з 
епізодів роману «Яса», коли під час нападу на Туреччину 
Мокій Сироватка випадково зустрів зрадника Марка Ногайця. 
Проте Ю. Мушкетик знову ж таки оригінально інтерпретує 
загальновідомий сюжет: тютюновий дим, виконуючи 
функцію євшан-зілля, викликає в пам’яті Марка найболючіші 
спогади та допомагає письменникові тонко розкрити душевну 
сутність персонажа: «Солодкий запах диму залоскотав 
Маркові ніздрі, він глибоко вдихнув його в груди, аж 
похилився. І враз з тим димом ввійшло щось болюче, до щему 
близьке, й він заплющив очі. В голові гули трагічні дзвони, й 
синя хвиля плинула перед зором пам’яті. Він міцно стиснув 
зуби, аби не закричати, і вже не почув сліз, що котилися з 
очей і губилися в густій чорній бороді. Вперше після 
татарського полону текли з його очей щирі сльози» [32, с. 
233]. Описаний момент у творі є своєрідним межовим 
психологічним напруженням у розкритті образу Марка, 
боротьбою двох його сторін: морально деградованої 
особистості та людини ще спроможної на розкаяння. 

Діалог між текстами різних культур відчуваємо у 
«Погоні» на рівні конструювання одного з епізодів роману на 
основі відомого фаустівського мотиву, коли людина за якусь 
цінність (кохання, вічна молодість, багатство тощо) заключає 
парі з нечистою силою. У творі за щасливе, багате життя 
(«Палац, варта, виїзди, полювання...» [28, с. 360]) чорт прагне 
заволодіти не душею Семена, як Мефістофель із роману 
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Й. Гете «Фауст», а його ідеєю, сенсом його життя – бути 
запорожцем, оберігати рідний край: «Та це ж... більше за все. 
– Говорить Білокобилка. – За мене, за мою душу. За всіх    
нас» [28, с. 361].  

Проаналізовані вище інтертекстові смисли є алюзіями з 
атрибуцією, тобто в них легко впізнаються закодовані, навіть, 
інколи трансформовані автором загальновідомі сюжети та 
мотиви. Проте історична проза Ю. Мушкетика також 
насичена імпліцитними натяками на інші твори на сюжетно-
композиційному, тематичному та образотворчому рівнях. 
Варто звернути увагу на ще декілька асоціативних зв’язків 
творів митця з іншими художніми текстами. Так, на початку 
повісті «Ніч без світання» під час зображення передсмертних 
хвилин життя Б. Хмельницького подано його монолог з 
приводу пройденого складного життєвого шляху. У цьому 
епізоді проглядається співвіднесення з романом 
П. Загребельного «Я, Богдан», який написаний у вигляді 
монологу-сповіді Хмельницького на передсмертному одрі. 

Проблема боротьби з тоталітарною системою, яка 
змальована Ю. Мушкетиком у романі «Прийдімо, 
вклонімося…», інтертекстуально споріднена з твором 
І. Багряного «Сад Гетсиманський», проте розгортання 
конфлікту, зображення образів головних персонажів – Олега 
Зайченка, який, потрапивши під коліщата радянського 
режиму, зламався та відступив, та Андрія Чумака, який зумів 
протистояти системі ціною власного життя, – опозиційно 
різняться. Використанням хронотопу дороги у побудові 
сюжетної основи оповіді романів «Гетьманський скарб» та 
«Погоня» налаштовує читача на продовження традиції 
П. Куліша («Чорна рада»), М. Старицького («Руїна»), 
В. Будзиновського («Пригоди запорозьких скитальців»), 
В. Малика («Таємний посол»), П. Загребельного («Смерть у 
Києві»), Л. Костенко («Маруся Чурай»), у яких образ дороги 
відіграє важливу сюжетно-композиційну роль. 
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У «Погоні» зображено екзекуцію над жінкою Мальвою, 
яку вважали відьмою: «Я зупинив коня й розглядався. Мене 
охопили подивування й тривога. На вигоні чинилося щось 
несосвітенне. Під тополями стояв обкладений кулями очерету 
й хмизом віз, на возі сиділа жінка в чорній, насунутій на очі 
хустці…<…> Баба несла в черепочку жар. І ось уже чоловік у 
літнику вихопив у неї черепок, підсунув під очерет…<…> 

–  За віщо це її? – запитав чоловіка…, але він 
відвернувся, натомість відповіла молодиця…  

–  Відьма. Скрізь ідуть дощі, а в нас хоч би капнуло… 
Сама бачила, як тримала у церкві свічку вогнем униз… І 
звізди з нема знімає, під коробку мучну кладе» [28, с. 241]. 
Цей момент роману Ю. Мушкетика інтертекстуально 
наближений до тексту повісті Г. Квітки-Основ’яненко 
«Конотопська відьма», у якій сотник Забрьоха, за 
намовлянням писара Пістряка, дав згоду перевірити відьом 
водою, тому що вони «…затворяють хляби небеснії і 
воспрещають дождеві орошати землю…» [12, с. 168]. Зазначені 
епізоди творів відрізняються глибиною соціального 
конфлікту: якщо у повісті «Конотопська відьма» розправа над 
відьмами зумовлена егоїстичними, користолюбними 
намірами писаря Пістряка скинути з посади сотника Забрьоху 
та зайняти його місце, то у романі «Погоня» знищення відьми 
є відлуння міфологічного світобачення людей.   На цій 
міжтекстовій взаємодії наголошує і Л. Ромащенко, зазначаючи: 
«Химерність роману Ю. Мушкетика своїм корінням сягає 
«Вечорів на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя… Рівночасно тут 
можна помітити зв’язок із традицією «Конотопської відьми» 
Г. Квітки-Основ’яненка…» [39, с. 249]. Фантастичність, яка у 
М. Гоголя виражається через народні повір'я, мотиви, казкові 
події, в історичній прозі Ю. Мушкетика, у першу чергу, 
конкретизується розповідями про нечисту силу («Ніч без 
світання», «Яса») або безпосередніми зустрічами з нею 
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(«Погоня»). У «Погоні» чорт є другорядним персонажем, він 
неодноразово з’являється у складні моменти подорожі Семена 
Білокобилки. «Він був понурий, мабуть, через те, що старий. 
Борода сива, цапина, а пика майже людська… Очі знову ж таки 
свинячі… І роги… Не роги, а паничі, як у найкращого цапа, ще й 
із загогулинами… Жупан на ньому тузинковий, шаровари 
шовкові, чоботи шеврові, нові, жовті. <…>  Хвоста не видко, 
мать, заховав його у шаровари» [28, с. 194], – такий опис чорта 
подає Ю. Мушкетик у романі, хоча на сторінках твору він 
виглядає то дідичем, то панком. Насичений текст роману, як і 
текст повісті М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки», й 
іншою нечистою силою (відьми, біси): «Дві загонисті відьми 
з реготом спускалися на голих сідницях по м’якій моховій 
подушці з високої клуні, й реготу того не було чути, а два 
хвацькі голі біси ловили їх унизу, й старий дідько для чогось 
колотив тичиною в криниці, а поруч, на вузенькому 
стовпчику, підібравши під себе ноги, сидів котик не котик, з 
хвостиком, з китичкою на кінці» [28, с. 302]. 
Інтертекстуальна спорідненість творів простежується на рівні 
створення образів фантастичних персонажів, наявність яких 
впливає на специфіку світосприйняття образів людей. 

Крім того, протагоніст твору Семен Білокобилка, на 
думку дослідниці Л. Ромащенко, «…є ніби літературним 
двійником козака Мамая з роману О. Ільченка… «Козацькому 
роду нема переводу» [39, с. 250]. Дійсно, описи зовнішності 
Білокобилки («У полотняній, розхристаній сорочці, яка 
відкривала міцні, гейби бронзові груди…, міцний, наче 
врослий у землю дубовий корч, крутоплечий, крутоголовий, з 
лисиною на всю голову, довкруж лисини – густа щітка темно-
русого чуперу…, а ще – гострі, неначе ножі, брови, й під 
ними сірі, пронизливі, трохи хитруваті, трохи небезпечні, 
темні в зіницях очі, які свідчили – чоловік побачив світа, 
побував на коні й під конем. У лівому вусі блищала срібна 
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сережка» [28, с. 140]) та козака Мамая («…зненацька виник 
невеличкий, кругленький, вельми кремезний і легкий 
чоловічок – у голубому, без окрас, запорозькому жупані, з 
важкою золотою сергою в пипці лівого вуха, що на нього був 
намотаний довжелезний оселедець – козацька             
чуприна» [11, с. 54]) споріднені наявністю сережки, 
доторкнувшись до якої у персонажів «…і туга відлітає, й 
прибуває сили» [28, с. 171]. Семена, як і Мамая, побратими 
вважають характерником, якому «…й смерть не страшна – 
заговорить будь-яке ядро, будь-яку кулю» [28, с. 157].           
Ю. Мушкетик у романі «Погоня» продовжує традиції 
О. Ільченка, створюючи образ мандрівного запорожця, який, 
як і Козак Мамай, є своєрідним втіленням українського 
характеру, волелюбності, стійкості та невмирущості       
народу [11, с. 83]. 

Опис зустрічі з вовком зближує роман «Яса»                 
Ю. Мушкетика на рівні інтертексту з оповіданням                
Дж. Лондона «Любов до життя». Лаврін Перехрест, сам-на-сам 
опинившись з вовчою зграєю, розумів, що «…він – їхня 
здобич і вже не втече. Холодні мурахи побігли Лаврінові по 
спині, вище, вище, по шиї, вже ворушилися на голові, й чуб 
спинався корчами. Але це були не тільки мурахи страху, а й 
злості, відчаю останньої боротьби. Він ішов просто на   
вовків» [31, с. 408]. Неймовірна жага до життя, нереальна 
сила волі змушують персонажів творів боротися до 
останнього: «Ікла злегка стиснулись, потім здушили руку 
дужче, вовк зібрав усю силу, намагаючись устромити зуби в 
поживу, якої так довго чекав. Але й людина чекала довго: 
рука здушила вовчу щелепу. <…> Хвилин через п’ять чоловік 
усією вагою навалився на вовка. Але рукам бракувало сили 
задушити його. Тоді він притиснувся обличчям до вовчої 
горлянки, намагаючись прокусити її. Рот забився шерстю. 
Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий 
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струмочок» [20, с. 129-130]. Ю. Мушкетик, як і Дж. Лондон, 
який зображує боротьбу знесиленого золотошукача та 
хворого вовка, використовує художній засіб гіперболи, щоб 
показати сміливість юнака, його силу, зумовлену страхом: 
«…він відчув у руці таку силу, такий запал, що вже не 
стримався, ступив уперед, нахилився й щосили махнув 
шаблею. Зграя відринула, завила… А на снігу лишилася 
велика чорна лапа й кривава стрічка аж до вовчого        
клубка» [31, с. 409]. Тож, непереборне бажання жити 
допомагає персонажам творів Ю. Мушкетика та Дж. Лондона 
кинути виклик смерті.  

Архітекстуальність, жанровий зв’язок текстів, у 
романістиці Ю. Мушкетика проявляється на рівні поєднання 
ознак психологічного, філософського, химерного, 
пригодницького романів, роману-випробування, роману-
сповіді, роману-подорожі тощо та історичного роману і 
повісті в одне художнє полотно. Інтертекстуальні відношення 
такого типу виникають на вимогу часу та у результаті 
постійного розвитку історичної прози, тому що жанр 
«...відроджується і оновлюється на кожному новому етапі 
розвитку літератури і в кожному індивідуальному творі цього 
жанру» [4, с. 142]. Хоча варто пам’ятати, що історичні 
різновиди роману та повісті мають свою жанрову матрицю – 
«генетично зумовлений комплекс найбільш усталених ознак, 
що залишаються атрибутивними впродовж всього 
історичного життя жанру» [18, с. 199]. 

 Історична основа, реальні історичні події та особи, 
часова дистанція, достовірність, певний відсоток вимислу та 
домислу тощо – найхарактерніші риси, притаманні 
історичному роману та повісті. Однак завдання 
Ю. Мушкетика – не лише художньо осягнути сторінки історії, 
митець, у першу чергу, намагається осмислити плин 
історичних подій, винести з них важливий урок для 
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наступних поколінь, показати глибину внутрішнього світу 
персонажів, заглянути у найпотаємніші куточки людського 
серця. Це стає можливим завдяки тому, що історичний роман 
та повість вбирають у себе певні ознаки інших різновидів 
романного та повістевого жанрів. Тобто історія стає 
своєрідним фоном, сюжетно-композиційним стрижнем, 
навколо якого розгортається драма людського життя, драма 
роду, нації, держави. 

Так, починаючи з повісті «Семен Палій» (хоча «...назвав 
автор свій твір повістю, за всіма жанровими ознаками це 
справжній роман», – уточнює жанр твору літературознавець 
А. Шпиталь [48, с. 48]), Ю. Мушкетика цікавлять настрої, 
спогади, переживання та психічні реакції персонажів. 
Письменник звертається до різноманітних засобів 
психологізму, серед яких переважають ретроспекція, 
самоаналіз, портретна деталь, пейзаж. Саме тому твори        
Ю. Мушкетика можна назвати історико-психологічними. 

Домінантним художнім засобом проникнення у глибини 
людської сутності в історичній прозі Ю. Мушкетика є 
ретроспекція, яка є визначальною у творчості кожного 
прозаїка, що писав твори на історичну тему, – П. Куліша,        
І. Нечуй-Левицького, В. Малика, П. Загребельного тощо. 
Хоча історичний текст – це суцільна ретроспекція, але 
повернення у минуле на фоні загального минулого 
використовується Ю. Мушкетиком, у більшості випадків, з 
метою психологiчного аналізу: для того, щоб заглибитися у 
внутрішній стан персонажів, а також, щоб читач бiльше 
дiзнався про їхні життєві історії. Варто зауважити, що 
повернення у минуле відбувається на асоціативному рівні: 
коли одна якась річ, дрібниця викликає цілий згусток 
спогадів. Переважно це стосується згадування дитинства як 
часово-віддаленого минулого. Так, гетьманові Самойловичу 
спогади дитинства навіюють різні запахи: «Десь приглушено 
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голосила під молотком на бабці коса, полини над кручею 
пахли далеким дитинством і молодістю» [31, с. 105-106]. 
Теплою хвилею накривають спогади і Юрія Хмельницького: 
«У пітьмі сіріла церква – батькова, Богданова. Спомини 
тислися до голови... Отамо була конюшня, отамо три 
криниці» [25, с. 75]. Як бачимо, спогади дитинства навіюють 
у персонажів творів Ю. Мушкетика почуття ностальгії. 

Крім поодиноких епізодів пригадування минулого, автор 
також подає розлогі «ретроспективні блоки» [15, с. 180]. Так, 
наприкінці роману «Яса» письменник описує життєвий 
калейдоскоп подій отамана. Сірко безперестанку згадує своє 
життя, роздумує над ним, ніби підводить своєрідний підсумок 
пройденого життєвого шляху. У романі «Останній гетьман» у 
формі ретроспективного блоку, тільки вміщеного майже на 
початку твору, письменник розповідає про дитячі роки 
Олексія в Лемешах, про те, як він пас корови, як навчався у 
дяка, як забрали його в хор до Петербурга, як познайомився з 
Єлизаветою. Аналогічно описані й життєві пригоди 
протагоніста «Погоні»: як «...на Синій колодязь напали 
татари й полонили всіх сельчан…» [28, с. 184], як чотири 
роки Семен «…веслував велетенським веслом на турецькій 
торговій галері, перевеслував усе Чорне море...» [28, с. 184]. 
Крім того, перші історичні твори є не просто психологічними, 
вони – соціально-психологічні. Деякою мірою ознаки 
соціально-психологічного роману мають й історичні романи 
«Яса», «Погоня», «На брата брат», «Гетьманський скарб», 
однак, у порівнянні з першими творами, у цих текстах автор 
не акцентує увагу на соціальній нерівності, а говорить про це 
побіжно, декількома штрихами змальовуючи  життя простих 
людей. До того ж «Ясу» та «Гетьманський скарб» 
літературознавці М. Слабошпицький та Н. Черченко 
класифікують як романи-літописи [40, с. 166; 257, с. 127]. 
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Своєрідною є жанрова специфіка роману «Гетьманський 
скарб», який визначають, як роман-роздум, роман-сповідь 
(Л. Ромащенко) [39, с. 168], роман-монолог, монолог-оповідь 
(К. Пастушенко) [36, с. 93-94]. Літературознавець Л. Ромащенко 
підкреслює, що дія роману «...представлена як оповідь, точніше 
літопис очевидця...» [39, с. 83]. Тобто «Гетьманський скарб» – 
не просто історичний роман, який має ознаки психологічного 
роману, а твір, у сюжетній основі якого домінує монологічне 
мовлення очевидця зображуваних подій. У зв’язку із 
використанням автором сюжетотворчих можливостей 
хронотопу, зверненням до засобів ретроспективи (спогади, 
роздуми), що дозволяє розширити хронологічні рамки творів, 
показати характери не статично, а в процесі їхнього 
формування, «Гетьманський скарб» можна визначити як 
історичний роман з елементами роману-спогаду.  

Для історичних творів письменника характерне 
включення у сюжетну основу романів та повістей 
різноманітних спогадів персонажів, авторського повістування 
та снів ретроспективного характеру. За допомогою сну-
спогаду у романі «На брата брат» автор розповідає про один 
із моментів з дитячих років братів Журавок: «Брати поснули, 
й снився їм один сон: широкий луг у жовтих кульбабах, і 
сірий у яблуках кінь…, вони обоє – одному п’ять літ, другому 
сім – сидять на коневі…, батько веде коня за повід, ступає 
поважно й трохи гордовито – гожих має синів, славних кохає 
козаків на заздрість сусідам і на страх ворогам» [23, с. 12]. 
Цей сон ніби спрямований у майбутнє: мужніми козаками 
стали Супрун та Матвій, але розвела їх доля по ворожих 
таборах. Сни-спогади також мають важливе значення у 
загальній побудові роману «Погоня». Через сонні візії, які 
показують еволюцію формування характеру, світогляду 
Семена Білокобилки, Ю. Мушкетик розповідає про дитинство 
головного героя, про вагоме у його житті знайомство з   
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Пивом [28, с. 181-183]. Крім того, роздуми, як і спогади, 
стають невід’ємною частиною життя всіх персонажів 
історичних творів митця. У романі «Яса» роздуми набувають 
філософського відтінку у зв’язку з тим, що з образом головного 
героя – отамана Сірка, – «...сусідить задума» [34, с. 154]. Дійсно, 
перед читачем кошовий постає постійно зануреним у світ 
власних думок: «Річки текли вспак, несли свої темні вони 
повільно і тихо. Й так само вспак текли отаманові думки. Не 
спалося» [31, с. 291]. Роздуми персонажів переростають у 
розлогі внутрішні монологи. 

Крім того, в авторську розповідь реалістичного 
характеру нерідко вкраплюються елементи імпресіонізму, 
адже особистісні враження та спостереження персонажів, які 
стали на шлях пізнання навколишньої дійсності, у поєднанні 
з миттєвими відчуттями та переживаннями хвилюючого 
трепету першого кохання, болю втрати, відчаю, зневіри, 
хвилин щастя та радості, надають творам митця 
філософського насичення та ліричного звучання. Так, у творі 
«Прийдімо, вклонімося…» майстерно поєднані елементи 
потоку свідомості персонажів, їхні роздуми та, сповнені 
душевного болю, спогади. Митець, майстерно відтворюючи 
хвилини марення Дениса, його передсмертні міркування 
(«Ніколи не думав, що буде так важко помирати. Мав себе за 
дужу людину, і ось… Помирати отак… У чужому краю, в 
чужому лісі, чужий усім…» [29, с. 28]); моменти непереборної 
жаги до знань Олега («І враз несподівана думка стрілою 
пройняла мозок: чому Василь Гордійович не прислав знайдені 
сторінки, «клапті», а переписав їх? Навіщо?» [29, с. 50]); дикого 
страху Якима («І думка – думка гаряча немов розжарений прут: 
«А може, зараз, поки в маячні? Злодій, бандит… Ніхто не 
знатиме». В горлі шерхло. Затрусився, неначе пес» [29, с. 38]); 
приступів хвороби Іполита («Сьогодні мені було зовсім 
погано… Задихався… Кашляв усю ніч, залив кров’ю 
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простирадло. До цього я не так боявся смерті. А          
тепер…?» [29, с. 95]), використовує внутрішній монолог, 
насичений різними стилістичними фігурами (риторичні 
питання, інверсії, три крапки). У романі «На брата брат» 
надзвичайно тонко та душевно передано автором 
психологічний стан Матвія Журавки у момент поховання 
брата: «Колюча удавка стискала горло. Все дужче й дужче. 
Вже темніло в очах. <…> Під горлом закипіли сльози, він 
міцно до болю стиснув зуби – не показати печалі та 
хвилювання, аби ніхто не дізнав, що в цьому рову засипають 
його рідного брата» [23, с. 275]. Письменник у зазначеному 
тексті уникає «…прямих авторських характеристик, 
ставить…» персонажів «…у ситуації, де їхні розум і серце 
промінилися всіма        барвами» [14, с. 100]. Помітно, що 
Ю. Мушкетик врахував досвід психологічного аналізу у 
попередніх творах («Семен Палій», «Гайдамаки», особливо 
«Яса» та «На брата брат»), так як психологізм текстів 
«Гетьманський скарб» та «Прийдімо, вклонімося…» 
виходить на новий рівень: «Гетьманський скарб» 
побудований у формі монологу ретроспективного 
характеру, а у канву другого роману автор вводить 
елементи потоку свідомості.  

Переживання, миттєві відчуття протагоністів 
розкриваються через сприйняття образів природи. 
Аналізуючи поетику романів О. Гончара, літературознавець 
М. Гуменний наголошує, що пейзаж у його творах – 
«…психологічно насичений. Переживання, тривоги, роздуми 
героїв, їхні душевні порухи розкриваються певною мірою 
саме через природу» [8, с. 60]. Продовження пейзажотворчих 
традицій Гончара-психолога знаходимо й в історичній прозі 
Ю. Мушкетика. Так, перед походом мінорний настрій оповив 
не тільки козаків, але й навколишній світ: «Сумно 
погойдувалася корогва на отамановому човні, скорботно 
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співала півча, журливо лизала берег зеленава хвиля. Смуток 
огорнув берег і плавні…» [31, с. 300]. Серед усього розмаїття 
історичної прози Ю. Мушкетика вирізняється роман «На 
брата брат», у якому переважають психологічно насичені 
пейзажі. Природа у творі використовується з метою 
підсилення драматизму зображуваного: Матвій після 
прокльонів брата Супруна як «…сновида вийшов з хати. 
Сірий світ гойдався перед ним: сіро цвів мак у городі, сірий 
крокіс вився по драбині, сірий півень сидів на ворині й 
стріпував сірими крильми. Сіра блискавиця спалахувала по 
краю важкої сірої хмари. Сірі коні під’їжджали до          
двору» [23, с. 171], – сірий колір навколишньої дійсності 
передає душевний стан протагоніста, його розгубленість, 
підкреслює неочікуваність братової поведінки. В 
аналізованому романі вражає неабияке вміння автора у 
створені лаконічних, драматично-напружених пейзажних 
картин, тоді як у попередніх творах, маємо на увазі «Ясу» та 
«Гетьманський скарб», помітна розлогість, поетичність 
образів природи, що свідчить про те, що майстерність 
Ю. Мушкетика зростала з кожним наступним твором. 

Домінантною ознакою ідіостилю письменника є 
філософічність, яка позначилася на жанровій специфіці, 
художній концепції, системі образів творчості митця. 
Помітною є і морально-етична наповненість кожного його 
твору, в основу якої, можна сказати, покладений художній 
прийом контрасту. Ю. Мушкетик зіставляє та протиставляє 
не лише образи людей, але й відтворювані ситуації, а також 
пріоритетні для них загальнолюдські цінності. У результаті 
дослідження спостережено, що автор спонукає персонажів 
самостійно аналізувати раціональний та моральний бік своїх 
вчинків. Так, наприклад, Семен Білокобилка, відволікаючись 
від свого основного завдання, розуміє, що «...ниньки кожна 
прогаяна днина це мовби надгорілий фітіль до бочки з 
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порохом, на якій сидиш. Я дедалі дужче втрачав спокій, і 
вчувалися мені ревиська гармат, і скрегіт шабель, і крики та 
стогони. Що про мене думають побратими!» [28, с. 211]; «...я 
злочинець, чорний злочинець, який запродує товариство і 
його святі заповіді…» [28, с. 253]. Підсилення цих 
монологічних висловлювань протагоніста відбувається 
шляхом постійного введення автором у контекст роману 
переліку боєприпасів, що залишилися у козаків: «Куль до 
гаківниць лишилася одна бочка, залізних – півбочки, ядер – 
п’ятнадцять, куль олов’яних, куль до шмагівниць, шроту 
залізного не лишилося зовсім» [28, с. 253]. Цей своєрідний 
звіт із кожною сторінкою твору все більше напружує оповідь, 
адже із зменшенням запасів зменшуються і шанси обложених 
на порятунок.  

В історичній романістиці «...уже з достатньою 
повнотою проявила себе тенденція, коли художній задум 
базується на умовно-притчевій основі з опорою на 
філософську багатоплановість образу, на вихід за межі 
конкретних хронологічних рамок, на концепцію життєвого 
матеріалу і ту цілісність сприймання світу, що 
скристалізувалася в образі символі чи фольклорній притчі» 
[10, с. 113]. Зазначену тенденцію спостерігаємо й у творчості 
Ю. Мушкетика. Саме як роман-притчу охарактеризував 
науковець Л. Новиченко сюжетну лінію роману «Яса» про 
товаришів-запорожців Лавріна Перехреста та Марка Ногайця 
[34, с. 157]. На нашу думку, ознаки роману-притчі 
простежуються у всьому романі «Яса», а не лише в його 
окремій сюжетній лінії, а також і у таких творах митця, як 
роман «На брата брат» та повість «Ніч без світання», в основу 
яких покладена легенда про братів Каїна та Авеля для 
художнього поглиблення теми Руїни (у більшій мірі, на цій 
легенді ґрунтується роман «На брата брат», про що вже 
свідчить сама назва тексту). Отож, психологічно-
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філософський струмінь позначився не лише на стильовій 
манері письма Ю. Мушкетика, але й на жанровій специфіці 
його творів. 

Важливим компонентом сюжетно-композиційної 
будови історичної прози письменника є пригодницький 
елемент, у цьому відчувається традиція архітектоніки творів 
на історичну тему О. Дюма, В. Скотта, П. Куліша, В. Малика. 
Літературознавець І. Дзюба щодо історико-пригодницького 
жанру пікреслює: «Історичний герой – завжди герой дії, руху; 
звідси динаміка сюжету в багатьох історичних романах. Але 
це ще не та специфічна естетична якість, що робить твір 
історико-пригодницьким. Жанр цей має свою умовність. Вона 
полягає в тому, що сюжетна інтрига, витворена часто-густо 
всупереч безпосередній правдоподібності, стає основою 
структури роману чи повісті і підпорядковує собі всі інші 
компоненти: водночас в усьому багатстві сюжетних 
перипетій «простежується» досить сталий набір типових 
традиційних мотивів (помилка, непорозуміння, несподівані 
зустрічі й розминання, підміна, невпізнання і пізнавання, 
викрадення, потрапляння в безвихідні становища й чудесні 
порятунки тощо). Але ця умовність не повинна ані 
відлякувати, ані розчаровувати. Вона може не відходити від 
правди і реальності історії, а по-своєму вести в її глибини, 
суттєві закономірності» [9, с. 95]. Саме такі «типові 
традиційні мотиви» притаманні деяким романам 
Ю. Мушкетика: «Яса» (сюжетна лінія Марка та Лавріна), 
«Гетьманський скарб», «Погоня», де незвичайні ситуації, в 
які потрапляють персонажі, не просто динамізують сюжет, 
але й є своєрідними випробуваннями, що загартовують 
характери персонажів, допомагають авторові зобразити їх з 
різних ракурсів. Крім того, у «Погоні» помічаємо елементи 
авантюрно-пригодницького та химерного романів. 
Підтвердженням цьому є введення у канву твору зустрічей 
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протагоніста Білокобилки з нечистою силою, в основному, з 
чортом: «В цю мить я побачив його… Справжній болотяний 
чорт. У нього з рота смерділо, аж мені сперло подих» [28, с. 265]. 
Білокобилка йде на різноманітні авантюри, які загартовують 
його силу духу: він кидає виклик і розлюченому натовпу, і 
долі, і невідомості, що чекає на нього попереду, і нечистій 
силі, і, навіть, самій смерті.  

Твори митця на історичну тему пройняті національною 
ідеєю (незалежність території рідного краю, його добробут): 
всі «...народи, – подумав гірко (Сірко – Н. П.), – мають право 
на щастя, та, скільки віку, в мого народу хтось намагається 
одібрати його долю. Вже ніби нічого й не лишилося, вже ніби й 
боротись ні за що, а серце не примиряється. Воно знає: сонце має 
рівно світити всім народам на землі» [32, с. 74-75]. Змальовуючи 
образи козаків, гетьманів, митець не ідеалізує їх, у різноманитних 
ситуаціях він зображує їх такими, якими вони були насправді. 
Так, Юрась Хмельниченко – «…розтривожений, з потовченою, 
пошарпаною душею…» [24, с. 92], Іван Сулима, ніби  
«очеретинка…», у нього «…ніжна душа, чуле серце… Ще й 
стражденне…» [22, с. 9], Павло Полуботок – жорстокий 
(сцена з козачком на початку твору [22, с. 9]), користолюбивий, 
прагне до примноження своїх багатств [22, с. 51] тощо. Автор 
здійснює значне художнє узагальнення, створюючи тип козака, 
якому властиві найкращі риси – патріотизм, вірність, жертовність. 
Однак романтичний струмінь вносить у твори митця 
незвичайність обставин та випробувань, які випадають на долю 
персонажів. У романі «Погоня» спостерігаємо метаморфози 
Білокобилки, Мальви, Ливона; у цьому відчувається «…відгомін 
міфологічного світосприйняття…» [19, с. 143], гіперболізацію 
сил Лавріна під час першого бою під Ладижином: «Лавріна 
мовби щось несло. Якби зараз з’явився дванадцятиголовий 
дракон, він би і його не злякався» [31, с. 244], порівняння 
кошового отамана Сірка з драконом.  
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Оригінальним у доробку письменника є органічне 
поєднання історичних подій та казкових елементів, що надає 
його творам певної фантастичності. У більшій мірі, казковість 
притаманна роману «Погоня», в якому через казкові засоби 
передаються епізоди про три загадки чорта та три дороги. 
Так, вибір Семеном Білокобилкою подальшого напряму своєї 
подорожі будується за принципом казкового тридоріжжя: 
«На перехресті притримав на мить: дорога ліворуч вела до 
матері, праворуч до Мальви, пряма – в Кагарлик. Я поїхав 
прямо» [28, 321]. Три дороги символізують не просто 
важливе життєве рішення чоловіка, але й моральний вибір, 
від якого залежить життя інших людей.  

Ю. Мушкетик нерідко випробовує персонажів, тому 
можна сказати, що кожен текст має ознаки твору-
випробовування. Образи людей історичної прози митця 
проходять перевірку владою («Яса», «Ніч без світання», 
«Семен Палій», «Гайдамаки», «На брата брат»), а у зв’язку із 
цим – і совістю. Відношення до влади є тим лакмусовим 
папірцем, який показує суть людини, її приховану від інших 
внутрішню глибину. Крім того, своєрідним випробуванням 
для деяких характерів стає володіння правдою, істиною 
(маємо на увазі літопис про події Коліївщини («Прийдімо, 
вклонімося...»)), потрапляння у складні ситуації життєвого 
вибору («На брата брат», «Останній гетьман»), пізнання світу 
(історія Дорофія Ружі як одна із сюжетних ліній роману 
«Яса»), далека та небезпечна дорога («Погоня», 
«Гетьманський скарб») тощо.  

В основу сюжетів творів «Погоня» та «Гетьманський 
скарб» покладений образ дороги, це дає всі підстави 
охарактеризувати їх як романи-подорожі. Так, під час 
виконання доручених завдань Семен Білокобилка, 
проїжджаючи те чи інше село, потрапляє у різні пригоди. 
Дорога, після звістки про заручини Уляни з Петром Толстим, 
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стала для Івана Сулими своєрідним способом життя: «Мені 
нічого було лишати на моїй батьківщині, переді мною лежала 
дорога, вона напливала на мене, втягувала мене...» [22, с.  123]. 
Впродовж мандрівки Іван зустрічає велику кількість людей зі 
своїми болями та радостями, саме в дорозі він познайомився з 
Пилипом Милею, який став для нього не тільки попутником, 
але й справжнім товаришем. Завдяки прийому подорожі 
можливе поєднання побутової та інтелектуальної манер 
спостереження над дійсністю, що, у свою чергу, дозволяє 
порівняти різні системи цінностей [50, с. 71]. 

Твори Ю. Мушкетика про минуле глибиною свого 
змісту звернуті у майбутнє. Вони, віддзеркалюючи досвід 
минулого, ніби орієнтують читача у складних лабіринтах 
сучасності. Саме через історичні події, приклади з життя 
персонажів письменник повчає, закликає майбутні покоління 
до єдності, до збереження історичної пам’яті свого народу, 
шанобливого ставлення до своєї історії, культури, мови, 
традицій, розважливості у вчинках тощо. Основними формами 
повчання в романах та повістях автора є позасюжетні елементи: 
авторські відступи ліричного, філософського характеру, вставні 
епізоди, які більше притаманні «Ясі» (притча про хату, життєва 
історія Дорофія Ружі), а також монологічне мовлення 
персонажів, яке відтворює їхні рефлексії про життя та смерть, 
владу, майбутнє країни та нації. Тож, елементи дидактизму 
(не просто виховання, повчання як у творах давньої 
української літератури, а виховання історією, правдою про 
далекі часи, красою рідного краю) проявляються в історичній 
прозі митця.  

Роман Ю. Мушкетика «Прийдімо, вклонімося...», 
основною сюжетно-композиційною особливістю якого є 
поєднання різних часових пластів, що допомагає авторові 
якнайдетальніше розглянути тему історичної пам’яті, є 
своєрідним містком між минулим та сучасним. Дослідниця 
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М. Кондратюк називає аналізований твір як роман «зв’язку 
часів» [13, с. 146]. До цього жанру належить ще одна повість 
Ю. Мушкетика – «Морок». Тож, автор продовжує традиції 
П. Загребельного («Диво») та Р. Федорова («Єрусалим на 
горах»), створюючи текст з такою ж архітектонічною 
специфікою. Однак від зазначених текстів роман 
Ю. Мушкетика відрізняється тим, що окремою сюжетною 
лінією у ньому є хронологічно окреслений літописний звід 
про події Коліївщини. 

Літературознавці Ф. Кейда та А. Гуляк стверджують, що 
«Прийдімо, вклонімося…» «...є вдалою спробою створення 
історико-політичного роману...» [7, с. 79]. Погоджуючись із 
цією думкою, варто зауважити, що історико-політичний 
характер притаманний більше сучасній лінії, у якій основна 
увага зосереджена на особливостях суспільного життя та 
культурно-наукового розвитку в радянські часи. До того ж 
сюжетна лінія про Данила Засядька, яка також пов’язана з 
історичною пам’яткою, має всі ознаки детективного роману: 
напруженість дії, динамічність сюжету [20, с. 595] тримають 
читача у невідомості та цілковитій інтризі: «Крутилися 
розігріті до червоного диски телефонних апаратів, крутилися 
колеса автомобілів, крутилося все емґебе, плануючи акцію по 
захопленню двох агентів невідомої ворожої держави. 
Запитання летіли з району в область, з області до Києва, а 
звідти – поради та накази: категоричні, надзвичайні,       
грізні» [29, с. 74]. Хоча заздалегідь відомо, кого розшукують і 
що є об’єктом пошуку, проте все одно вражає оперативність 
дій органів слідчої комісії («За півтори години приїхали 
оперативники… Наказ з Москви категоричний: захопити 
тільки живими; було укладено кілька планів проведення 
акції…» [29, с. 74-75]), особливості розслідування («Все 
відбувалося за планом: зігнутий, витіпаний страхом 
Коробченко, у якого тремтіли руки і ноги, хрипко покашляв, 
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Надзираєв і ще двоє піднялися по драбині, а далі план полетів 
шкереберть, – з горища пролунав постріл…» [26, с. 75]) та 
допиту в тоталітарній державі [29, с. 88-89; 170, с. 102-103]. 
Творові «Прийдімо, вклонімося...» також притаманні ознаки 
автобіографічного роману. Ю. Мушкетик пройшов увесь 
шлях наукового пошуку свого персонажа – Олега Зайченка, – 
тому в образі молодого аспіранта Олега, «...який працює над 
кандидатською дисертацією про Коліївщину, – легко вгадується 
сам автор. Прозаїк цього й не приховує» [41, с. 68], однак 
автобіографічне підґрунтя роману не є домінуючою 
жанровою ознакою аналізованого твору.  

Серед різноманітних інтертекстуальних відношень, 
виокремлених в історичній прозі Ю. Мушкетика, важливе 
місце займають також інтертекстуальні смисли на рівні 
художнього тропу або стилістичної фігури. У більшості 
випадків, це порівняння чи епітет із зазначенням власної 
назви, яка відразу відправляє читача до певного тексту для 
встановлення міжтекстового зв’язку. Персонажі романів та 
повістей письменника порівнюються з героями усної 
народної творчості, імена яких є «…концентрованим 
«згустком» сюжету тексту…» [46, с. 150]. Так, Дорофій Ружа 
(«Яса»), зустрівшись з рідними братами, порівнює себе з 
найменшим із трьох братів (дума «Втеча трьох братів з 
города Азова, з турецької неволі») [31, с. 217]. Як і 
найменший брат з народної думи, так і Дорофій, опинившись 
у скрутному становищі, не відчув братерської допомоги, а 
лише їхню жорстокість та недоброзичливість, хоча ні тіні 
осуду, ні каплі обурення не було у його лагідному та 
благородному серці. З Яремою та Хомою, персонажами 
народної пісні, порівнює Кайдан Лавріна Перехреста та 
Марка Ногайця:  

«– Хто з нас Ярема, а хто Хома? – запитав Марко. 
– Нема одміни, – одказав Кайдан… 
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Одначе сам одміну знав добре. Він немало дивувався 
їхній дружбі…» [31, с. 232]. Дійсно, юнаки були, мов брати 
рідні, проте на заваді їхній дружбі став егоїзм та чорна 
заздрість Марка. З героєм народних переказів, козаком 
Мамаєм, який, крім того, став головним персонажем роману 
О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і 
Чужа Молодиця», порівнює Мокій Сироватка в’язня, якому 
вдалося втекти з в’язниці, перехитривши охорону: «Коли б 
дістатися до стелі… – Думав Сироватка. – Але до неї – три чи 
чотири сажні. Ні, той в’язень, що втік, мабуть, справді був 
характерником. Намалював коня або птаха та й виїхав чи 
вилетів на ньому крізь стіну, як козак Мамай» [31, с. 384]. У 
творі і сам Мокій вдався до хитрощів, намалювавши на стелі 
приміщення, де його утримували, коня та вилізши через 
щілину. До такого самого способу втечі звернувся і Семен 
Білокобилка. Такий інтертекстуальний зв’язок у змалюванні 
епізоду втечі Сироватки та Білокобилки дає авторові право 
опосередковано поставити цих персонажів на один щабель із 
козаком Мамаєм, як уособленням безсмертного народного 
духу, його витривалості, розсудливості та волелюбності. До 
того ж у романі «Погоня» для реалізації інтертекстової 
моделі на рівні художнього тропу Ю. Мушкетик 
використовує, крім уснопоетичного, також і біблійне 
джерело. Так, побратим Семена, Пукавка, порівнюється з 
Хомою невірним: «Пукавка – Хома невірний. Нікому й 
нічому не вірить, усіх має за брехунів» [28, с. 153]. Таке 
словосполучення використовується для характеристики 
людини, яка постійно «…сумнівається, не вірить у що-
небудь…» [42, V, с. 266], а основа цього фразеологізму 
закладена у відомій євангельській легенді про апостола Хому, 
який не повірив у  воскресіння Ісуса Христа. 

На думку дослідника В. П’янова, «…Юрію Мушкетику 
не властиве замикання на певних, вивірених на власному 
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досвіді, художніх прийомах чи, як ото буває, шаблонах. 
Навпаки, він постійно шукає все нових і нових для себе 
засобів розкриття творчих задумів» [38, с. 103]. Стосується це 
не лише сюжетно-композиційної організації історичних 
творів митця, особливостей поетикальної парадигми або 
часово-просторового континууму, але також і специфіки 
характеротворення. Тому міжтекстова взаємодія на рівні 
художнього тропу, а саме порівняння, допомагає створити 
довершені образи персонажів, підкреслити їхню фольклорну 
основу, а також сприяє деталізації, виокремленню та 
укрупненню тих їхніх індивідуальних рис, на яких 
письменник не прямо, а опосередковано акцентує увагу. 

Важливим елементом типології інтертекстуальних 
зв’язків дослідниці Н. Фатєєвої є поетична парадигма, 
сутність якої полягає в тому, що «…кожен поетичний образ 
існує не сам по собі, а в ряді інших,... схожих  
образів – і разом з ними реалізує певний закон, модель, 
правило... – парадигму» [35, с. 7]. Так, певна «загальна ідея» 
закладена в образи Лавріна та Марка. У змалюванні доль 
зазначених персонажів відчувається інтертекстуальна 
спорідненість із фольклорними традиціями. Марко сам себе 
порівнює з Марком Проклятим, фольклорною особою, яка є 
також персонажем однойменного твору О. Стороженка: «Про 
свою зраду думав день і ніч, носив її, як отой проклятий 
Марко торбу з душами загублених грішників. Й не раз 
спливала думка про того Марка, бачив у тому лихе 
провіщення долі» [32, с. 265]. Категорія совісті, яка об’єднує 
ці два характери, є більш глибшою в образі Марка 
Проклятого:  «Совість тяжкая, важкая, невсипущая, що не дає 
мені спокою, гризе мене і день і ніч, вже більше як піввіку 
ношуся з нею і до кінця світу, до страшного суду буду 
носитися, поки не зробиться вона легенька, що й мала дитина 
її підніме…» [44, с. 314]. Постать Марка Проклятого – 
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трагічна, він тяжко карається за свій вчинок. Окреслена 
автором єдина мить у житті Марка – момент вбивства матері 
та сестри – вражає своєю глибиною та масштабністю. Вона 
асоціюється з певною межею, бар’єром та прірвою, тому що 
за нею – безчасся та вічність. Докори сумління Марка 
Ногайця є хвилинним розкаянням персонажа, адже, зрадивши 
один раз, через деякий час він знову йде на зраду, тоді як О. 
Стороженко підводить читача до думки, що персонаж його 
повісті стоїть на правильному шляху, коли пропонує козаку 
Кобзі та його товаришам провести їх на острів Зміїний, на 
якому «…осадився зі своїм загоном переяславський козак 
Кроивоніс…» [44, с. 364], щоб виступити разом проти 
шляхти. Маркові «…не раз доводилось уже на ньому бувати. 
Там теперечки і народу чимало зібралось. Порадимось, пора 
підійматися…» [44, с. 365], тобто служіння Батьківщині, 
рідному народові дає головному персонажу роману сили та 
наснагу рухатися далі та полегшувати своє становище, хоча 
це може тривати і цілу вічність. 

Лаврін Перехрест, побратим Ногайця, перебуваючи у 
турецькій неволі, був жорстоко страчений: його 
«…нахромили одразу на два гаки, вмуровані в сіру похмуру 
стіну» [32, с. 379]. Схожою смертю загинув відомий герой 
історичних пісень Байда Вишневецький. На такий 
інтертекстуальний шар творення образів Лавріна та Марка 
звернув увагу академік Л. Новиченко [34, с. 157]. Отож, 
зазначені персонажі через загальновідомі образи Байди та 
Марка, з якими читач порівнює їх на підсвідомому рівні, 
утворюють поетичну парадигму, яка ґрунтується на двох 
протилежних антиноміях: в образі Лавріна закладене поняття 
самопожертви, а в образі Марка – ідея зрадництва як 
своєрідного прокляття. 

Досліджуючи специфіку міжтекстової взаємодії, 
літературознавець Н. П’єге-Гро зауважує, що однією із 
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найважливіших функцій інтертекстуальності «…є 
характеристика персонажів; завдяки інтертексту вона набуває 
достовірності. …коли в розповіді міститься вказівка на 
коло… читацьких інтересів, це дозволяє уточнити, 
наприклад, особливості… психіки, змалювати предмет… 
постійних турбот…» [37]. В історичній прозі Ю. Мушкетика 
спостерігаємо неодноразове зазначення автором назв книг, 
творів письменників різних епох. Так, Іван Виговський був 
зацікавлений творчістю Е. Роттердамського («На брата 
брат»), а книгу цього філософа «Похвала Глупоті» аналізував 
Іван Сулима з роману «Гетьманський скарб», гетьман Іван 
Мазепа читав «Монарха» Н. Макіавеллі («Семен Палій»), 
Юрась Хмельниченко («Ніч без світання») захоплювався 
творами Гомера, Цицерона, Юлія Цезаря, Г. Смотрицького, 
Лазаря Барановича тощо. Як бачимо, в основному, це книги 
філософського характеру, через які вони намагаються пізнати 
істину, закони світобудови, закономірності людської 
екзистенції. Крім того, назви книг, майстерно введені автором 
в сюжетно-композиційну канву повістей та романів, 
допомагають також осягнути філософсько-художню 
концепцію кожного його твору окремо та історичного 
доробку в цілому. 

Тож, жанрові модифікації творів на історичну тему 
помітно розширили спектр поетикального аналізу на рівні 
інтертекстуальних відносин. На думку науковця Н. П’єге-Гро, 
«…інтертекстуальність є вираженням турботи про підтримку 
традиції і збереження пам’яті про минуле…» [37], тобто 
інтертекстуальність орієнтована на зв’язок з національним та 
світовим культурно-історичним надбанням. 

Висновки. Як бачимо, історичну прозу Ю. Мушкетика 
визначає взаємопроникнення різноманітних текстів та 
мотивів на рівні імпліцитної та експліцитної цитатності, 
алюзійності, архітекстуальності, паратекстуальності та 
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поетичної парадигми, що надає їй не просто асоціативності, а 
подвійності смислу та певної закодованості зображуваних 
подій у тісному взаємозв’язку із традиціями минулого. 
Найпоширенішим інтертекстуальним компонентом у творах 
письменника є цитата, тематичними джерелами якої є 
фактичний матеріал (історичні документи), фольклор 
(історичні, козацькі та чумацькі пісні, паремія), художня 
література (поетична спадщина Т. Шевченка, вітчизняні 
автори та праці античних філософів) та Біблія, а також 
алюзія. У романах та повістях помітне й запозичення 
загальновідомих літературних (мотив про євшан-зілля 
(«Яса»), фаустівський мотив («Погоня»)) та біблійних 
мотивів (легенда про Каїна та Авеля («Яса», «На брата брат», 
«Ніч без світання»), легенда про Павла та Петра, про 
Блудного сина («Гетьманський скарб»)). Інтертекстуальний 
зв’язок творів митця з іншими художніми текстами 
передається також за допомогою алюзії. Так, окремі епізоди 
повісті «Ніч без світання» пов’язані з романом 
П. Загребельного «Я, Богдан», роману «Яса» – з оповіданням 
Дж. Лондона «Любов до життя», роману «Погоня» – з 
повістю Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» та 
романом О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу», у 
творі «Прийдімо, вклонімося…» відчутний вплив роману 
І. Багряного «Сад Гетсиманський» тощо. 

Для створення образів персонажів романів та повістей 
автор звертається до фольклору: порівняння Дорофія Ружі з 
найменшим з трьох братів з народної думи «Втеча трьох 
братів з города Азова, з турецької неволі», Лавріна та 
Марка – з Хомою та Яремою, Сироватки та Білокобилки – 
з козаком Мамаєм тощо. У романі «Яса» спостерігаємо 
поетичну парадигму, згідно з якою в характерах Лавріна 
Перехреста та Марка Ногайця закладено дві абсолютно 
протилежні ідеї (добро, самопожертва та зло, зрада), які 
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реалізуються в народних образах Байди Вишневецького та 
Марка Проклятого.  

Ознаками, які конкретизують жанрову специфіку 
історичної романістики митця, є психологізм, філософічність, 
автобіографічність, дидактичність, притчевість, авантюризм 
тощо. Так, риси роману-спогаду та роману-подорожі мають 
твори «Гетьманський скарб» та «Погоня». Так, риси роману-
спогаду та роману-подорожі мають твори «Гетьманський 
скарб» та «Погоня». Крім того, «Ясі» та «Гетьманському 
скарбу» притаманні ознаки роману-літопису, а також 
історико-пригодницького роману. Що стосується «Погоні», 
то у ньому простежуються елементи авантюрно-
пригодницького, химерного романів. У зв’язку з художньою 
трансформацією легенди про братів Каїна та Авеля у творах 
«На брата брат», «Яса», «Ніч без світання» відчуваються риси 
притчі – посилення філософічності та метафоричності 
зображуваного. Оригінальним у жанровому відношенні є 
роман «Прийдімо, вклонімося...» – це історико-політичний 
роман «зв’язку часів» з елементами автобіографічності та 
детективності. До того ж усі історичні романи та повісті 
Ю. Мушкетика мають ознаки творів-випробувань з 
елементами дидактизму (виховання історією). Як бачимо, 
архітекстуальність (жанровий зв’язок текстів) та 
полівалентність жанрового насичення аналізованих художніх 
текстів митця є беззаперечною, історія у них виступає 
своєрідним фоном, на якому відбувається розгортання 
сюжетних ліній, колізій, розв’язання конфліктів. 

Отже, інтертекстуальні відношення історичної прози 
Ю. Мушкетика позначені глибиною та багатоаспектністю: 
поняття ціннісного характеру тісно взаємопереплетені з 
поетикальним аналізом в цілому та типологічним, 
текстологічним і психологічним дослідженнями творів митця. 
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§3.5 ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ 
(Снісар О.А., Черкаська медична академія, Ліфер К.О., 
Черкаська медична академія) 

 
Вступ. Підготовка майбутніх лікарів визначається 

стандартом вищої освіти України другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я, 
спеціальності 222 Медицина, що затверджений та введений у 
дію наказом Міністерства освіти і науки України 
від 08.11.2021 р. № 1197 [1]. У даному документі чітко 
сформульовано загальні компетентності (ЗК) та фахові 
(спеціальні) компетентності (СК), які мають бути сформовані 
у майбутнього лікаря в процесі навчання, а також програмні 
результати навчання (ПРН). Аналіз багатьох з них, 
що стосуються безпосередньо здатності визначати перелік 
лабораторних досліджень, оцінювати їх результати, 
встановлювати на основі цих результатів клінічний діагноз, 
вказав на важливу роль дисциплін «Біологічна та 
біоорганічна хімія» та «Клінічна біохімія» у формуванні 
компетентностей лікаря. 

Процеси обміну речовин в організмі людини, їх 
проходження у нормі та патологічні зміни, що відбуваються 
при певних захворюваннях є предметом вивчення біологічної 
хімії та клінічної біохімії. Видатний український вчений-
біохімік, член-кореспондент Національної академії медичних 
наук України Ю. І. Губський  вказував, що сучасна біологічна 
хімія – це фундаментальна біомедична наука, яка все в 
більшій мірі стає основою теоретичної медицини, а біохімічні 
та молекулярно-біологічні підходи та методи посідають все 
важливіше місце в діагностичному процесі та контролі за 
ефективністю лікування [2, с. 7]. Сучасні лікарі мають 
усвідомлювати все зростаюче значення глибокого розуміння 
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закономірностей перебігу біохімічних процесів в організмі 
людини, роль цих знань для призначення у кожному 
конкретному клінічному випадку необхідного переліку 
біохімічних лабораторних досліджень та опрацювання їх 
результатів для діагностики захворювання.  

Виклад основного матеріалу. Біологічна хімія в 
освітніх програмах спеціальності 222 Медицина відноситься 
до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки, але її 
роль у формуванні фахових компетентностей майбутніх 
лікарів важко переоцінити. До таких компетентностей 
належать: 

− здатність до визначення необхідного переліку 
лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 
результатів (СК 2); 

−  здатність до встановлення попереднього та 
клінічного діагнозу захворювання (СК 3); 

− здатність до визначення характеру харчування при 
лікуванні та профілактиці захворювань (СК 5) [1].  

У програмних результатах навчання (ПРН), що вказані 
у стандарті вищої освіти України спеціальності 222 
Медицина зазначено, що саме результати лабораторних та 
інструментальних досліджень (за списком 4)  є тією 
інформацією на підставі якої лікар оцінює психомоторний 
та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем 
організму, оцінює інформацію щодо діагнозу (ПРН 5). Лікар 
повинен призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та 
за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні 
та/або інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із 
захворюваннями органів і систем організму для проведення 
диференційної діагностики захворювань (ПРН 7) [1].  

Список 4 стандарту вищої освіти України спеціальності 
222 Медицина – це перелік обов’язкових лабораторних 
та інструментальних досліджень за результатами яких 
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встановлюється діагноз. З 58 пунктів даного списку, 15 – це 
безпосередньо біохімічні дослідження і вони становлять            
26 % з усіх запропонованих стандартом методів. До списку 4 
належить визначення амінотрансфераз крові, загального 
білірубіну крові та його фракції, які є інформативними 
показниками функцій печінки та дають значні відхилення від 
норми при вірусному гепатиті, цирозі, печінковій 
недостатності або при дії токсичних речовин. Лужна 
фосфатаза крові характеризує стан жовчних протоків 
і визначається для діагностики жовчнокам’яної хвороби. 
Значення креатиніну та сечовини в крові, швидкість 
клубочкової фільтрації – це показники функціонального 
стану нирок. Глюкоза крові, глікозильований гемоглобін, 
пероральний тест толерантності до глюкози, цукор і ацетон 
в сечі – біохімічні аналізи, що дозволяють дослідити весь 
вуглеводний обмін пацієнта. Враховуючи, що за даними 
доцента НМАПО ім. П. Л. Шупика М. І. Наумової, 
поширеність цукрового діабету в Україні на листопад 2021 
року складала 1 мільйон 300 тисяч хворих, біохімічні 
дослідження вуглеводного обміну є одними з 
найпоширеніших аналізів, які призначають лікарі для 
повноцінного обстеження обміну речовин пацієнта [3]. Також 
до списку 4 включено визначення ліпідів і ліпопротеїнів крові 
та їх фракцій, що є одним з шляхів попередження 
атеросклерозу та захворювань серцево-судинної системи. 
Важливими показниками ліпідограми є ліпопротеїни високої 
щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїни низької щільності 
(ЛПНШ). Саме ЛПНШ осідають всередині стінок артерій, 
утворюючи атеросклеротичні бляшки. Тому лікарі для 
профілактики серцево-судинних захворювань, які займають 
перше місце серед причин  смертності в Україні (64,3% 
смертей),  контролюють рівень саме ліпопротеїнів низької 
щільності.  
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Крім вже перелічених видів біохімічних досліджень, 
до списку 4 входить визначення активності альфа-амілази у 
крові та сечі, протеінів крові та їх фракцій, С-реактивного 
протеїну, феритину, заліза та міді сироватки крові, 
електролітів крові, коагулограми, сечової кислоти крові [1]. 
Підвищення С-реактивного протеїну вказує на запальний 
процес, що протікає в організмі. Саме цей аналіз є одним з 
важливих у терапії COVID-19 і є лабораторним маркером 
процесу запалення у легенях. Визначення феритину, а це  
найбільш поширена форма депонування заліза в організмі, 
застосовують для диференціальної діагностики анемій. 
Наскільки важливим є таке дослідження свідчить статистика: 
за даними ВООЗ, на анемію страждає близько 24% населення 
планети, серед дітей віком до 5 років цей показник ще     
вищий – 30%.  

До біохімічних досліджень також належить визначення 
гормонів крові (гормональна панель). Це велика кількість 
самих різних біохімічних досліджень, які дозволяють вивчити 
роботу ендокринної системи людини та виявити порушення, 
що є причинами таких захворювань, як акромегалія, 
гіпофізарний нанізм та гіпофізарний гігантизм, гіпотиреоз, 
тиреотоксикоз, вроджена дисфункція кори наднирникових 
залоз, хвороба Кушинга, хвороба Аддісона, порушення 
кальцій-фосфорного обміну, обміну вітаміну D, гіпо- та 
гіперпаратиреоз,  нецукровий діабет, цукровий діабет, 
порушення диференціювання статі, передчасний статевий 
розвиток, безпліддя та інші ендокринні порушення. 
Гормональна панель включає більше 40 досліджень в 
залежності від можливостей лабораторії [4; 5]. Тиреоїдна 
панель, що вивчає роботу щитовидної залози може включати 
до 11 найменувань досліджень, у тому числі такі поширені, як 
визначення тироксину (T4) та трийодтироніну (Т3) вільного 
та загального, а також кальцитоніну, який відповідає за 
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кальцій-фосфорний обмін [4]. Панель гіпоталамо-
гіпофізарно-надниркових гормонів – 11 найменувань, 
які включають визначення кортизолу, альдостерону, 
адреналіну і  норадреналіну, тиреотропного, 
адренокортикотропного та  антидіуретичного гормонів, 
соматотропного гормону росту. 

Біохімічні дослідження, що входять у репродуктивну 
панель по частоті призначення займають одне з перших 
місць, адже в України близько 15-20% подружніх пар 
страждають від безпліддя. [6, с. 143]. Репродуктивна панель 
містить 15 найменувань аналізів і дозволяє оцінити вплив 
гормонів на роботу органів репродуктивної системи чоловіка 
і жінки, виявити причини  безпліддя та невиношування 
вагітності. Дана панель передбачає здачу аналізів на 
фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, 
пролактин, естрадіол, прогестерон, тестостерон, глобулін, що 
зв’язує статеві гормони, антимюллерів гормон. 

З номенклатури біохімічних досліджень зрозуміло, що 
вони мають широкий спектр застосування для перевірки 
стану внутрішніх органів та систем організму, 
диференціальної діагностики захворювань людини, 
визначення причин тих чи інших патологічних станів та 
симптомів, а також для контролю ефективності терапії. Дані 
дослідження показані при тривалому прийомі певних груп ліків, 
наприклад  антибіотиків, хіміотерапії при онкологічних 
захворюваннях, противірусній терапії, при роботі у шкідливих 
умовах праці. Біохімічні лабораторні дослідження  у своїй 
практиці  використовують лікарі майже усіх спеціальностей: 
сімейні лікарі, педіатри, гастроентерологи, урологи, кардіологи, 
гінекологи, репродуктологи, генетики, ендокринологи, 
гематологи, онкологи, інфекціоністи та інші фахівці.  

Під час вивчення дисциплін «Біологічна та біоорганічна 
хімія» та «Клінічна біохімія» майбутній лікар має детально 
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ознайомитися з механізми реакцій обміну речовин, що лежать 
в основі перетворень біомолекул в організмі людини, а також 
біохімічними реакціями, які забезпечують основні 
фізіологічні процеси. Особливу увагу слід приділити 
особливостям біохімічних процесів в організмі при 
виникненні патологічних процесів, біохімічним  маркерам, 
які застосовуються для діагностики найбільш 
розповсюджених захворювань людини. Без глибокого 
розуміння процесів обміну речовин, їх тісного взаємозв’язку, 
лікар не зможе визначити необхідний перелік лабораторних 
досліджень та інтерпретувати біохімічні механізми 
виникнення патологічних процесів в організмі людини, 
розробити принципи їх корекції. Лікар має чітко 
дотримуватися таких пунктів: 

− доцільність та інформативність призначеного 
лабораторного дослідження для встановлення остаточного 
клінічного діагнозу;  

− результати, які він очікує отримати на основі 
встановленого попереднього клінічного діагнозу 
захворювання; 

− додаткові лабораторні дослідження, які доцільно 
буде призначити для диференційної діагностики 
захворювання, якщо результати основних обстежень не 
підтвердили попередній клінічний діагноз. 

Процес лікування не можна зводити до того, що лікар 
робить призначення, а пацієнт їх абсолютно точно 
дотримується. Професіоналізм лікаря полягає у тому, щоб 
зробити свої призначення логічними і зрозумілими для 
пацієнта, вибудувати з ним довірливі стосунки.  

Тому особливо важливо звернути увагу на методики 
спілкування з пацієнтами, яким навчаються майбутні лікарі 
на заняттях з дисциплін «Біологічна та біоорганічна хімія» та 
«Клінічна біохімія». При спілкуванні з людьми, які не завжди 
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дотримуються порад лікаря і вчасно не проходять необхідні 
обстеження, пропонується  використовувати методики, 
що мають умовні назви «Спільник» та «Характеристика-
перевага-вигода».  

Перша методика – «Спільник» передбачає два етап 
взаємодії лікаря і пацієнта. Спочатку створюється загальне 
розуміння проблеми, потім  відбувається об’єднання зусиль 
медичного фахівця і пацієнта у вирішенні цієї проблеми. 
Наприклад, при вивченні клініко-біохімічної оцінки 
порушень ліпідного обміну розглядаємо таку ситуаційну 
задачу. У пацієнта 35 років виявлені суттєві зміни в 
ліпідограмі, підвищений рівень  ліпопротеїнів низької 
щільності. Для пацієнта ці результати не є інформативними, 
бо він ніколи не цікавився даним питанням, а обстеження 
пройшов за наполяганням рідних. Почувається пацієнт добре 
і нічого змінювати у своєму способі життя та харчуванні не 
бажає. Лікар має пояснити пацієнту особливості обміну 
жирів, що таке ЛПНШ або «поганий» холестерин, про 
властивість цих речовин утворювати бляшки та звужувати 
просвіт судин, наслідком цього з часом є розвиток 
атеросклерозу, інсульту та інфаркту. Таким поясненням 
незрозумілий пацієнту термін ЛПНШ, лікар трансформує у 
зрозумілий термін –  «поганий» холестерин, та характеризує 
реальні загрози, які несуть ці речовини життю та здоров’ю 
людини. Після цього, зрозумівши всю небезпеку порушення 
ліпідного обміну, пацієнт стає «спільником» лікаря 
у подоланні даної проблеми і вже конструктивно сприймає 
рекомендації по правильному харчуванню. У такому випадку 
є більша імовірність, що людина буде їх дотримуватися, 
вчасно проходи профілактичні обстеження, здавати аналізи 
для контролю ліпідного обміну. 

Інша методика називається «Характеристика-перевага-
вигода». В її основі лежить вигода для людини від 
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проходження саме цього обстеження. Наприклад, у пацієнта в 
сім’ї є випадки цукрового діабету, але він рідко здає кров на 
визначення рівня глюкози, аргументуючи це відсутністю 
часу, необхідністю здавати аналіз натщесерце, що незручно 
на початку робочого дня. Такому пацієнту можна 
запропонувати визначення глікозильованого гемоглобіну. 
Лікар спочатку характеризує дослідження, пояснює, що воно 
відображає рівень глікемії за тривалий проміжок часу, 
оскільки  прив’язане до терміну життя еритроцита 90-120 
днів. Потім вказує на переваги: кров на дослідження здається 
не натщесерце, тому це можна робити у будь-який час, 
результат не залежить від супутніх факторів, наприклад  
прийому лікарських препаратів чи стресу. Далі лікар 
з пацієнтом визначають вигоду, яку отримує останній від 
використання такого методу обстеження: тест показує 
середній рівень глюкози у крові за 3 місяці, що виключає 
випадковість, можна зрозуміти наскільки часто у людини  
підвищений рівень глюкози і зробити висновки (норма/ 
предіабет/ діабет). 

Ситуаційні задачі розвивають не лише спеціальні 
компетентності майбутніх лікарів, які  були вказані вище   
(СК 2, СК 3, СК 5), а і загальні компетентності, зокрема 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 3), 
здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК 6), здатність до 
міжособистісної взаємодії між лікарем і пацієнтом (ЗК 8) [1]. 

Лікар має добре орієнтуватися серед усього спектру 
досліджень, які пропонують лабораторії, вивчати нові 
методики та їх значення у діагностиці захворювань. Сучасні 
медичні лабораторії оснащені високотехнологічим 
обладнанням, автоматичними аналізаторами, 
комп’ютеризованими робочими місцями, що позитивно 
вплинуло на точність результатів досліджень, дозволило 
значно розширили перелік методів досліджень та підвищити 
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продуктивність лабораторій. Серед високотехнологічного  
обладнанням, яким оснащені лабораторії можна виділити 
повністю автоматичний біохімічний аналізатор BioChem FC-
360 та напівавтоматичні аналізатори Mindray BA-88, Stat Fax 
3300, Chem 7, аналізатори сечі Dirui H, СL-50 Plus, URI-TEX 
300. Вони мають вбудовані рефрактометр, систему 
турбідиметрії та колориметр. Перелічені прилади мають 
інтерфейс на основі сенсорного дисплея, що забезпечує 
зручне керування аналізатором, підключаються 
до комп’ютера (7). 

Але навіть при використанні таких високотехнологічних 
аналізаторів не вдається уникнути помилок при біохімічних 
дослідженнях, а отже і результати їх можуть бути хибними. 
Це небезпечно тому, що може призвести до помилки у 
встановленні діагнозу та призначенні подальшого лікування. 
Необхідно звертати увагу на такі ознаки що можуть свідчити 
про помилку у дослідженні: 

− у різних лабораторіях отримано різні результати; 
− один показник в аналізі суперечить усім іншим; 
− пацієнт не дотримався усіх вимоги при підготовці 

до обстеження; 
− пацієнт не вказав, що приймає ліки, які можуть 

вплинути на достовірність результату. 
З усіх цих ситуацій лікар має знаходити вихід, тому на 

заняттях з біологічної хімії та клінічної біохімії ми 
застосовуємо проблемні завдання. Наприклад, у випадку, 
якщо у двох різних лабораторіях отримано різні результати 
по рівню глюкози в крові, то варто врахувати венозну 
чи капілярну кров досліджували. У венозній крові верхня 
межа норми вища і становить 6,38 ммоль/л, а в капілярній 
норма до 5,55 ммоль/л. У ситуації, коли пацієнт не вказав, що 
приймає ліки, які можуть вплинути на достовірність 
результату, то аналіз варто перездати. Наприклад 
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на результати коагулограми впливає прийом антикоагулянтів 
і про це завжди запитують при заборі біоматеріалу.  

Особлива увага майбутніх лікарів звертається на 
преаналітичний етап біохімічного дослідження, а саме на 
його позалабораторну частину. Оскільки саме він досить 
часто є причиною помилок і недотримання лікарями, 
медичними сестрами і пацієнтами правил дослідження саме 
на цьому етапі, призводить до спотворення результатів 
аналізу. Важливо правильно організувати преаналітичний 
етап та підготувати пацієнта до здачі біоматеріалу. Такі 
звичні рекомендації для медичних фахівців, як здача крові на 
більшість біохімічних досліджень натщесерце, невживання 
великої кількості води у цей день, виключення прийому 
алкоголю та куріння, для пацієнта, який проходить 
обстеження вперше можуть бути абсолютно новими. Про ці 
вимоги лікар має попередити пацієнта, якщо хоче отримати 
достовірні результати, що допоможуть у постановці діагнозу. 
При біохімічних дослідженнях на жіночі статеві гормони 
(репродуктивна панель) є чіткі рекомендації до того у який 
день циклу проводиться забір крові. Наприклад, визначення 
естрадіолу та лютеїнізуючого гормону найчастіше 
рекомендують проводити на 2-4 день циклу, але  тільки лікар 
може визначати конкретний день для здачі аналізу, 
керуючись метою проведення дослідження. 

Висновки. Біологічна хімія – фундаментальна 
дисципліна, яка сприяє формуванню важливих фахових 
компетентностей та забезпечує програмні результати 
навчання майбутніх лікарів. Знання отримані здобувачами 
освіти на заняттях з біологічної хімії глибоко інтегруються 
у вивчення клінічних дисциплін, дозволяють лікарю оцінити 
діагностично і прогностично важливі порушення процесів 
обміну речовин та застосовуються при призначенні 
лабораторних досліджень, проведенні диференційної 
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діагностики та встановленні остаточного клінічного діагнозу. 
Актуальною тенденцією сучасної медицини є розширення 
спектру і об’єму використання високотехнологічних методів 
лабораторних біохімічних досліджень. Сучасний лікар має 
постійно відслідковувати нові методики та оцінювати їх 
значення у діагностиці захворювань. 
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§3.6 СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ФОЛЬКЛОРИСТИ У 
ДОСЛІДЖЕННІ  ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА (Сокіл  В., Інститут 
народознавства НАН України, Коваль Г., Інститут 
народознавства НАН України) 

 
Вступ. Майже пів століття працював у ділянці 

фольклористики Дем’ян Григорій  Васильович (1929–2013) – 
відомий народознавець, історик, краєзнавець, педагог. 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту народознавства НАГ України, дійсний член НТШ, 
депутат Верховної Ради України (1994–1998). Нагороджений 
багатьма відзнаками [1, c. 207–209]. Перебував у наукових 
контактах з великим колом фольклористів, досліджував їхній 
доробок. Пропонуємо частину його напрацювань. 

Як сумлінний учений Г. Дем’ян глибоко розумів роль і 
значення джерелознавства, тому значну увагу приділяв цій 
проблемі в історії сучасної фольклористики. Він 
нагромаджував знання з цієї галузі того періоду, в який жив і 
творив. Сам активно займаючись фіксуванням усної народної 
творчості, контактував з багатьма фахівцями, збирав про них 
відомості, вказував на їхні матеріали, публікував статті, 
інформації та повідомлення. У такий спосіб дослідник 
намагався представити динаміку фольклористичного процесу 
другої половини ХХ – початку ХХІ століть.  

Виклад основного матеріалу. Тривалі товариські та 
наукові взаємини налагодились між Григорієм Дем’яном та 
Степаном Мишаничем. Про цього неординарного 
фольклориста дослідник залишив чимало публікацій. Однією 
з перших була стаття до «Української літературної 
енциклопедії» [2, с. 369–370], з якої дізнаємося, що                  
С. Мишанич народився на Бойківщині у с. Ляховець, тепер 
Лісковець Міжгірського району Закарпатської області.            
У 1958 р. він закінчив Ужгородський університет, а впродовж 
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1960–1972 років працював в обласних інститутах 
удосконалення кваліфікації вчителів (Ужгород, Київ). 
Вісімнадцять років присвятив науці в Інституті 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії НАН України 
імені М. Рильського (1972–1990), згодом – професор 
Донецького університету. Він автор монографій «Пісенна 
культура радянського села» (1977), «Усні народні оповідання. 
Питання поетики» (1980), упорядник багатьох збірників – 
«Пісні Поділля» (1976), «З гір Карпатських» (1981), «Народні 
оповідання» (1983) та інших. 

Дещо згодом Г. Дем’ян подав розлогу енциклопедичну 
статтю про С. Мишанича [3, с. 767], розширивши її новою 
інформацією. Так, скажімо, зазначено про монографічну 
розвідку «Павло Чубинський – автор Українського Гімну» 
(1996), дослідження «Гайдамаки та опришки – виразники 
національно-визвольних змагань українського народу» 
(1995). Г. Дем’ян наголосив, що С. Мишанич очолював низку 
фольклорних експедицій: 1990 – у Західний Сибір і 
Казахстан, 1991 року – на Зелений Клин, 1993– 1995 роках – 
на Кубань. 

Найґрунтовніше дослідження Г. Дем’яна про цього 
дослідника – «Фундатор сучасної української 
фольклористики на Донеччині» [4, с. 491–540].  Про цього 
вченого поки що не так багато праць, зазначив Г. Дем’ян: 
«Доволі рідко трапляється так, щоби існувала настільки 
значна невідповідність між внеском видатного вченого в 
національну культуру і обсягом друкованої життєписної та 
історіографічно-узагальнюючої інформації про його творчий 
доробок» [4, с. 491]. Коріння фольклориста походить із 
Закарпаття. Частково його бібліографічні матеріали 
опрацював відомий учений І. Хланта [5, с. 480–483], який 
подав інформацію про життя та діяльність, а також реєстр     
21 позиції друкованих праць.  
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Дослідник дуже скрупульозно перевіряв усі факти, 
числа, коли йшлося про біографію тієї чи іншої людини.  
Тому в окремих статтях про С. Мишанича спростував 
неточності та деталі, які виявив. Вчений не залишав поза 
увагою газети, які публікували біографічні відомості. На цей 
час це були «Радянська Верховина», «Молодь Закарпаття», 
«Новини Закарпаття» – місцеві закарпатські часописи, а 
також «Донеччина». Проте всі статті Г. Дем’ян називав 
«типовими для періоду російської окупації 
заполітизованістю». 

Важливу роботу у зібранні інформації про публікації 
фольклористів, зокрема, й С. Мишанича зробив Мирослав 
Мороз – провідний бібліограф сучасної України у 
фундаментальній «Бібліографії українського народознавства 
у 3-х томах». С. Мишанича  умотивовано виділив як визначну 
наукову особистість у національній фольклористиці. 

Г. Дем’ян досить слушно зробив акцент на працях 
мемуарного типу – це автобіографічна розповідь «Я вибрав 
науку», яку перед тим вдалося записати на магнітофонну 
стрічку, 21 червня 2001 року в Донецьку. Ці аудіозразки 
доповнені свідченнями провідного вченого Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича Василя Гориня та 
студентки Донецького національного університету Ірини 
Володарської. Важливим штрихом до життєпису вченого 
Г. Дем’ян назвав епістолярій близьких, колег у 
фольклористичній праці. Зазначимо, що цей жанр 
надзвичайно імпонував самому Г. Дем’яну, оскільки свого 
часу він теж активно листувався з багатьма відомими 
людьми.  

У розділі статті «Навчання в університеті і перші          
12 років культурологічної праці» Г. Дем’ян подав важливі 
відомості про етапи навчання в педучилищі, на українському 
відділенні філологічного факультету Ужгородського 
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університету. Цікавий момент про С. Мишанича, який був 
добрим спортсменом, а з другого курсу почав навчатися 
музики у вечірній школі. Навчання в університеті закінчив 
1958 року. 1960 року випустив репертуарну листівку 
закарпатських народних пісень для хорових колективів. Це 
одна з перших його публікацій. Та тяжіння до фольклору 
було завжди.  

Про «визначальний крок» С. Мишанича на його 
життєвому шляху був перехід у 1972 році на постійну роботу 
в Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії         
ім. М. Рильського Академії наук України.  Цей етап розкрито  
у розділі «Науково-дослідницька діяльність в ІМФЕ АН 
УРСР». Представлено тогочасну атмосферу задушливого 
ідеологічного нагляду за діяльністю українських вчених, 
безцеремонне і нічим не обмежене нав’язування 
комуністичною верхівкою тематики досліджень значною 
мірою і то з перших місяців роботи ускладнювали 
можливості перспективного початківця, але талант і 
наполегливість усе-таки брали верх. З 1972 року С. Мишанич 
послідовно почав записувати фольклор «на той час це був 
один із найефективніших видів не тільки дуже корисної для 
науки практичної роботи, але й націєзахисної діяльності в 
умовах маніякальних намагань кремлівських шовіністів та 
асиміляторів творити так звану нову історичну спільність 
людей – «радянський народ». Насправді це було не що інше, 
як повне російщення всіх «інородців» [4, с. 491]. Г. Дем’ян 
акцентував на фольклорних збірниках в упорядкуванні 
С. Мишанича: «Українські народні пісні в записах Софії 
Тобілевич», «Пісні Поділля», дисертаційному дослідженні, 
якому увіковічнив працю Насті Присяжнюк та інших 
збирачів фольклору з цього населеного пункту у своєму 
дослідженні   «Пісенна культура сучасного села: (На 
матеріалі пісень с. Погребище Вінницької обл. в записі 1920–
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1975 рр.)». На основі дисертації видано монографію, про яку 
Г. Дем’ян писав, що вона сприймалася вже тоді як один із 
легальних підручників націєзахисної праці не лише в селах, а 
й у містах. 

Зосереджено увагу на різноманітності дослідницьких 
тем, якими займався С. Мишанич – сюди належить фольклор 
південнослов’янських народів та його спільні риси з 
українським: «Спільні риси сербського епосу про Старину 
Новака і опришківського фольклору про Олексу Довбуша»; 
«Порівняльне вивчення епосу українського та 
південнослов’янських народів»; «Перші томи зводу 
македонського фольклору». Публікував довідкові статті для 
енциклопедій та словників. Г. Дем’ян зосереджував увагу на 
багатогранності вченого, який був активним та 
результативним. 

Важливим надбанням для науки є монографія                 
С. Мишанича «Усні народні оповідання: Питання поетики». 
Г. Дем’ян назвав її «глибокою, багатопроблемною і 
висококваліфікованою» [4, с. 505]. Саме цю працю 
рекомендовано фольклористам, збирачам і дослідникам, які 
записують та вивчають прозу про визвольну боротьбу ОУН і 
УПА. 

Ще один важливий штрих діяльності С. Мишанича 
розкрив Г. Дем’ян – упорядкування та підготовка до друку 
збірників фольклору: «З гір Карпатських: Українські народні 
пісні-балади», «Українські народні пісні в записах Софії 
Тобілевич», «Народні думи», «Змієві вали», «Українські 
прислів’я та приказки» та інші.  

У контексті сучасних подій важливим є  четвертий 
розділ  «У Донецькому національному університеті».                
Г. Дем’ян як історик чітко розклав акценти тогочасного 
періоду: «Створена майже постійними, за власними і 
неодноразовими висловлюваннями Степана Мишанича, 
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війнами і підтримувана нечуваним у світі кривавим терором 
загальнодержавного масштабу, російська імперія 
безповоротно наближалася до розпаду» [4, с. 507]. Проте не в 
усіх частинах України національна свідомість перебувала на 
достатньо високому рівні. Особливо турбував небайдужу 
частину української інтелігенції насильно зросійщений і 
усвідомлено занедбаний у національно-культурному плані 
Схід. І Степан Мишанич приймає рішення переїхати в 
Донецьк, про що казав так: «Ейфорія тоді панувала по всій 
Україні. Ми за своєю наївністю думали, що нарешті вибороли 
незалежність і що станемо почуватися господарями у власній 
домівці. Я кинувся з головою у громадську роботу. Був 
обраний головою донецької обласної «Просвіти», виступав 
перед громадськістю з лекціями про минуле України. Майже 
щотижня – виступи по телебаченню. Але дзуськи – нічого ми 
не вибороли, маховик русифікації діє потужніше, ніж у 
більшовицькі часи». Все це вчений спостерігав зсередини 
Донеччини, де зараз іде  війна з цим «русским миром».  

За ініціативи С. Мишанича в Донецьку було 
сформовано перспективний гурт молодих  дослідників 
українського фольклору, які займалися записуванням усної 
народної творчості. Як зауважив Г. Дем’ян, «крок за кроком 
нав’язана окупаційним режимом система поглядів на 
традиційну культуру населення Донеччини, як суто 
російську, істотно змінюється. І формується нове бачення, і, 
що особливо важливо, уже в молодих дослідників» [4, с.510].   
Власне, працю з молодими науковими кадрами, Г. Дем’ян як 
педагог, оцінював особливо високо, оскільки це «тривкий 
фундамент, на якому відроджується насильно зруйноване і в 
багатьох аспектах майже цілковито знищене українство в 
тому краї» [4, с. 510]. Центром, у якому розгорталась наукова 
діяльність стала Науково-дослідна лабораторія при кафедрі 
української літератури і фольклористики. Було зібрано 
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потужний архів, який на той час нараховував понад 20 тисяч 
фольклорних зразків. Всі записи здійснювались за всіма 
вимогами сучасних методик фольклорних записів.  Істотним 
збагаченням національної наукової думки на Донеччині став 
збірник «Актуальні проблеми української літератури і 
фольклору», що почав виходити з 1998 року                       
завдяки С. Мишаничеві. Особливим досягненням на той              
час було відкриття науково-дослідницької лабораторії 
«Народознавство Східної України». 

Виокремлено працю в наукових експедиціях, заняття 
фотографією, а також зосереджено увагу на особистій 
бібліотеці, домашньому архіві С. Мишанича. Така обширна 
розвідка про життя та діяльність фольклориста могла  б стати 
підґрунтям для розлогішого студіювання. Його Г. Дем’ян 
назвав «фундатором сучасної української фольклористики на 
Донеччині». 

Про Михайла Васильовича Гуця  Г. Дем’ян написав кілька 
статей. Так, до «Енциклопедії сучасної України» [6, с. 702] він 
представив науковій громадськості його біографічні відомості 
та низку публікацій. Як зазначив автор, М. Гуць народився 11 
червня 1930 року у с. Іванівка Рожнятівського району Івано-
Франківської області. Закінчив Чернівецький університет у 1955 
році, далі вчителював. Від 1961 року займав наукову посаду в 
Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії                  
ім. М. Рильського. У 1970 році захистив кандидатську 
дисертацію. М. Гуць упорядкував антологію «Сербохорватські 
народні пісні» (1970), згаданий збірник «Народні пісні з-над 
Дністра в записах Є. Ярошинської» (1972). Він залишив чимало 
праць не тільки з україністики, а й славістики (про Вука 
Караджича, переклади українською мовою сербського народного 
епосу тощо). Роком пізніше Г. Дем’ян опублікував статтю про   
М. Гуця в «Малій енциклопедії українського народознавства» [7, 
с. 722–723], основу якої склала попередньо названа. 
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У дослідницькому полі Г. Дем’яна перебувала 
письменниця і фольклористка Є. Ярошинська. Нею також 
цікавився М. Гуць, опублікувавши окремою книгою народні 
пісні в її записах [8, 323 с.]. Г. Дем’ян високо оцінив це 
видання у рецензії «Народна творчість» [9], зазначивши, що 
пильна увага до народних пісень у записах письменників – 
одна з характерних ознак фольклористики. У цей час 
видавництво «Музична Україна» випустило у світ серію книг 
з народними піснями, які зібрали Іван Франко, Леся Українка, 
В. Гнатюк, Ю. Федькович, С. Руданський. На той час чекали 
публікування збірки М. Павлика, Дніпрвої Чайки,                         
М. Шашкевича. «Народні пісні з-під Дністра» в записах 
Євгені Ярошинської, яке підготував уродженець Бойківщини, 
кандидат філологічних наук М. В. Гуць. Книга мала науково-
популярний характер. Упорядник увів до книги  лише кращі 
твори із записів Ярошинської. Позитивним є те, що всі пісні 
публікувалися за автографом письменниці – це близько п’яти 
сотень пісень, колядок, коломийок. За словами рецензента, 
«нова книга є водночас і яскравим документом невичерпного 
багатства народної творчості, чудовим заохоченням для 
дальшого розгортання збирацької роботи не тільки 
фольклористів-фахівців, а й численних аматорів». Публікація 
пісень Є. Ярошинської  займає почесне місце серед книг, які 
покликані формувати світогляд нашого сучасника. 

За всі дванадцять років спілкування з Авксентієм 
Федоровичем Яківчуком, одним з найпрацьовитіших сьогодні 
в республіці збирачем і дослідником фольклорних та 
етнографічних матеріалів, жодного разу не бачив його без 
серйозного заняття, підкреслив Г. Дем’ян. Та окрім 
сумлінного виконання обов’язків завідувача відділу 
фольклору та етнографії Чернівецького науково-методичного 
центру народної творчості А. Яківчук не марнує і свого 
вільного часу. Вечори і вихідні використовує для пошуків 
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обдарованих носіїв народної творчості і фіксації їхнього 
репертуару.. Лише народних пісень він записав понад                        
4 тисячі. Непросто підрахувати легенди, перекази, народні 
оповідання у його зібранні. Наслідком спілкування з 
інформаторами стали понад 100 нарисів, статей і 
повідомлень. Окремим виданням вийшли два випуски його 
дослідження – «Георгій Гарас» (1972, 1974). 

Фольклорні записи друкувалися в таких академічних 
виданнях, як «Весілля» (у 2 книгах), «Рекрутські та 
солдатські пісні», «Весільні пісні» (у 2 книгах), у 
регіональних збірниках «Легенди Карпат», «Пісні Карпат». 
А. Яківчук – співупорядник фольклорних видань «Від 
Дністра до Черемошу» (1968), «Райдуга» (1980). Актуальним 
є його публікації в колективному дослідженні «Буковинські 
віночки» (1964). 

У всіх складових частинах наук його діяльності займає 
Заставнівщина. Ще 1961 р. вихованець філологічного 
факультету Чернівецького державного університету виявив 
свої непересічні наукові можливості у дипломній роботі 
«Говіркові особливості села Онут». Досі А. Яківчук охопив 
своєю пошуковою і збирацькою діяльністю 14 населених 
пунктів Заставнівщини – Заставна, Веренчанка, Горішні 
Ширівці, Шубранці, Горішківці і Юрківці та інші. 

То ж заслужено про його працю розповідає експозиція 
Заставнівського краєзнавчого музею, а Президія Українського 
РСР нагородила його Почесною Грамотою. З повною 
підставою Т. Герцюк у своїй книзі «Народження краси» 
(1985) назвав його «скарбівником духовної краси                  
народу» [10]. 

Г. Дем’ян залишив цінну інформацію про українського 
педагога і фольклориста Іванюка Михайла Васильовича. Він 
народився 2 липня 1929 року у селі Спас Коломийського 
Івано-Франківської області. У 1957 році закінчив 
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Чернівецький університет, згодом учителював у Вижниці на 
Чернівеччині. Займався записами фольклору, який увійшов 
до збірок: «Буковинські пісні» (1963), «Народ про Довбуша» 
(1965), «Легенди Карпат» (1968), «Пісні Карпат» (1972) та в 
місцевій періодиці.   

До початку 1984 року збирач записав, за інформацією  
Г. Дем’яна, понад тисячу пісень, кілька сотень казок, легенд, 
переказів, 110 народних ігор, 2 тисячі прислів’їв та приказок. 

Між величезною кількістю книжкових видань 
українських колядок і щедрівок скромний збірник 
невтомного подвижника – націоналіста і християнина, 
учителя-філолога за фахом М. Іванюка з буковинського 
містечка Вижниці назавжди залишиться в історії 
фольклористики, підкреслив Г. Дем’ян у рецензії [11]. 
Найціннішою частиною публікації є розділ «Борцям за волю 
України», в якому вміщено тринадцять національно-
патріотичних творів цього народнопоетичного обрядового 
жанру. Більшість з них повстанські. Упорядник записав їх 
переважно в Косівському, Вижницькому та Путильському 
районах Івано-Франківської та Чернівецької областей. Уже 
цим М. Іванюк зробив дуже корисну справу для української 
фольклористичної науки, «бо ж ще й сьогодні 
закомплексовані московсько-комуністичною пропагандою та 
псевдо дослідницькими маніпуляціями деякі викладачі вищої 
школи намагаються заперечувати наявність повстанської 
усної народної поезії, прози. Але вони не просто існують. 
Нагромаджені в різних регіонах України  та нашого 
зарубіжжя матеріали беззаперечно засвідчують, що 
повстанський фольклор становить такий потужний 
тематичний  пласт, який і за кількістю, і за багатством 
розмаїття перевершує народнопоетичну й оповідну 
інтерпретацію усіх інших історичних рухів і подій». У 
збірнику  М. Іванюка представлені повстанські колядки і 
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народного, і літературного походження. «І то цілком 
природне явище. Відколи існує наша нація, з того часу твори 
талановитих особистостей входили до усної словесності, 
їхніх авторів забували або ж і взагалі вони були невідомі, а 
пісня, легенда чи переказ за анонімно передавали з уст до уст, 
тобто відбувався цілком природній процес фольклоризації. Те 
ж саме пережили і переживають повстанські пісні, між ними 
й колядки й щедрівки літературного походження». Звичним 
явищем в середовищі ОУН та УПА і їх багатомільйонних 
симпатиків побутували національно-патріотичні колядки 
передповстанського періоду, зазначив Г. Дем’ян. Такі 
М. Іванюк увів до названого циклу: «Вже двадцять три роки 
на Різдвяні свята». У ХІХ – початку ХХ стотіття  у часи 
австрійської окупації Галичини та Буковини, виникла колядка 
«Браття вкраїнці, нещасна година». Найпопулярнішою 
повстанською колядкою є «Сумний святий вечір в сорок 
шостім році». Датування звичайно пристосувалося 
виконавцями до часу колядування. У найраніших варіантах 
цього твору, які вдалося записати, називається і сорок третій, 
і наступні роки аж до 1960. Характерно, що це збігається з 
часом останніх виступів уже розпорошених невеликих 
повстанських груп та окремих підпільників, які діяли до 
початку 1960-х років. У гуцульських зразках із Буковини і 
Галичини, що їх подав М. Іванюк, майже кожен куплет 
підтверджує активний, безперервний процесс розвитку 
повстанського фольклору. Є у цьому виданні колядки для 
господаря і господині, удови, дівчини і парубка. У рецензії 
Г. Дем’ян згадав і про працю М. Іванюка «Народні ігри та 
іграшки», яка вийшла 1994 року. Підсумком до статті є слова: 
«Якби з такою наполегливістю працювала вся наша 
інтелігенція, то настільки скоріше були б подолані важкі 
наслідки колоніального спустошення духовности й економіки 
України» [11].   
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Опублікована розвідка Г. Дем’яна про невелике видання 
М. Іванюка «Народні перекази рідного краю». Видання 
складається з короткого вступу і тридцяти трьох фольклорних 
текстів. Основна частина публікації поділена на розділи: 
«Про боротьбу за волю», «Про письменників» і «Про 
походження населених пунктів». Цей збірник розрахований 
для школярів, тому упорядник був змушений погодитися з 
вимогами керівників освітянських структур, між якими була 
поширена некорисна, навіть шкідлива для наукової 
фольклористики думка, що веде до заміни говіркової лексики 
і стилю загальновживаною літературною мовою. Тут 
прозвучала чітка позиція Г. Дем’яна про те, що «уніфікуючи 
лексику і стилістику, нібито полегшують сприймання текстів 
читачами, але ж тоді твори втрачають той неповторний 
аромат кожної місцевости, яким і приваблює фольклор своїх 
шанувальників. Хіба зле було б, якби школяр із 
Слобожанщини чи Донеччини познайомився з говіркою 
гуцулів і навпаки? З досвіду сорокарічної праці з дітьми 
знаю, що це в них тільки посилює зацікавлення» [12].  Нову 
працю М. Іванюка дослідник назвав досить корисною за 
своїм змістом. Із безлічі переказів відібрано ті, які виховують 
у юнаків і дівчат любов до рідної землі і національної 
культури. 

Висновок. Ми представили тільки дещицю з 
фольклористичного доробку Г. Дем’яна. Наукові контакти з 
колегами (С. Мишаничем, М. Гуцем, А. Яківчуком, 
М. Іванюком) дали йому можливість глибше  пізнати їхню 
творчість, спостерігати за нею, так би мовити, зсередини. 
Сьогодні вона як ніколи актуальна, зважаючи не лише на 
зміст, а й суспільно-політичне відлуння, адже й тоді гостро 
стояло питання зросійщення Донеччини та інших регіонів. Не 
менш важливим стало вивчення національно-визвольного 
руху ОУН-УПА, відображеного у фольклорі. А про 
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неоціненну роль традиційних жанрів народної словесності як 
важливого націєоб’єднуючого фактору не доводиться зайвий 
раз підкреслювати. 
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§3.7 ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 
КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ 
ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (Ярмолович О.І., Військова академія 
(м.Одеса), Ярмолович Ю.Р., Національний університет 
«Одеська морська академія») 

 
Вступ. Динамічність розвитку світ порядку передбачає і 

динамічність формування нових та активних учасників 
побудови постійно обновлюваного світу. Освіта ніколи не 
могла перебувати в пасивному або, тим більше, не задіяному 
стані по відношенню до сучасного процесу формування 
професіоналів, який стрімко підвищується. В сучасних 
умовах наша держава потребує фахівців, які мають розвинені 
здібність аналізувати інформацію, переводячи її в фахові 
знання.  

Актуальність проблеми полягає в розумінні навчання як 
розвитку мотиваційно-сенсової сфери особистості зв’язаній з 
продуктивною діяльністю. Сучасні роботодавці чекають 
випускників ВНЗ, здатних системно мислити, які вміють 
переробляти великі обсяги інформації і застосовувати на 
практиці отримані знання, цілеспрямованих фахівців, які 
готові постійно вчитися, підвищуючи свій професіоналізм.  

Професійно досліджувати процеси і явища, формувати 
об’єктивний результат з метою спрямування знань в 
оптимально професійному напрямку є підтвердженням 
сучасного професіоналізму фахівця – викладача. У цьому 
контексті набувають актуальності як проблеми педагогічного 
викладацького професіоналізму через формування науково-
дослідної діяльності так і проблеми одного з етапів 
формування фахівця в його професійному напрямку через 
участь в науково-дослідницькій діяльності. 
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Здобуття і оновлення знань; розвиток здатності до 
самостійної ментальної роботи, особливо творчої; вміння 
аналізувати інформацію для використання результатів в 
професійній діяльності; здібність адаптуватися до нових умов 
праці; постійне вдосконалення власної кваліфікації – ці і 
багато інших якостей є характеристикою сучасного фахівця. 
Участь у науково-дослідницькій роботи в освітніх закладах 
сприяє розвитку у майбутніх фахівців всіх вищевказаних 
професійних навичок.  

Постійне реформування сфер працевлаштування 
випускників ВНЗ призводить до реформування навчальної 
сфери. Ці зміни стосуються не лише основної освітньої 
програми, а також підходів до взаємодії всередині освітнього 
процесу: взаємодію між предметами навчального циклу, між 
об’єктами навчання (в нашому дослідженні це – курсанти), 
між викладачами та курсантами. 

Науково-дослідницька діяльність (НДД) у вищих 
навчальних закладах України здійснюється на основі діючих 
законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність». Статут вищого 
навчального закладу базується на завданнях, які представлені 
в законах України, щодо освітньої діяльності в нашій країні, і 
висуває перед викладачами вищого навчального закладу 
обов’язкове завдання залучати курсантів до науково-
дослідної діяльності, як складової формування сучасного 
фахівця [1, 2].  

Наукова дослідницька діяльність є важливою складовою 
функціонування і існування вищих навчальних закладів, 
оскільки є невід'ємною складовою освітнього процесу НДД 
здійснюється з метою інтеграції досягнень наукової, 
навчальної та виробничої діяльності у систему вищої освіти 
України. Законом України «Про вищу освіту» визначається 
перелік завдань наукової діяльності у всіх вищих навчальних 
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закладах країни, серед яких особливу увагу привертає  
належність наукової діяльності до змісту освіти і формування 
освітніх програм. Важливими для викладачів-керівників НДД 
курсантів є пункти про впровадження результатів наукових 
досліджень у практику. Установчі документи про вищу освіту 
в Україні роблять особливий акцент на безпосередню участь 
суб'єктів навчально-виховного процесу в науково-
дослідницьких роботах, які проводяться у вищих навчальних 
закладах. Важливим є пункт про участь всіх суб'єктів 
науково-дослідних робіт в наукових, науково-практичних, 
науково-методичних заходах різного рівня [2, 3].  

Проаналізувати ефективність використання сучасного 
підходу до підходу професійної підготовки фахівців, а саме їх 
залучення до НДД було метою даної роботи. Досягнення 
мети проходило через відображення нового підходу до НДД, 
а саме показ не результату наукового дослідження курсантів, 
а процесу дослідження як складової педагогічної роботи. 
Залучення курсантів до НДД спрямовано на професійну 
підготовку майбутніх професіоналів, а саме формування 
здібності курсантів до самоорганізація в процесі виконання 
наукового дослідження, їх  самоорганізації при досягненні 
певної дослідницького завдання. Вирішення поставлених 
завдань дає можливість показати розвиток курсантів в 
процесі підготовки до професійної діяльності.  

Виклад основного матріалу. Вивчаючи значення науки 
для освітнього процесу перш за все звернемось до 
теоретичних основ цього світового явища. Дж. Бернал, 
британський фізик і соціолог, один з засновників 
наукознавства, визначив основні іпостасі, в яких виступає 
наука. За твердженнями Бернал Дж., Капіци П.Л., Ламана І.І., 
інших наукознавців всі свої функції наука отримала за період 
розвитку людства. Ось чому Бернал Дж. Вказав, що «дати 
визначення науки, власно кажучи, неможливо» [4, С,18]. 
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Оскільки наука є результат прогресу людства і представляє 
такі функції, як культурно-світоглядну, виробничу, соціальну, 
то в освітній сфері звертається особлива увага на широке 
використання досліджень науки у розробці програм 
соціального і економічного розвитку. 

Праці, висловлювання відомих в історії людства і 
сучасних наукознавців Платона, Сократа, Арістотеля, Бекона 
Ф., Галілея Г., Алексєєва І.С., Бабанського Ю.К., Бернал Дж., 
Богданової І.Б., Гузій Н. В., Деркач О.О., Капіци П.Л., 
Ковальчук В.В., Курлянд З.Н., Леммана І.І., Маслій О.М., 
Ніколаєва Л.Л., Онищенко О.А. і багатьох інших дали 
можливість вказати на особливість наукових досліджень, як 
на високо структуроване явище.  

Процес наукових досліджень викладача з курсантом є 
етапом підготовки фахівця до професійної діяльності, при цьому 
наукове дослідження входить до освітнього процесу і виконує 
завдання навчального дослідження майбутнього фахівця. При 
проходженні всіх єтапів навчального процесу викладач і курсант 
є тими: хто використовує результати зорієнтованих наукових 
досліджень, які вже існують і використовуються. При такому 
вони є тими, хто створює результатами наукових досліджень, 
тобто тими, хто творцями досліджень, які іще будуть зроблені 
сталими і майбутніми дослідниками. При тому, що наукові 
дослідження входять в освітній процес особлива увага керівників 
і дослідників (курсантів) звертається на різницю між науковим і 
звичайним пізнанням.  

Романчиков В.І. звертає увагу на те, що наукове знання 
передбачає більшу глибину обґрунтування і системності, а 
наукове дослідження відрізняється від звичайного методами 
пізнання. Науковий і життєвий досвід відрізняються своєю 
глибиною, спрямованістю, мовою [5].  

Світові наукознавці звернули увагу на одну із 
складностей наукової діяльності, а саме, як на дію, що 
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обумовлена різноманітністю визначення її предмету. 
І.С.Алексєєв дає визначення науки, як сфери людської 
діяльності, функцією якої є утворення і теоретична 
систематизація об’єктивних знань про дійсність, що оточує 
людину [6, С.,956]. Виходячи з визначення І.С.Алексєєва, яке 
розкриваэ вихідну основу розуміння науки, Ковальчук В.В., 
вказує на наступні етапи ведення дослідження в освітніх 
закладах: першим етапом є наукова діяльність, наукова 
творчість; другим етапом є визначення загальних і специфічних 
законів природи і суспільства; третім етапом є орієнтація 
наукової творчості на професійну діяльність [7, С.7].  

В збірнику роздумів науковця-фізика, лауреата 
Нобелевської премії Капіци П.Л., бачимо достатньо короткі і 
при тому установчі висловлювання відносно науки, зв’язку 
науки з суспільством, вихованням творчого підходу у молоді, 
як базового для розвитку науки. В висловлюваннях від 1978, 
1976 років  Капіца П.Л. вказує, що наука є продуктивною силою 
суспільства і при тому найважливішим соціальним інститутом. 
Таке зауваження вчений зробив, орієнтуючись на визначення 
науки як однієї з форм суспільної свідомості [8, С. 25, 26].  

 В двадцятому сторіччі філософом І.І.Лемманом було 
дано визначення науки, як цілісної, самостійної соціальної 
системи, яка є особливою формою діяльності людства, що 
об’єднує вчених, техніку, установи. Також вчений вказав, що 
наука служить пізнанню об’єктивних законів природи, 
суспільства, людської свідомості з метою передбачення подій та 
практично-революційного перетворення дійсності. В своїй роботі 
вчений звернув увагу на те, що наука є не лише діяльністю 
людини, наука спрямована на отримання певної суми знань. 
Наука містить в собі результат наукової діяльності. Отримані на 
кінець дослідження наукові знання, складають їх сукупність і 
утворюють сучасну наукову картину світу, що сприяє 
постійному розвитку людства [9, С,56].  
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Бабанскій Ю.К., Ковальчук В.В., Кравчук О.І., Лемман І.І., 
Мірскій Е.М., Рассоха І.М., інші вказують на особливу 
мінливість поняття, що є «наука» і чому термін «наука» часто 
вживається для позначення окремих галузей наукового 
знання. Безпосередня мета науки – описувати, пояснювати, 
передбачати процеси, явища, або результати діяльності. 
Питання, які висуває дійсність є предметом дослідження, що 
вивчається науковцями за законами реальності.  

Керівництво наукової діяльності тих, хто навчається в 
вищих навчальних закладах, є планово-програмною роботою 
і є підтвердженням педагогічного професіоналізму 
викладача-керівника. Аналіз сучасних досліджень і 
публікацій свідчить про те, що в останні роки педагогічний 
професіоналізм є невід’ємною якістю викладачів вищих 
навчальних закладів. Комплексна програма підготовки 
курсантів вбирає в себе особливість роботи певних 
спеціалізацій, тривалість навчання, порядок оцінки якості 
знань. Кожний навчальний аспект вноситься в навчальну 
програму, навчальний план. Науковому дослідженню (НДД), 
як складовій освітньої програми в вищому закладі 
відводиться певна кількість академічних годин. Семененком 
Л., Кірсановим С. та їх соавторами було проведено 
дослідження годинної складової навчального процесу через 
математичну модель Вейбулла-Гнєденко. Дослідники 
графічно продемонстрували, що зміни годинної складової 
освітніх програм призводять до якісних змін освіти і рівня 
якісних показників майбутнього фахівця [11, С.66-74]. Годи 
праці викладача також трансформуються в якість На початку 
минулого десятиріччя педагогічний професіоналізм вивчався, 
як феномен бажаного досягнення викладача ВНЗ.  

В сучасній реальності НДД курсантів Військових 
навчальних закладів сприяє їх умінню аналізувати економічні 
і моральні фактори, які вплинули на формування, 
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проходження, вирішення військових конфліктів. Уміння і 
проведення аналізів подій, планів, призводить до реалізації 
результатів роздумів і досліджень майбутніми 
професіоналами [12, С.7 ].  

 Науково-дослідна діяльність курсантів Морських 
закладів сприяє їх умінню аналізувати технічні, економічні, 
моральні фактори, які впливають на формування засобів 
вирішення конфліктів в умовах транспортування товарів, 
пасажирів водними шляхами [13, С.49]. 

Линенко А.Ф., Хмель Н.Д. займалися вивченням 
характеристик керівників наукових праць. Науковці в своїх 
працях зробили акцент на наступну базову характеристику 
керівників наукових праць: готовність до безперервної 
педагогічної праці. Ця особливість керівника і є 
підтвердженням його уміння зв’язати наукову діяльність, як 
процес з практичним втіленням, тобто сприйманням через 
суспільство [14].  

Гузій Н. В., Деркач О.О., Маркова А.К. вказують на 
безперервний професійний розвиток самого викладача 
особливо в разі його орієнтації на керівництво науковими 
працями [15].  

Складним і обов’язковим аспектом керівника за 
висновками Курлянд З.Н., Богданової І.Б., Хмелюк Р.І. є 
позитивна Я-концепція. Орієнтація керівника НДД на 
позицію позитивної Я-концепції, в першу чергу, сприяє 
реалізації принципа вищого закладу про перетворення 
навичок дослідників в професійно спрямованих фахівців [16].  

Такі досвідчені науковці-керівники НДД, як Гриньова 
М.В., Кічук Н.В., Радул В.В. розглядають науково-дослідний 
навчальний процес як оволодіння компетенціями з організації 
виховної роботи, визначення цілей, змісту та завдань 
наукового модуля. В працях цих вчених-педагогів вказується, 
що набуття молодим дослідником уміння визначати ціль, 
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зміст, постанову завдань наукового модуля є початковим 
етапом формування самоорганізації майбутнього фахівця. 

Проблемами підготовки керівників наукової діяльності 
тих, хто навчається в вищих навчальних закладах, з позицій 
лінгво-педагогічних аспектів займаються: Борковська І.Б., 
Костенко С.М., Завгородня М.Б., Тарнопольский О.Б [17, 18].   

Аналіз робіт Ковальчук В.В., Конверського А.Є., 
М.Г.Лазар, Леммана І.І., Юринець В.Є. та інших пригортає 
особливу увагу вивченням питань теоретичних засад 
методології, філософії, соціології при виконанні наукових 
робіт, що є базою в підготовці керівників НДД [7, 9, 19].   

Питанням професійної педагогіки курсантів присвятили 
свої праці: Головань В.Г., Кравчук О.І., Маслій О.М., 
Ніколаєва Л.Л., Онищенко О.А., Петров І.М., Ярмолович 
Ю.Р.. Їх праці орієнтують керівників на вирішення завдань 
наукових досліджень в умовах певних професійних сфер, а 
саме дослідження наук воєнних, воєнно-морських і морського 
транспорту. В своїй праці Головань В.Г., Кравчук О.І., 
Маслій О.М., Онищенко О.А. вказують на особливості 
воєнно-наукового дослідження в навчальних закладах 
Збройних Сил України [20]. В свою чергу Ніколаєва Л.Л., 
Петров І.М., Ярмолович Ю.Р. орієнтують курсантів на 
науково-винахідницьку діяльність в гражданських морських 
навчальних закладах [13, 21, 22].  

 Проблемами самоорганізації, який в загальному 
значенні є механізмом процесу еволюції систем, а в нашому 
випадку – це розвиток науково-дослідної діяльності, тобто 
одного з елементів всього навчального процесу, займалися 
вчені різних наукових напрямків. Ільїн Е.Н., Нечаєв М.Н., 
Шадриков В.Д., Шикун О.Ф. займалися дослідженнями 
проблеми самоорганізації майбутніх фахівців з точки зору 
психолого-акмеологічної. Вчені Клімова Є.О., Кудрявцева 
Т.В., Поваренкова А.В., Сухарева А.В., Шавира Н.А. 
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займалися дослідженнями проблеми співвідношення 
самоорганізації і професійного самовизначення [ 23, 24]. 

Особливу увагу пригортають праці вчених, які вивчали 
проблему формування фахівця з позиції цілісної професійної 
педагогіки: навчання, виховання, тренування. Так в працях 
Альбуханової-Славінської К.А., Анциферової О.В., Бодрова В.О., 
Деркач О.О., Маркової А.К., Сікачева М.Ф., Сухарева О.В. 
представлено дослідження проблеми беззупинного процесу 
формування професійної особистості [25, 26].  

Натомість, незважаючи на значну кількість досліджень з 
проблематики методології і організації наукових досліджень, 
питання керівництва наукових праць у курсантів в сучасних 
умовах все ще лишається не достатньо вивчене. 

Освіту, як світове явище, можна вважати першим 
«полем» використання, розвитку і підтримки наукових 
досліджень. Кожний науковий керівник в процесі 
дослідницької праці з курсантами спирається на 
методологічні основи, які формувалися поступово з плином 
часу. В процесі підготовки до НДД молодих дослідників 
керівник звертає їх особливу увагу на те, що дослідження є 
процесом і методологічні основи наукових досліджень 
сформувались як результат світових досягнень і входять в 
історію людства. Досвід керівництва НДД вказує на 
важливість такого акцентування оскільки саме НДД є 
явищем, що має всі характеристики процесу: швидкість, 
поточність, поступовість, повтори, стагнацію, зупинку, інше. 
Ковальчук В.В. в своїй роботі, щодо виникнення науки в 
Європі, вказує на такі характеристики науки, як належність 
цього явища до людського суспільства, його «молодий» вік - 
сформувалась достатньо недавно, в 6-5 століття до нової ери. 
Наука є результатом соціально-економічних, культурних, 
духовних умов існування людства. Наука існує і розвивається 
паралельно з розвитком виробництва до рівня розділення 
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розумової фізичної праці. В свою чергу результатом 
існування науки є методологічна база, яка сприяє 
подальшому науковому розвитку [7, С. 122]. 

Праця керівника наукових досліджень базується на 
певному методологічному матеріалі, який керівник може 
рекомендувати своїм підлеглим для теоретичного 
ознайомлення при підготовці до виконання наукового 
дослідження. Одним з базових методологічних матеріалів при 
виконанні НДД вважається посібник Конверського А.Є 
«Основи методології та організації наукових досліджень». 
Вказаний методологічний посібник пригортає особливу 
увагу, як звіт рекомендацій щодо проведення наукових 
досліджень. Зорієнтований посібник для використання 
керівниками майбутніх науковців і самими курсантами. В цій 
праці доктор філософських наук Конверський А.Є. висвітлив 
теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності. 
В представленому розгорнутому поясненні теоретичної 
основи наукових досліджень автор надав конкретні 
рекомендації, щодо виконання кожного кроку починаючому 
науковцю: вибір і формулювання теми, постанова мети і 
завдань, визначення робочої гіпотези і проблеми, установа 
об’єкта і предмета дослідження, виконання теоретичних і 
практичних наукових досліджень через збір і обробку 
дослідницького матеріалу і літератури [19, С.42-55]. При 
тому, що Конверський А.Є., як досвідчений керівник НДД, 
висвітлив практичні етапи науково-дослідницької роботи 
курсантів, праця кожного викладача-керівника науково-
дослідницької роботи значно складніша і ширша ніж, 
наприклад, висунути гіпотезу, сформувати мету, зорієнтувати 
курсанта-дослідника на читання і обробку тематичної 
літератури [19].  

Наукова діяльність є процесом і тому вчені 
наголошують на тому, що наукові дослідження не мають 
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зупинки, аналіз наукових світових досягнень вказує на 
необхідність постійної підтримки науки, оскільки це явище 
людського надбання. Такий простий висновок підтверджує 
актуальність НДД в освітньому процесі і в той же час вказує 
на не можливість окреслити коло обов’язків керівника НДД.  

А.Є.Конверський рекомендує керівникам робити 
акценти на тому, що розвиток науки відбився в 
сформованості апарату наукової діяльності. Автор посібника 
вказує керівникам, що актуально показати курсантам 
методологію як систему діяльності науки. А.Є.Конверський 
звертає увагу керівників на показ курсантам різних методів 
дослідження, які є сукупністю прийомів і організації 
засвоєння, пізнання дійсності. Важливо ознайомити курсантів 
з термінологією, яка є апаратом демонстрації досягнень і 
окремою умовою наукових підходів [19, С. 49-55]. 

В свою чергу, в своїх методологічних роботах    
Юринець В.Є. робить акцент на формування математичних 
моделей в процесі наукового дослідження соціально-
економічної системи існування країни або її підсистем, до 
яких відносяться різні підприємства, установи, організації, 
фірми, компанії, корпорації. Юринець В.Є., викладач 
класичного навчального закладу, рекомендує керівникам і 
виконавцям наукових робіт звернути особливу увагу на 
актуальність використання математичних моделей в наукових 
дослідженнях. Юринець В.Є., як і інші методисти радять бути 
обачними з технічною складовою при оформленні наукових 
результатів, що вказує на розповсюдженість недоліків в 
цьому питанні [27, С. 33-39]. 

Позиції Конверського А.Є., Юринця В.Є. і інших 
методистів, щодо багатоплановості наукової діяльності, 
підтверджуються практикою. Викладач–керівник завжди, 
незважаючи на невелику за розмірами, проблемами, часом 
НДД курсантів, реалізує не одну а декілька цілей. Такий 
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висновок робиться, виходячи з розгляду наукової діяльності 
як складової освітнього процесу. Аналіз науково-методичних 
робіт показує, що керівник, орієнтуючи курсантів  на 
виконання певних наукових завдань, досягнення певної 
наукової мети, в свою чергу, реалізує науково-педагогічні 
завдання. Вміння організовувати наукову діяльність для 
курсантів також є навчальним методом, який виконує 
керівник. Важливими принципами формування фахівця через 
наукову роботу є організація наукової діяльності.  

Ми згодні з позицією Конверського А.Є., щодо 
багатоплановості  наукової діяльності, особливо коли ця 
діяльність є складовою освіти. Конверський А.Є. вважає, що 
наукові дослідження потрібно сприймати не тільки як шлях 
до наукового відкриття, але наукове пояснення явищ 
природи, які були зафіксовані людством, або наукове 
передбачення явищ за для їх реалізації в існуванні людського 
суспільства. [19, С. 5-7].  

Вивчення робіт доктора педагогічних наук Гузій Н.В., в 
яких автор аналізує оригінальну українську і зарубіжну 
літературу (Барбина Є.С., Марини М., Дьяченко Б.А., 
Сластьоніна В.А., Соложина А.В.) стосовно підготовки 
професійних кадрів для вищих навчальних закладів, показало, що 
викладач, який бере на себе навантаження керівника науково-
дослідної діяльності курсантів має бути наділеним комбінацією 
професійно важливих особистісних якостей, здібностей, знань, 
умінь, навичок викладача [15, С. 117, 129-131]. Аналіз робіт 
Дьяченко Б.А. допоміг Гузій Н.В. вказати, що складна 
«діалектична взаємодія» педагогічного мислення, 
педагогічних здібностей, професійних знань і умінь, 
індивідуально-особистісних характеристик викладача 
реалізуються в творчій педагогічній діяльності, тобто через 
керівництво НДД. Як ми побачили і Гузій Н.В., і Дьяченко Б.А. 
не тільки в цілому вказують на індивідуально-особистісну 
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характеристику викладача-керівника, але й роз’яснюють це 
поняття [15, С. 29]. Наступні людські якості: духовність, 
інтелігентність і гуманізм ці автори виділяють як формуючі 
індивідуально-особистісної характеристики викладача і так, 
що сприяють здійсненню його, як керівника НДД. Високий 
рівень розвиненості цих ж якостей вказує на високий рівень 
педагогічного професіоналізму керівника НДД. Вказаний 
симбіоз людських якостей і вказаних набутих навичок за 
цими авторами розглядається як можливість бути і 
викладачем, і керівником науково-дослідної діяльності. Як 
викладач англійської хочу пригадати відому англійську 
поговорку “А rolling stone gathers no moss”, значення якої в 
нашому випадку може трактуватись як “практика завжди 
вносить свої корективи в життя, як що щось робити”.        
Гузій Н.В. в своїй праці, повторюючи думку  Соложина А.В. 
визначає, що сукупність особистих якостей викладача, в 
навантаження якого входить і керівництво НДД, потребує 
новітнього (принципового) відношення до професійної 
справи [15, С. 31].  

Гузій Н.В., Конверський А.Є, інші за Соложиним А.В., 
вказують на досягнення стабільних результатів наукової 
праці у студентів/ курсантів базується на принциповості 
керівника, як індивідуально-особистісній якості людини. Хочемо 
підкреслити, що позиція Соложина А.В., представлена в ряді 
проаналізованих нами роботах, вказує на зв’язок морально-
психологічних якостей викладача-керівника з його рівнем 
професійних знань і навичок. Теоретичні дослідження і аналіз 
особистого досвіду показав, що керівник науково дослідної 
роботи курсантів є викладач з високим рівнем педагогічного 
професіоналізму, фаховий рівень, якого базується на розвиненій 
індивідуально-особистісній характеристиці.    

Дану роботу ми орієнтуємо на дослідження науки як 
світового явища, яке використовується в освітньому процесі, і 
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займає важливу роль в формуванні нових фахівців. 
Особливість даної статті полягає в об’єкті наукового 
дослідження, а саме формування професіоналізму курсантів 
різних професійних напрямів (військового і морського 
транспорту) в процесі залученні їх до НДД. Об’єктом при 
виконання НДД курсантів Військової і Морської академій є 
підготовка до розуміння і сприймання професійно 
спрямованих наук,  а саме воєнних і морських.  

Праці Конверський А.Є., Кравчук О.І., Головань В.Г., 
Маслій О.М., Онищенко О.А., Петренко В.М., Шевченко О.М. 
продемонстрували проведені ними наукові досліджень в 
військових навчальних закладах. Автори в своїх працях 
вказують, що підготовка військових професіоналів має 
складний і різнобічний характер. Особливий акцент ці автори 
роблять на участь курсантів в науково-дослідній діяльності, 
як важливій складовій освітнього фахового процесу [12, 20].         

Автори навчального посібника “Методологія та 
організація наукових досліджень”, виданого в Військовій 
одеській академії,  вказують, що об’єктом дослідження 
воєнної науки є війна, безпосереднє її ведення всіма 
військовими засобами і способами. Дослідники воєнної науки 
вважають її суспільною наукою. Вони вказують: «збройна 
боротьба є всебічним випробуванням всіх матеріальних і 
духовних сил, змаганням не тільки військових, але … 
моральних сил протиборчих сторін» [20, С. 138]. 

Предметом дослідження курсантів Одеської морської 
академії за працями Гусакова С.В., Ніколаєвої Л.Л., Петрова І.М., 
Ярмолович Ю.Р. є морські науки, що досліджують практичні 
аспекти функціонування морського транспорту, які 
втілюються в вирішенні комплексу питань теорії і практики 
комерційної експлуатації судна, пов'язаних із виконанням 
перевезень вантажів та пасажирів у системі міжнародного 
торговельного судноплавства. В своїх працях викладачі-
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керівники НДД Морської академії роблять акцент на 
розвиток інтеграційних процесів у всіх регіонах світу 
Результат інтеграційних змін виявив актуальність 
дослідження і спроби вирішення курсантами нагальних 
проблем морського судноплавства в рамках НДД протягом 
навчального процесу [13, С. 31]. Питання морського 
судноплавства на коротких або довгих дистанціях, 
агентського сервісу, комерційної експлуатації судна постійно 
потребують враховування комплексності, системності в 
нових економічних реаліях [21, 22, 28]. Це вказує на те, що 
НДД в навчальному процесі є етапом системи підготовки до 
обслуговування флоту.  

Викладачі-керівники НДД морської галузі Ніколаєва Л.Л., 
Петров І.М., Цимбал М.М., Ярмолович Ю.Р., підтримуючи 
позицію сучасних науковців кажуть, що наука має дві 
важливі складові. Теоретичний і практичний науковий досвід 
дає змогу вченим рекомендувати, представляти ці складові, 
як систему наукових знань і систему наукової діяльності. 
Обидві складові переплітаються протягом виконання 
наукового дослідження в навчальному закладі. Керівник і 
виконавець дослідження отримують результат лише по 
завершенні всього циклу обох систем.    

Теоретичні джерела за обраною темою виділяють 
складові наукової діяльності: сам процес наукового пізнання, 
методологічні принципи наукових досліджень, логіку 
наукового пізнання, технологію наукового дослідження, 
організацію дослідження, принципи і психологія наукової 
творчості. Кожна із складових наукової діяльності, яку 
курсанти виконують протягом їх навчального процесу, 
спрямована на розвиток уміння «молодих» фахівців 
аналізувати і виробляти тактики аналізу стандартних і, 
особливо, нестандартних подій в професійному процесі. 
Курсанти, які навчаються в закладах ЗСУ, отримують 
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навички рішення завдань для підготовки і ведення бойових 
дій. Курсанти, які навчаються в закладах спрямованих на 
працю в морському транспорті, набувають навички рішення 
завдань для підготовки і ведення перевозки грузів водними 
шляхами.    

Переважна більшість першокурсників – це вчорашні 
школярі. З одного боку, школа покликана розвивати 
пізнавальні і творчі здібності особистості, орієнтуючись не 
тільки на засвоєння визначеної суми знань. З іншого боку, 
введення підсумкової атестації знань випускників у формі 
тестів стимулює підміну декларованих навчальних цілей на 
інші, а саме на підготовку до здачі тестів. В реальності, 
особливу увагу при підготовці і виконанні тестів випускники 
шкіл звертають не на засвоєння навчальних предметів, а на 
запам’ятовування відповідей на певні питання. Як результат, 
вищі навчальні заклади отримують абітурієнтів, які погано 
підготовлені, як до засвоєння пропонованої навчальної 
програми, так і адаптації до форм і методів вузівського 
навчання в цілому. Дослідження проблеми протиставляння 
розвитку різних освітніх систем, які призводять до розвитку 
особистості не декларованої, а реальної мети не є метою 
нашого дослідження. Але праця з вчорашніми школярами, а 
тепер курсантами дали нам можливість сконцентрувати увагу 
на одній складовій системи навчання, а саме – системі 
дослідницької діяльності курсантів. У нашому дослідженні 
вивчався вплив досвіду ведення дослідницької діяльності 
курсантів на їхню соціальну і учбову успішність в умовах 
навчання в Військовій і Морській академіях міста Одеси. 
Окремо досліджувався зв‘язок досвіду виконання 
дослідницької роботи курсантами з виникненням у них 
труднощів в навчальному процесі.       

Спираючись, перш за все, на програму Міністерства 
Освіти і Науки України відмітимо, що навчання курсантів 
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вищих закладів – це не самоосвіта окремої молодої людини за 
бажанням.  В працях багатьох вчених робиться наголос на 
проблему індивідуального свавілля в продовж навчального 
процесу з яким стикаються курсанти, як перших , так і 
наступних курсів. Підкреслимо, що навчання в вищому 
закладі – це систематична, керована викладачем самостійна 
діяльність курсанта. Керованість самостійного навчання стає 
домінантною, особливо в сучасних умовах переходу до 
багатоступінчастої підготовки фахівця вищої освіти.  

Дослідницькі уміння тісно пов’язані з уміннями 
професійної самоорганізації. Є Клімов під професіоналізмом  
розуміє не тільки високий рівень знань, умінь і результатів 
людини в певній галузі діяльності, але і як певну системну 
організацію його психіки [29, С. 99].  

Розглядаючи професійний саморозвиток Сластьонін В.А. 
визначає, що це процес, в якому відбувається інтеграція. 
Сластьонін В.А. вказує, що в процесі інтеграції зовнішня 
професійна підготовка поєднується з внутрішнім рухом психології 
людини в умовах особистісного її становлення [30, С. 12].  

При вивченні процесу формування професійної 
самоорганізації нашу увагу пригортає позиція і тлумачення 
О. Ігнатюк 75, с. 45. У своєму дослідженні вчений доходить 
висновку, що професійно-особистісний саморозвиток 
майбутніх фахівців здійснюється тільки при умові 
самомотивації. В умовах навчального закладу розвиток 
професійного мислення, як умова прагнення до професійної 
самоорганізації відбувається механізмами самопізнання, 
самоорганізації, самоосвіти, самооцінки, саморегуляції. 
Реалізації творчого потенціалу, різноманітних форм 
дослідницької діяльності та інших способів інтенсифікації 
процесу формування майбутніх фахівців відбувається при 
умові опосередкованого т'ютерства, тобто через якісну участь 
у НДД [31, С. 45]. 
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Вивчення різноманітних позицій, щодо процесу 
професійної самоорганізації ми розуміємо його, як показник 
особистої зрілості людини-фахівця, що характеризується 
активним відтворенням себе, відповідністю життєвих виборів 
індивідуальним особистостям, узгодженням обраної професії 
і здібностей, прийнятого стилю діяльності і реалізації 
динамічних особливостей, прагненням пізнати себе, умінням 
цінувати й ефективно використовувати час, виділяти 
пріоритети в професійній діяльності. Під успішністю 
навчання ми розуміємо не тільки одержання гарних і 
відмінних оцінок за здані в період сесії іспити, або заліки, але 
швидку адаптацію до нової форми навчання. Теоретичні 
засади і наш практичний досвід вказують на розуміння 
адаптації в навчальний процес курсантами, як відсутність у 
них проблем в розподілі свого часу і пов’язане з цим уміння  
планувати навчальні справи. Окремою складовою є уміння у 
курсантів реалізувати більшу частину особисто задуманого, 
що відбивається на особисто запланованому. Уміння 
працювати з науковою, методичною, навчальною 
літературою входить в успішність професійного особистого 
навчання.  

Перевірка теоретичних засад з теми нашого 
дослідження проходила методами опитування курсантів і 
зрізів якості знань з дисципліни «Іноземна  мова (англійська)» 
і « Іноземна  мова за професійною спрямованістю 
(англійська)». Дослідження проходило в обох закладах 
протягом навчального року, який включав в себе аудиторні, 
самостійні заняття та проходження професійної практики. 
Місцем проведення експерименту були Військова Академія і 
Національний університет «Одеська Морська академія».  

До виконання досліджень були залучені курсанти 
другого курсу денної форми навчання різних спеціальностей 
обох навчальних закладів загальною кількістю 31 особа (з 275 
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осіб, що навчались на курсі). В дослідженні приймали участь 
курсанти за особистим бажанням (21 особа) та контрольна 
група, курсанти, яким пообіцяли підвищити бал на іспитах 
(10 осіб). Наприкінці учбового року виявилось, що частина 
курсантів з групи № 2 (9 осіб) відмовились від участі в 
виконанні НДД. Під час аналізу результатів їх виділили в 
окрему групу. Окрім особистого бажання критерієм відбору 
курсантів в нашому опитуванні був їх досвід виконання 
дослідницької діяльності. Ряд курсантів, які згодились 
приймати участь в дослідницькій діяльності вважали, що 
мали такий досвід. Вони вказували, що отримали цей досвід в 
умовах шкільного навчання, або навчання в коледжі. Відмітимо 
зразу, що під науковою діяльністю в довузівських навчальних 
закладах багато хто з курсантів вважають написання і читання 
рефератів. Наявність досвіду дослідницької діяльності курсанти 
корелюють з наступними факторами: 

- відповідністю профілю ліцею/ коледжу/ ВНШ 
дослідження обраної спеціальності;  

- швидкою адаптацією до вузівської форми навчання;  
- наявністю умінь у пошуку інформації і роботі з 

довідковою і навчальною літературою;  
- умінням успішно реалізувати велику частину 

задуманого; 
- позитивними ( гарними і відмінними) результатами за 

підсумками зданих іспитів під час сесій; 
- думкою курсантів, що набутий досвід дослідницької 

діяльності допомагає їм справлятися з проблемами, що 
виникають при навчанні в вищому закладі.  

 В якості критеріїв оцінювання результатів залучення 
курсантів до участі в НДД  використовували середній бал.  
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Рис. 1. Середній бал в групах за результатами 
модульних контролів 

Показник якості знань в кожній групі, отриманий під 
час проведення модульного контролю (4 рази на рік) 
демонструється на малюнку 1. 

Група № 1 – курсанти, що приймали участь в НДД за 
власним бажанням (12 осіб) 

Група № 2 – курсанти, які виказали бажання займатись 
НДД але за кілька занять відмовились (9 осіб) 

Група № 3- курсанти, яких стимулювали залучитися до 
НДД (10 осіб) 
      Загальна кількість курсантів 275  (58 в ВА та 217в НУ 
«ОМА»), оцінювання проводили за п’ятибальною шкалою 
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шляхом модульного контролю з дисципліни “Іноземна мова”. 
Всього було проведено 4 модуля протягом учбового року. 

Як група курсантів, що залучилась до участі в НДД за 
власним бажанням так і ті, що працювали завдяки 
стимулюванню продемонструвала стійке зростання рівня 
знань. Рівень знань тих курсантів, які відсторонились від 
участі у НДД з особистих причин практично не змінився. 

Кількість звернень курсантів за консультацією до 
викладача за кожний місяць протягом учбового  року 
показана на малюнку 2. 

Рис.  2. Кількість звернень за консультацією протягом 
учбового року 

Група № 1 – курсанти, що приймали участь в НДД за 
власним бажанням (12 осіб). 
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Група № 2 – курсанти, які виказали бажання займатись 
НДД але за кілька занять відмовились (9 осіб). 

Група № 3- курсанти, яких стимулювали залучитися до 
НДД (10 осіб). 

Загальна кількість курсантів 275  (58 в ВА та 217в НУ 
«ОМА», до НДД залучено 31 особу загалом), за розкладом 
консультації надаються двічі на тиждень в режимі онлайн.  

Кількість звернень до викладача для консультування, як 
відображення зацікавленості результатами навчання була 
практично незмінною в групі №1. Група №2, яка працювала 
завдяки стимулюванню демонструвала поступове зменшення 
звернень-консультувань. В групі №3, що обрала відмову від 
участі в НДД  з особистих причин кількість звернень до 
викладача знизилась значною мірою, що є показником 
відсутності зацікавлення курсантів до додаткової професійної 
діяльності. 

Таким чином можна визнати, що участь у виконанні 
НДД призводить до підвищення рівня знань та залученості 
курсантів до учбового процесу незалежно від їх початкового 
рівня знань. 

У структурі самоосвітньої діяльності ми виділили 
виконавський, виконавчо-управлінський, управлінський рівні. 
Кожний з визначених рівнів характеризується позицією, 
курсантів, що залежить від якості управлінських процедур. 
Спираючись на праці Щедровицького Г.П., Анісімова О.С. 
управлінські процедури ми визначили за ступенем розвитку 
рефлексії.  

В процесі навчальної діяльності, пред‘являючи зовнішні 
критерії, педагог має можливості для впливу на самоосвіту 
курсантів, які завжди знаходяться в позиції «суб‘єкта дій». 
Така залежна позиція курсантів передає виконавський рівень 
самоосвітньої діяльності. Розвиток рефлексії, як один з 
результатів навчальної діяльності, сприяє зміні позиції 
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курсантів. Усвідомлення курсантами необхідності 
критеріальної самооцінки своєї діяльності призводить до 
зміни їх інтелектуальних і ціннісних критеріїв. Курсанти 
особистий досвід дослідницької діяльності використовують в 
нових навчальних умовах, що сприяє виробленню власних 
критеріїв всього навчального процесу. Спостереження 
процесу трансформування критеріїв свідчить про 
становлення механізму самоврядування. Засвоєння загальних 
способів дій, перехід від нормо реалізації до нормо 
конструктування означає про набуття самостійного 
визначення норм майбутньої діяльності і перехід курсантів на 
позицію розвитку керуючого їх особистою діяльністю. Така 
позиція є позицією суб’єкта власної діяльності, який 
знаходиться в стані розвитку механізму самоорганізації. 

Професіоналізм керівника НДД курсантів сприяє зміні 
підходів курсантів до організації навчального процесу і 
обумовлює необхідність змін технологій особистого 
контролю також зміни підходу до оцінювання навчальної 
діяльності, що є для багатьох курсантів проблемою. 
Проведене дослідження показало, що якісна – детальна праця 
керівника наукового дослідження є одним з шляхів зміни 
само оцінювання навчальної діяльності курсантами. Така 
зміна базується на запропонованій керівником моделі 
самоосвіти. Уміння змінити відношення до оцінювання 
дослідження є кроками до самоорганізації в професійній 
підготовці і майбутній самостійній професійній діяльності.  

Досвід показав, що формування моделі самоорганізації 
відбувається достатньо швидко не тільки у курсантів з 
досвідом дослідницької діяльності набутим в школі, ліцеї, 
коледжі, тобто до вступу до вищого навчального закладу, але 
і тих, хто не займався НДД. Формування умінь і навичок, що 
здобуваються курсантами в результаті НДД, залежить від 
багатьох причин: від наукових і навчальних здібностей 
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самого дослідника, від професіоналізму керівника, від 
особливостей організації дослідницької діяльності, від 
особливостей характеру курсанта, а саме його самостійності.  

У професійних педагогічних науково-методичних 
публікаціях, присвячених оцінці існуючої ситуації навчання і 
його результатам, нерідко можна зустріти досить типові 
критичні зауваження до кваліфікації курсантських і 
студентських наукових праць і їх активності в цьому 
напрямку. Так багато хто відзначає пасивність, що існує в 
курсантській аудиторії. Така внутрішня і зовнішня пасивність 
часто пов‘язана з відсутністю мотивації до дослідницької 
діяльності. Часто вкрай низька кількість курсантів, які 
починають виконання дослідження знаходиться у зв’язку з 
небажанням самостійно освоювати зміст літератури, яка 
включена в навчальну програмну, позапрограмну, а також 
дослідницьку літературу. Пасивність курсантів до 
дослідницької праці знаходиться у зв‘язку з небажанням і 
невмінням пошуку додаткового матеріалу і залученням його 
до демонстрації в навчальних заходах: семінарах, 
лабораторних заняттях, колоквіумах, конференціях та інших 
заходах. Опит курсантів показав їх небажання складати 
індивідуальні програми особистого дослідження, а потім 
пошагово, планомірно їх виконувати. Керівниками НДД 
фіксується така важлива причина пасивного відношення 
курсантів до наукової діяльності, як не бажання відволікатись  
від самого навчального процесу, пропускати заняття, 
запізнюватись, бути не достатньо готовими до відповідей в 
програмних навчальних заходах. Досвід курсантів показав і таку 
причину пасивності до наукової діяльності, як не бажання 
напружуватись більше ніж потрібно для отримання гарної 
оцінки при виконанні стандартних програмних завдань.  

Усі вище відзначені особливості курсантської 
активності, які були з'ясовані на початку їх наукової 
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діяльності, ми можемо зв‘язувати з недостатнім засвоєнням 
навчальної діяльності в цілому і з окремими їх компонентами. 
Аналіз опиту (257 особ) показав, що розвиненість 
самостійної, автономної позиції курсантів в умовах навчання 
є особистим показником їх готовності, як до НДД так і до 
майбутньої професійної діяльності. Представлений аналіз 
експерименту ( контрольних зрізів, опитувань) відбиває 
показники відповідальності курсантів перед їх професійним 
майбутнім через їх готовність до додаткової дослідницької 
діяльності в умовах сьогоденного навчання. Проблема 
розвитку мотиваційної складової до навчання, як і проблема 
особистісного ментального розвитку, за висловлюваннями 
багатьох викладачів - є проблемою нестабільної сучасності.   

Рішення проблем, які відмічаються педагогами, 
навчання в ВНЗ бачиться в реорганізації процесу вузівської 
підготовки, залученні методів і форм проведення занять, що 
були б спрямовані на розвиток інтелектуальної ініціативності, 
відповідальності за своє навчання і її результати, сприяли б 
конструюванню курсантами нових знань, виробленню 
індивідуальних освітніх стратегій і т.н. що в більш 
узагальненому виді представляється як планомірний перехід 
від керування навчальною діяльністю педагогом до її 
самоврядування курсантом. Аналіз досвіду ведення науково-
дослідної діяльності вказує на можливість переходу до 
самоврядування, також і самоорганізації курсантами в разі 
операціоналізації в сукупності всіх педагогічних завдань. 

В останні роки організація навчально-дослідної роботи 
стала справою достатньо розповсюдженою і, на жаль, не тою, 
що призводить до якісного наукового і педагогічного 
результату. Певна кількість курсантів починають займатися 
НДД і достатньо швидко кидає, хоча керівник посприяв 
виконанню якісної дослідної роботи. Розмови з курсантами, 
опитування показали, що причини таких поступків полягає в 
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не умінні самостійно реалістично зважити всі складнощі 
дослідного процесу. Однією з  особливостей наукової робот з 
курсантами – є представлення ними наробіток їх керівника, 
що входить в складову самоорганізації курсантів. 
Професіоналізм викладача-керівника полягає в умінні 
організувати повноцінне педагогічне керівництво, а не тільки 
обмежитись лише забезпеченням методологічного рівня 
дослідження. Тільки в таких умовах можливо розраховувати 
на формування нових інтелектуальних і дослідницьких умінь 
курсантів, розвиток їх професійної особистості в цілому. 
Виходячи з особистого досвіду і з наробіток науковців, 
професійне органічне педагогічне керівництво дослідницької 
діяльності стає не ціллю, а засобом формування 
професіонала. Цей засіб допомагає і молодій людині - 
курсанту і досвідченій – керівнику НДД в соціальній і 
психологічній адаптації до умов перебування, тобто навчання 
в ВНШ.  

Висновки. Незважаючи на те, що самоорганізація 
кожного суб’єкта унікальна,  педагогічна підтримка процесів 
його становлення надзвичайно важлива. Професіонал з 
керування наукової діяльності сприяє самоосвітній діяльності 
курсанта. В умовах самоосвітньої керованої діяльності у 
курсанта з’являється модель як самоврядування своєю 
власною діяльністю не зважаючи на те навчальна, чи 
професійна є ця діяльність. Дослідження теми показало, що 
для курсантів викладачі-керівники в умовах науково-
дослідної діяльності до вже існуючої професійної  мотивації, 
додають іще один компонент – зв’язок наукового 
дослідження з навчальним процесом.  Розвиток професійних 
особистісних здібностей курсантів через самоусвідомлення, 
тобто самоорганізацію призводить до формування фахівців в 
певних професійних сферах.    
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ODDÍL 4. PSYCHOLOGIE 
 
§4.1 SEXUALITY AS A SPECIFIC FORM OF 

COMMUNICATION (Bocheliuk V.Yo., Zaporizhzhia Polytechnic 
National University, Spytska L.V., Volodymyr Dahl East 
Ukrainian National University) 

 
Introduction. Relationships between people are such a 

versatile phenomenon that it can be described not only from the 
social and psychological side, but also from the point of view of 
the people’s sexual behaviour. In this perspective, sexuality is 
seen as a specific form of communication. Sexuality is extremely 
important for interpersonal relationships. Through the 
development of language (as the second signal system) and 
culture, the evolution of phylogenesis led to significant 
distinctions between human sexuality and sexuality of animals. 
However, they still retain common biological traits underlying 
two functions – reproductive and communicative. According to K. 
Levitt (1978), sexuality can be seen as a specific, psychosomatic 
body language, a form of early non-verbal communication. In this 
sense, sexual intercourse from the psychosomatic point of view 
expresses the passion, commitment, trust, safety and satisfaction. 
Since commitment, close contact, trust and safety are universal 
human needs, their elements are sought for in all interpersonal 
relationships, including sexual. 

Presenting main material. In the sexual contact, there is 
also a certain ambiguity of communication and components of 
ambivalence. In this sense, sexuality becomes not so much a 
source of “isolated” pleasure, but rather a means of expressing the 
essence of love relationships, on condition that the commitment, 
close contact and others, signalled and promised by the body 
language, are genuine and real. If so, then the sexual relationship 
may acquire a deeper meaning, not limited only by giving 
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temporary pleasure. Cultivating communicative function of 
sexuality creates conditions for the development of interpersonal 
contacts and relationships for their greater humanization. Sexual 
ecstasy is a final expression of erotic communication between 
people. It is particularly characterised by the conscious existence 
“in a frenzy” and experiencing a sense of unity with the universe. 
Poetically it can be defined as a clash with eternity. 

The overview of sexuality will be incomplete if we do not 
touch upon the problems and variations in the expression of 
sexuality. Compared to other issues, sexuality is the most remote 
from the area of the natural behaviour and is distorted by the 
notions of evil, sin and perversion, connected with it. Instead of 
being one of the areas of everyday life, it is narrowed down due to 
being hidden and given special importance to at the same time. 

In 1886 Krafft-Ebing published a book that became very 
famous, depicting sex as a disgusting perversion. Krafft-Ebing, 
forensic psychiatrist, described in detail sexual offenses and 
expanded the book, including the descriptions of such sexual 
variations as homosexuality, self-satisfaction and fetishism. Sex 
was seen as a dangerous and shameful phenomenon requiring 
sanctions of social control. 

Since the Krafft-Ebing’s times, sexuality has not been seen 
as a perversion to such an extent, but some forms of its expression 
are still generally considered as such. These acts of perversion are 
labelled perversions since they substitute the genital contact 
considered as a normal expression of sexual desire in the world 
culture.  

There are different theories which explain these deviations. 
R. Stoller believes that the basis of all perversions is aggression. 
Psychoanalytic theory comes from the fact that the cause of 
perversions lies in the fixation on the early stages of psychosexual 
development or regression to them, as well as the fact that the 
central component here is the fear of castration. 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
312 

Sexual acts that are considered deviant and hurtful towards 
partners are illegal and prosecuted under criminal law, although in 
recent years the legal consequences of this have been mitigated.  

Sexual behaviour also changes radically, depending on its 
sense, on the needs it meets. “The same” intimacy can be: 

1. The means of relaxation, discharge of sexual tension. This 
is an elementary form of sexual pleasure, when the focus is on the 
physiological needs of the subject while the partner’s needs are 
almost unimportant.  

2. The means of procreation, child making, when the 
process itself is not so much important as its outcome. In its pure 
form, this type of motivation acts in a dynastic marriage of a 
monarch in need of an heir, or in the behaviour of a single woman 
who knowingly uses a man to have a child. Erotic considerations 
play a small role here, but social or natural qualities of the 
“producer” are crucial. 

3. The means of recreation, carnal pleasure as an end in 
itself. Recreational motivation emphasizes the playful aspects of 
sex; the biggest importance goes to the novelty and diversity of 
erotic techniques. Psychological intimacy is not required, sexual 
pleasure of the partner is included into the “rules of the game” 
only as a means to increase your own satisfaction. 

4. The means of getting knowledge and satisfaction of 
sexual curiosity. In a sense, sexual intimacy means continuous 
learning. No wonder that in the Bible and many other ancient texts 
the expression “to know the woman” means to have a sexual 
contact with her. However, this motive may be dominant by itself. 
It is especially distinctive for the beginners (e.g., boys’ sex live) 
who are fascinated by the question: “How does it even happen?” 
Adults put a more specific question – “What is this person like in 
sexual terms?” But in any case, the partner here acts primarily as 
an object of knowledge.  

5. The means of communication when sexual intimacy acts 
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as a moment of personal psychological intimacy, a way out of the 
loneliness, becoming one. This is the most difficult kind of 
relationship which includes the reasons mentioned above as its 
integral components. The communicative sexuality involves a 
high degree of individual selectivity. People usually mean exactly 
this when they talk about sexual love.  

6. The means of sexual self-affirmation, when the main role 
is given to the person’s need to check or prove to themselves and 
others that they can be attractive, appealing, and sexually 
satisfying. This motive is extremely important for teenagers, and 
its hypertrophy among adults is usually connected with the sense 
of anxiety and insecurity.  

7. The means of achieving some non-sexual goals, such as 
material benefits (marriage of convenience), or improving your 
social and psychological status and prestige in the eyes of others. 
Thus, intimacy with a beautiful woman increases the man’s 
prestige, and the presence of admirers increases the status of a 
woman. In any case, the focus here is mostly on some impersonal 
social values and opinion of others. 

8. The means of following a certain ritual or habit. For 
example, kisses of the married couples often have no erotic sense, 
but they emphasize the stability of the current relationship. 

9. The means of compensation, substitution of some other 
forms of activity or means of emotional satisfaction. Self-
satisfaction among adolescents or womanizing among adults is 
often a compensation of poor emotional life. A typical line of 
compensatory sexuality is its reluctant, compulsive nature and 
constant dissatisfaction of the subject with its results. Just as in the 
process of studying other forms of compensatory behaviour, the 
main thing is to understand what the person themselves seeks to 
make up for, consciously or unconsciously: to fill the lack of 
emotional warmth, suppress some aggressive impulses, and the 
like. 
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The multiplicity of motivation schemes of sexual behaviour 
emphasizes its complexity. To understand the personal meaning of 
any action only on the basis of behavioural indicators, for 
instance, to assess family well-being by the number of kisses 
between the spouses (as some sociologists did in the 1940s), is 
impossible. Each of these motivational syndromes is relatively 
autonomous, depending on it, even the sequence of psychosexual 
reactions may change. For example, relaxation model suggests 
that physiological arousal precedes the erotic image, and 
recreational one supposes the reverse sequence, but in fact, 
different motives mostly interconnect, making it difficult to 
determine the dominant one. Besides, in the course of the 
development of psychosexual contact (and especially a longer 
interpersonal relationship), one motive may grow into another, 
thereby changing the nature of the relationship as a whole (e.g., 
flirtation develops into a serious passion). Finally, these motives 
are often not realized, and never fully realised at all. No wonder 
the psychology of sexuality especially widely uses the S. Freud’s 
theory of defence mechanisms and its various current 
modifications [2; 6].  

The connection between individual “sexual script” and the 
values in the culture and its attitude to sexuality appears most 
clearly in such mechanisms of moral control as the feelings of 
shame and guilt. Although psychological and cultural sense of 
these concepts and their correlation are quite difficult, they are 
always present in the sexual sphere. Shame restricts external 
manifestations of sexuality that can be judged by others, guilt 
extends also to the intimate internal feelings. The development of 
sexual shame and guilt mostly depends on the nature of culture: 
the more cautious its attitude to sexuality is, the stronger feelings 
inhibiting its manifestations the members of society will 
experience.   

A developed sense of “sexual guilt” complicates 
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verbalization of erotic feelings, sometimes reduces sexual arousal, 
strongly influences the perception of erotic material. There are no 
statistical norms or standards, but an excessive amount of “sexual 
guilt,” which usually correlates with a common emotional 
constraint, affect sexuality negatively and can completely paralyse 
it in the end. Conversely, the absence of such a control mechanism 
often leads to promiscuity and de-personification of sexual 
relationship, so here, just as everywhere else, the balance is 
required.   

Erotic imagination is a normal and necessary aspect of 
human sexuality, but its content is not ethically neutral. In the 
countries that are getting deeper into the quicksand of the “porn 
plague,” as it was called it the American magazine “The Time,” 
this issue is very serious. Let us consider it in depth. The 
supporters of the tolerant attitude to pornography, including many 
major scientists refer primarily to the ineffectiveness of 
prohibitions which only increase the attractiveness of erotic 
material and raise their market price. It is already difficult to 
define “pornography” and “obscenity.” 

The issue of erotic art is very complex and “direct” 
techniques do not work. In art and literature, the level of eroticism 
may still be somehow defined by sight, judging by the content of 
the image, although it is quite conditional – art values not what is 
depicted, but how. How to determine eroticism in music? 7% of 
men and 23 to 29% of women from the “refined” sample by A. 
Kinsey admitted that music gives them sexual arousal; besides, 
the men with a higher cultural level (with a college degree) and 
women regardless of education are much more excited by 
classical music, while the less-educated men – by pop. At the 
same time, a large proportion of respondents (19% of women, 
22.5% of men with a college degree, and 40% of men without a 
college degree) said that they were not influenced by the content 
and type of music, but only by its rhythm. Thus, erotic perception 
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of music depends on the aesthetic culture of the person, and other 
factors. Assessing the correlation between sexual arousal and 
music rhythm, we should remember that many men (48% in the 
“refined” sample by A. Kinsey) get excited by fast motion in 
itself, for instance, riding in the car or on horseback.  

 In addition, music does not directly affect sexuality, but 
rather excitable emotional state. This, perhaps, explains the fact 
that women with their more diffuse eroticism display a stronger 
reaction than men to music in general and classical music in 
particular. Emotionally reserved people with exaggerated self-
control, afraid of their own sexuality, fear to surrender to the 
power of expressive music that awakens unusual and unacceptable 
feelings in their soul. They psychologically and morally accept 
only the music that immediately “discharges” in corresponding 
predetermined actions: march, drill songs, and religious music 
accompanying prayer. Even Mozart or Beethoven are considered 
dangerous, causing emotional excitement. 

Interviewing a large group of subjects regarding the effects 
of pornography on the behaviour and mentality of people, 
sociologists then clarified whether those same people encountered 
similar cases. The gap between the biased attitude and direct 
experience turned out to be quite significant. For example, 47% of 
men and 51% of women believe that pornography encourages 
people to commit acts of violence; but from their own experience 
or experience of their friends, it could be confirmed by only 10% 
of men and 8% of women. 55% of men and 57% women believe 
that pornography undermines moral principles, but only 15% and 
12% of respondents correspondingly have any specific facts of 
this kind. Thus, according to researchers, the imagination of the 
harmful effects of pornography are unsubstantiated [1;4].  

Numerous experimental studies [3], in which subjects were 
shown various erotic materials and films, their physiological and 
emotional reactions being recorded, revealed that although 
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pornography does cause sexual arousal and stimulates the 
imagination, only a few people want or make an attempt to 
recreate or try themselves what they saw, especially if the 
materials included sadomasochistic scenes. Besides, the interest in 
pornography quickly burns out.  

To the question “Have you ever had in your professional 
practice the cases where pornography was the cause of anti-social 
behaviour?” negative responses were given by 80% of 
psychiatrists and medical psychologists (among 3423 
interviewed); 7% believe that they know such cases, and 9% of 
respondents expect such a connection. Hardly anyone dares to say 
that all these people were corrupted by the magnates of the “sex 
industry.” Nor do they look like irresponsible “ultra-left” boys 
who think by the principle “the farther from the traditional and 
stable, the better” [5]. 

However, these studies require critical attitude. The main 
conclusion of the socio-psychological experiments in the early 
1970s was the fact that pornography makes a relatively weak and 
short-term impact on subsequent sexual behaviour of the subjects. 
This finding was a blow to the opponents of pornography and for 
the supporters of the “sexual liberation,” waiting for a steep break 
in the style of sexual behaviour; the former – for the worse, and 
the latter – for the better. But it could not have been any other 
way. The person’s “sexual behaviour scenario” does not form 
immediately, it has in its development some probably unknown 
critical periods, after which external influences cannot 
dramatically change it. Otherwise we would have to admit that the 
human personality as a stable integrity does not exist or that 
sexuality is not connected with it. 

The famous American psychologist Donn Byrne describes a 
three-stage model of such changes of psychosexual orientation 
and behaviour of the person under the influence of pornography: 

1) first, through introduction and decrease in negative 
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emotional sensitivity, the attitude becomes neutral or slightly 
positive; 

2) then this course of action, unacceptable before, plays in 
your imagination; 

3) the image turns into actions, first experimental and then 
the customary ones. 

Certainly, such a development is not fatal – people 
themselves and their living conditions remain different. But can 
we take any risk when it comes to sadism, rape and such? In the 
atmosphere of the relative sexual moderation, people themselves 
control and suppress their moral or socially unacceptable 
impulses. If “everything is permitted,” they will no longer do so. 
Most people will probably not change, but what about those who 
have such impulses? Even a 5% growth of sadism would be a 
disaster for society.  

In all socialist countries the distribution of pornography is 
illegal and sex education, undoubtedly necessary, is based on the 
general principles of ethics as an aspect of preparing young people 
for family life. 

One of the means of developing a healthy sexuality is 
psycho-preventive work of a psychologist. Trainings are 
especially effective. We are going to describe one of such 
trainings called “Visualization of the “Body Map” (sexuality 
training).”  

This exercise can be performed during any training studying 
the relationship with your own body. The perception of the body 
affects health, self-esteem, and relationship with your partner. 
People very often go towards using their body, complaining about 
it, training it, forgetting that negative attitude and violence cause 
diseases and the situation when the body gets out of control. If a 
person comes to the gym, the coach will point to their 
shortcomings and make the person fix them. If a person comes to 
the psychological training, the most appropriate way to work with 
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the body is acceptance and care. 
The purpose of the training: learning the attitude to your 

own body, facilitating the acceptance of your physical 
characteristics, understanding and eliminating the causes of 
disease. 

Setting: lying on mats. During the exercise, you should turn 
on calm, quiet music, and prepare everything necessary for 
drawing: paper and sets of crayons. You can prepare in advance 
silhouettes of human figures and draw on them. If the group is 
heterosexual, you should prepare silhouettes for men and women. 

The duration of the exercise: 30-40 minutes. 
1. Visualisation Test: 
“Imagine your body as a huge continent. There are forests 

and rivers, deserts and glaciers on it. Some parts of it can be called 
fertile, others – well-looked after, while certain areas might be 
barren. You are going on a trip around the continent of your own 
body. 

The first place you get to is the area of clear blue lakes and 
amazing forests. Everything here is full of joy and peace. Find this 
land on your body – the land of love, acceptance, the things you 
like and bring up these feelings.  

Then your way goes into an absolutely different place. It 
looks like a land of constant natural disasters. This is the territory 
of pain. Find this painful spot on your body and picture in your 
mind those images it brings. Perhaps this is a place of earthquakes 
or volcanic eruptions, droughts, floods or something else. How 
many of these parts are there on your body and how often do they 
remind you of their existence?  

Now move to the land of the lush greenery and sunny, warm 
weather – the area of fun and joy. Imagine the parts of your body that 
gave you these experiences, where they are located, how many of 
them your continent has. They can be wide areas or small islands. 

You continue your trip and get into the area of changes. 
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These are the parts of your body that are prone to rapid change. 
They may occur randomly or under your control. What can you 
compare these changes with – swamp melioration, deforestation, 
fighting ravines, fertilizing soil or something else? What feelings 
do you have about these areas of changes? How often do they 
appear in the centre of your attention? 

Now you go to the land of glaciers and snowy deserts, 
where the sky is always dark and icy winds howl in the silent 
space. This is the area of rejection and unacceptance. Find it on 
your body. What territory does it occupy? Has this area always 
been like this or has it changed over time? For what reasons has 
this part of your body become the area of rejection? 

Does your body still have other areas which you rarely pay 
attention to? Find them and go there in your mind. This is the area 
of oblivion. Deserts or barren steppes, forgotten and abandoned. 
They exist by themselves, occasionally attracting your attention. 
What territory do they occupy on the continent of your body? 

Now imagine your body as a map. In your mind, look 
around it with your inner eye, remember it and get ready to draw 
everything you have seen on a piece of paper.”  

2. Drawing the “body map,” pair talk. 
Questions to share: 
- Which feelings towards your own body are the brightest? 
- Which parts of body bring up these feelings? 
- What conclusions, feelings, and resource conditions 

appeared after the exercise?  
Conclusions. Let us draw some conclusions. The main 

methodological flaw in psychological studies of sexuality is that 
they are cut off from the general psychological theories. Sexual 
behaviour is a complex entity, which cannot be reduced either to 
physiological needs or emotional reactions, or to situational 
actions. “Sexual script” should be seen not only in the unity of its 
own components, but in the system of common regulatory 
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mechanisms of the person.  
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§4.2 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД КОМБАТАНТІВ 
ЗАСОБАМИ ЛОГОТЕРАПІЇ ВІКТОРА ФРАНКЛА 
(Москалець В.П., Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника) 

 
Вступ. Активні бойові дії на території України, які 

торкнулись усіх громадян нашої держави, завдають 
непоправного впливу на їх психічне здоров’я. Тож вже 
сьогодні психологам необхідно готуватись до надання 
психологічної допомоги, як цивільному населенню загалом, 
так і комбатантам зокрема. Адже через горнило бойових дій, 
полон та катування проходять тисячі бійців, які після нашої 
перемоги повернуться до мирного життя та своїх сімей, і 
завдання держави повернути їх психічно здоровими. 

Виклад основного матеріалу. Питання психологічного 
супроводу особистості активно досліджували зарубіжні 
дослідники-гуманісти (А. Адлер, А. Ленгле, А. Маслов, 
К. Роджерс, Ф. Франкл та інші). Останнім часом в сучасній 
українській психологічній науці парадигма психологічного 
супроводу військовослужбовців набуває особливої 
популярності (C Ганаба, Н. Волинець, Н. Жигайло, 
О. Матеюк, В. Осьдло, Є. Потапчук М. Савчин, та інші). 

Психологічний супровід М. Савчин розумів, як 
центральну ланку в ланцюгу психологічної допомоги, що 
розв’язує проблеми, котрі виникають унаслідок травматичних 
подій, а його важливий аспект полягає в життєвому 
самовизначенні, у підготовці до здійснення вибору в 
кризових ситуаціях, саморозкритті та усуненні суб’єктивних 
перешкод до розвитку, у зміцненні психологічного здоров’я, 
а також у наданні допомоги в конкретній психотравмувальній 
ситуації [1]. 

Нам імпонує наступне трактування поняття 
психологічний супровід комбатантів – це комплекс 
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специфічних заходів які спрямовані на підтримку на 
високому рівні бойової активності військовослужбовців; 
усунення негативного впливу чинників стресогенної 
обстановки; запобігання виникненню та розвитку негативних 
групових та індивідуальних психічних явищ [2, с. 94]. 

Питання психологічного супроводу комбатантів набуває 
актуальності у зв’язку з залученням до складових сектору 
безпеки та оборони великої кількості мобілізаційного 
ресурсу, тобто громадян України призваних по мобілізації. 
На жаль рівень їх психологічної підготовки до перебування в 
екстремальних ситуаціях (особливо полоні), не надто 
високий, що своєю чергою може призвести до значних 
порушень їх психічного здоров’я.  

Військові психологи зазначають, що в умовах 
сьогоднішньої війни, яка є поєднанням класичних методів 
воєнних операцій із партизанськими діями, тероризмом, 
інформаційною та кібервійною і спрямована на досягнення 
раптовості, перехоплення ініціативи й здобуття психологічної 
переваги, значна увага має приділятися підвищенню рівня 
стресостійкості та адаптаційного потенціалу 
військовослужбовців, збереженню й відновленню їх 
психічного здоров’я [2, с. 90]. 

У цій роботі ми хочемо звернути увагу на 
психотерапевтичний інструментарій, який запропонував 
засновник «Третьої віденської школи психотерапії» 
В. Франкл – логотерапію. Логотерапія зосереджується на 
сенсі людського існування, а також на пошуках цього сенсу 
людиною. Згідно з логотерапією, оце прагнення знайти сенс 
життя є основною мотиваційною силою людини [3, с. 109]. 

Отже, логотерапія покликана полегшити пошук 
життєвого сенсу, позаяк вона допомагає усвідомити 
прихований сенс існування людини. У цьому логотерапія 
нагадує психоаналіз. Однак вона не обмежується 
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інстинктивними явищами підсвідомості, вона до того ж дбає 
про духовні реалії, як-от наповнення існування потенційним 
сенсом, а також волю до сенсу. Завдання логотерапії полягає 
у створенні з «тонких мотузочок поламаного життя стійкої 
структури сенсу та відповідальності» [3, с. 10]. 

Поділяючи погляди С. Ганаби, зазначимо що 
«логотерапія – це не лише психотерапевтичний метод 
лікування неврозів. Це своєрідний світогляд, який допомагає 
людині залишитися людиною навіть у моменти, коли вже 
здається, що людина втрачає останні надії у житті, коли вона не 
бачить більше ніякого сенсу у власному існуванні» [4, с. 58]. 

Під час перебування в нацистських концентраційних 
таборах В. Франкл на практиці перевірив свою теорію «Воля 
до сенсу», що детально описано в його праці [3]. На думку 
автора «Воля до сенсу» – є основною рушійною силою 
розвитку особистості, за його спостереженнями найбільше 
шансів вижити у концентраційному таборі мали не ті в’язні 
які були у гарній фізичній формі, а ті, які мали, як це сам 
називав В. Франкл – «впертість духу». У самого В. Франкла у 
концентраційному таборі було три складові «впертість духу»: 
він мріяв знову зустріти дружину; він, як психолог надавав 
психологічну допомогу іншим в’язням; і він уявляв собі, як 
переживши страшний, але унікальний досвід в майбутньому 
здійснить свій вклад у розвиток психологічної науки. На 
клаптиках паперу він потайки робив замітки, записував свої 
спостереження, переживання та отриманий досвід. Все це 
разом давало В. Франклу духовну (психічну) силу виживати 
навіть тоді коли фізично він був на межі смерті. 

Після звільнення з концентраційного табору В. Франкл 
став автором багатьох книг з психології та прожив довге 
життя. Ще до початку ІІ Світової війни В. Франкл розпочав 
працю з розробки свого власного в психотерапії – 
логотерапію. В її основі боротьба проти відчуття 
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екзистенційної фрустрації. Практичну складову логотерапії 
він відточував уже в нацистських концентраційних таборах, 
надаючи психологічну допомогу своїм товаришам. 
Концтабори й «табори смерті» були найгіршими місцями на 
землі не тільки через голод, холод, бруд і хвороби, не тільки 
через постійні тортури, і масові вбивства людей. Основною 
тортурою для в’язнів була безстроковість їх перебування в 
ізоляції. Навіть в тюрмі або колонії у в’язнів, за винятком 
засуджених довічно є чітка і конкретна ціль – відбути свій 
фіксований термін покарання і вийти на волю. Кожен день 
наповнений сенсом, адже с кожним днем термін спливає. На 
відміну від цього в нацистських таборах вбивала не тільки 
дистрофія і тиф, тяжка праця і газова камера, вбивала 
відсутність кінцевого терміну перебування в неволі, а 
відповідно й відсутність мети подальшого життя. Заради чого 
продовжувати страждання, якщо ти не знаєш коли вони 
закінчаться і чи закінчаться взагалі. Відповідь на ці питання 
дає перша і сама головна теза логотерапії: «Ніколи не 
знецінюйте своє теперішнє», так жити тут і зараз може бути 
вкрай важко, хтось вибирає жити споминами про минуле, а 
хтось вибирає зовсім не жити. Проте у людини завжди є її 
теперішнє, і у теперішньому відповідно до В. Франкла завжди 
є якийсь сенс, а якщо здається що сенсу в ньому не має, то він 
все одно є, тільки необхідно його віднайти. В. Франкл радить 
вічне питання про сенс життя адресувати самому собі. 
Необхідно тимчасово відкласти питання, що я очікую від 
життя, коли не зрозуміло, що буде завтра це не зрозуміле 
питання несе ще у більшу фрустрацію. Тому замість питання 
«Що я очікую від життя?» В. Франкл пропонує запитати «Що 
життя очікує від мене?». Якщо особа зрозуміє, чого чекає від 
нього життя, то вона знайде сенс власного існування. Сам 
В. Франкл вважав, що сенс існування є у кожної людини. 
Перебуваючи у концтаборі він вважав, що його сенс 
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існування полягає у наступному: допомагати іншим в’язням; 
зберегти свій унікальний табірний досвід для психологічної 
науки; знову зустріти дружину. 

В. Франкл виживав в системі, яка забирала в особи 
індивідуальність, позбавляли навіть імен, замінюючи їх на 
табірні номери. Але в середині цієї людино ненависної 
системи В. Франкл переконував своїх товаришів, що кожна 
особистість не тільки унікальна, а й не замінна. Навіть не 
бувши генієм в якійсь області, абсолютно любий з нас може 
щось таке, що не зможе інший. Кожна людина абсолютно не 
замінна, тому у кожної людини є своє унікальне призначення 
і своя відповідальність. Тому не можна відмовлятись від неї 
зневірившись у сенсі свого життя. Тобто буди собою, 
допомагати ближнім, усвідомити свою міру відповідальності, 
зрозуміти в чому саме ти незамінний і визначити свої реальні 
обов’язки, якщо все це зробити, то зрозумієш що життя 
очікує від тебе, і повернеш йому сенс навіть у концтаборі. 

А сенс полягає саме «у внутрішній потребі подолати 
своє нещастя, зрости завдяки йому духовно, піти всупереч 
своїй долі, якщо вона їм в чомусь відмовила. Головне – 
побачити перед собою мету. Немає нічого більш важливого 
для того, щоб примусити людину подолати об’єктивні та 
суб’єктивні труднощі, ніж усвідомлення того, що в її житті є 
мета… І коли ця мета поставлена самою людиною і являє 
собою те, що могло б називатись місією, вона робить її носія 
незамінним і надає йому унікальність» [5, с. 44, 45, 150]. 

Черговою тезою В. Франкла є – «Не потрібно уникати 
власних почуттів». Іноді досить спокусливою є ідея витіснити 
свої негативні переживання й абстрагуватись від них, 
замінити душевний біль на глуху апатію. Тому В. Франкл 
зазначає, що повною мірою пережити й виплакати свій 
негатив це справжня мужність. Згідно з його тверджень 
необхідно мати мужність не відмовлятись від власних емоцій 
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навіть коли це емоції зі знаком «мінус», можна і потрібно 
ділитись своїми проблемами з оточенням, вони відчують, що 
вони такі не одні й можливо теж поділяться наболілим. 
В. Франкл підкреслює, у людини можна відібрати все, але не 
можливо відібрати у людини її переживання, це непорушний 
капітал і в нього є своя цінність. У своїх розповідях психолог 
згадував, як до ІІ Світової війни заздрив масштабам духовних 
переживань персонажів класичної літератури, тому свої 
переживання в концтаборі він сприймав, як можливість 
піднестись до рівня літературних героїв. 

Наступна теза: «Не можна відмежовуватись від 
прекрасного!». У своїй праці він описує такий випадок – 
«Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі барака, 
замучені на смерть, із мисками супу в руках, забіг наш 
товариш по ув’язненню і запропонував поглянути на 
прекрасний захід сонця. Стоячи на зовні, ми побачили 
зловісні хмари, що палахкотіли на сході, і ціле небо, наче 
живе від хмар, що безпосередньо змінювали свою форму і 
кольори – від сталево-блакитного до криваво-червоного. 
Наші безрадісні сірі землянки разюче контрастували із цим 
видовищем, а в заболочених калюжах відбивалося сяйливе 
небо. Після кількох хвилин зворушливої мовчанки один 
в’язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей 
світ!»» [3, с. 55]. 

Людська воля до сенсу може також призвести до 
розчарувань, і в цьому випадку логотерапія веде мову про 
«екзистенційну фрустрацію». Термін «екзистенційний» 
можна вважати у трьох значеннях: для визначення власне 
існування, тобто специфічного для людини способу буття; 
сенсу існування; і прагнення знайти сенс власного існування, 
тобто так звану волю до сенсу. 

Екзистенційна фрустрація може спричиняти неврози. 
Для неврозів цього типу логотерапія застосовує термін 
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«ноогенний невроз» - на противагу неврозам у звичному сенсі 
цього слова, тобто психогенним. Ноогенний невроз походить 
не з психічного, а з «ноологічного» (розумового) виміру 
людського існування [3, с. 111]. 

В логотерапевтичній школі розроблені та апробовані на 
практиці свої спеціальні психологічні техніки для роботи з 
фобіями – «парадоксальні наміри». Щоб зрозуміти, що 
відбувається при застосуванні цієї техніки, слід розглянути 
спочатку стан, який часто притаманний невротичним особам, 
так зване тривожне передбачення. Для цього страху 
характерне те, що він спричиняє саме те, чого боїться клієнт. 
Доволі іронічно, що фобія призводить до того, чого ми 
боїмося, так само надмірні прагнення унеможливлюють те, 
чого ми пристрасно бажаємо [3, с. 131]. Так надмірне 
прагнення, або «гіперінтенція», як його назва В. Франкл, 
особливо часто спостерігається у випадках сексуальних 
неврозів. 

«Парадоксальні наміри» засновані на тому подвійному 
факті, що фобія спричиняє те, чого людина боїться, а 
гіперінтенція унеможливлює те, чого вона бажає. Згідно з 
цією технікою клієнту з фобією пропонують хоча б на мить 
запрагнути того, чого він боїться. Їх можна також 
використовувати для психотерапії розладів сну. Як зазначав 
В. Франкл страх безсоння призводить до гіперінтенції 
заснути, яка, своєю чергою, заважає пацієнту поринути в сон. 
Щоб подолати цю фобію дослідник радив пацієнтам не 
намагатись заснути, а радше чинити навпаки – не спати 
якнайдовше. Іншими слова, гіперінтенція заснути, яка 
викликає тривожне передчуття, що цього зробити не 
вдасться, витісняє парадоксальний намір не заснути, невдовзі 
за яким приходить сон [3, с. 136]. 

Один із найбільш дивовижних фактів – це те, що 
парадоксальні наміри ефективні незалежно від етіологічної 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
329 

основи випадку. Це підтверджує цитата Е. Вайсскопф-
Джелсон: «Хоча традиційна психотерапія наполягає на тому, 
що терапевтичні заходи мають базуватись на визначені етіології, 
не виключено, що певні фактори можуть спричиняти неврози в 
ранньому дитинстві й абсолютно інші фактори можуть звільняти 
від неврозу в дорослому віці» [6, с. 701]. 

Що стосується справжніх причин неврозів, окрім 
конституційних елементів, соматичних або психічних за 
природою, такі механізми зворотного зв’язку, як тривожне 
передбачення, видаються головним патогенним фактором. 
Цей симптом викликає фобію, фобія збуджує симптом, а 
симптом своєю чергою, підсилює фобію. Подібний ланцюг 
подій, однак, можна спостерігати в обсесивно-компульсивних 
випадках, коли клієнт бореться з ідеями, що ними 
одержимий. Однак таким чином він лише підживлює їх, 
оскільки тиск викликає зворотний тиск. І знову ж таки 
симптом посилюється! З іншого боку, щойно клієнт припиняє 
боротися зі своєю одержимістю і натомість намагається 
висміяти її, ставлячись до неї з іронією – застосовуються 
парадоксальні наміри – порочне коло розірване, симптоми 
слабшають і зрештою щезають [3, с. 137-138]. 

Також цікавим в межах нашого дослідження є погляд 
В. Франкла на місце релігійної віри в логотерапії. Так 
дослідник зазначає, що для логотерапії й релігійна, і 
нерелігійна екзистенції – феномени, що співіснують, іншими 
словами, логотерапія зберігає нейтралітет до обох. Релігія – 
феномен який стосується особисто клієнта, один феномен 
серед багатьох, і в логотерапії вона приймається як 
обставини, а не як, вихідне положення [7, с. 261]. 

Але хоч релігія і залишається для терапевтичного 
процесу лише «обставиною», все ж ця обставини для неї дуже 
важлива. З об’єктивної позиції – так, як в логотерапії «логос» 
трактується як «дух», тобто сенс. Як відомо, певний час 
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існувала «психологія без душі». Її ми давно подолали, але й 
сьогоднішня психологія не уникне дорікання, що вона 
залишилась психологію без духу. Ця бездуховна психологія 
не лише сліпа до гідності особистості, але й сліпа стосовно 
цінностей, які становлять корелят особистісного буття – 
бездуховна психологія сліпа до логосу [7, с. 294]. 

Якщо логотерапія, таким чином, розглядає феномен 
віри не як віру в Бога, але як всеосяжну віру в сенс, вона 
повною мірою в праві займатись цим феноменом. 
Логотерапія поділяє переконання А. Ейнштейна згідно з яким 
ставити запитання про сенс життя вже значить бути 
віруючим.  

Погоджуючись з дослідниками [4; 8; 9; 10] зазначимо, 
що логотерапія не є універсальною психотерапевтичною 
стратегією. Вона не може використовуватися абсолютно в 
усіх випадках розв’язання психологічних проблем. Це 
специфічний вид терапії який доцільно використовувати для 
подолання ноогенних неврозів. В логотерапії В. Франкла 
людина постає не лише продуктом багатьох зумовлених 
середовищем факторів. Вона є творінням духовного. 
Духовність людини не можна пояснити чимось не духовним, 
не можна звести до чогось іншого. Вона може бути чимось 
зумовленою, але не детермінованою. 

Висновки. Поглиблення негативних процесів в Україні, 
що детерміновані війною повинні викликати занепокоєння у 
фахівців різних професійних напрямів, для глибокого аналізу 
і переосмислення ситуації, яка склалась в суспільстві, і 
формування нових знань про людину, про її адаптацію в 
нових умовах. Наразі в Україні розпочинається проєкт – 
«Національна програма психологічного здоров’я українців», 
тому теоретична підготовка психологів до роботи з 
комбатантами повинна охоплювати великий спектр 
психотерапевтичного інструментарію. Проте лише одних 
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теоретичних знань психологів замало. Важливо щоб і 
комбатанти були фізично і психологічно готові до військової-
професійної діяльності. А для цього потрібні знання про 
власне фізичне і психічне здоров’я, про індивідуальні 
можливості організму, про створення власної програми 
саморегуляцію тощо. А також підготовлені фахівці, які 
можуть надати ці знання комбатантам.  
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§4.3 РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: 
ХРИСТИЯНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА (Савчин М.В., 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка) 

 
Вступ. Не треба бути дуже уважним, щоб виявити як за 

короткий період змінюється дух історичної епохи, що 
проявляється у зміні суспільства, масової свідомості, зміні 
характеру взаємодії людини і конкретної життєвої ситуації. 
Інколи ці зміни малопомітні, незначні, а інколи дуже 
радикальні, які легко зауважити, наприклад, в ситуації війни. 
І тоді людині доводиться активно взаємодіяти з принципово 
новою, незнайомою ситуацією. У цій ситуації мудрі люди 
роздумують над траєкторією змін, їх погляд спрямований у 
потенційне майбутнє, хоч їх голоси не такі сильні, як голоси 
легковажних і безвідповідальних людей, яких немало, і тому 
їх погляди стають пануючими. Це ж стосується розвитку 
науки, в.ч. психології, яка на початку ХХ ст. «втратила 
зв’язок з апостольською вірою, з автентичною психологією та 
була замінена академічною психологією» [1].  

Сучасну психологію традиційно розглядають під таким 
кутом, що будь-яка віра не може вплинути на неї чи 
взаємодіяти з нею. Світська психологія ґрунтується на 
припущеннях, які перебувають у конфлікті з християнським 
розумінням внутрішнього світу особистості. У наш час існує 
дуже багато теорій особистості, які альтернативні духовності. 
Виявляється, що багато важливих питань психології, зокрема, 
особисті переконання та віра людини, уявлення про любов, 
добро, свободу, надію, жертовність, терпіння, що реально 
впливають на її світогляд і сприйняття дійсності, повинні 
бути поза емпіричними межами психологічної науки. У 
психології неможливо обґрунтувати емпірично роль 
«молитви у житті людини, бо це духовна необхідність. Коли 
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людина молиться «Отче наш», то щоразу, коли не проявляє 
почуття вдячності й залежності від Нього, то з раціонального 
погляду вона постає ніби «ірраціональним дурнем» [3, С. 106]. 

У науці взагалі та психології зокрема існує важлива і 
складна проблема поєднання раціонального (наукового) 
підходу та віри. Свого часу «християнська віра Блеза 
Паскаля, Френсіса Бекона, Ісаака Ньютона і навіть Галілея 
спонукала їх не довіряти людській інтуїції, натомість вивчати 
Боже Творіння та перевіряти суб’єктивні припущення 
результатами досліду. Незалежно від того, чи шукали вони 
істину в надприродньому откровенні (Божому Слові) чи у приро-
дньому откровенні (Божому Творінні), але свою місію вони 
вважали священною, адже нею служили Богу» [2, С. 54 – 55]. 
Сучасна психологія не може сприйняти того факту, що «гріх 
людини спричиняє більшість її душевних проблем, які 
намагається розв’язати сучасна психотерапія. У християнстві 
вважається, що гріх покривається Божою Благодаттю, а 
християнські переконання й об’єктивні екзистенціальні реалії 
людини та її життя співпадають, що не враховує сучасний 
психолог-теоретик і психолог-практик».  

Виклад основного матеріалу. Християнський 
метанаратив стосується створення світу та людини, 
гріхопадіння, відкуплення. В основу духовної парадигми 
психології покладені реалії та істини, які ми пізнаємо вірою 
та через досвід, зокрема він виражається у таких 
твердженнях: 1) «Бог існує (Євр. 11:1-2); 2) ми створені за 
Божою подобою, щоб керувати, розуміти й гідно ставитися до 
творіння як істот, які від початку створені для стосунків 
любові (Буття 1:26; 2:18); 3) що ми грішні та одночасно 
спасенні благодаттю через звершену місію Христа на хресті 
(Рим. 5:6-10); 4) ми тепер – нове творіння “в Христі”               
(2 Кор. 5:17); 5) будучи в своїй суті схильними до стосунків з 
іншим (іншими людьми), ми маємо за кінцеву мету у житті – 
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життя в Христі, в любові до ближнього й Бога, вічно 
прославляючи Його, “щоб Бог був у всьому і все” (1 Кор. 
10:31; 15:28); 6) це досягається тільки через перетворення чи 
трансформацію особистості в образ Христа через Святого 
Духа, що перебуває всередині нас, Який перебуває в єдності з 
бажаннями духа людини, щоб наповнити нас повнотою своєї 
присутності (Еф. 3:17-19; 5:18), щоб все життя було задля 
Його слави та Його цілей; 7) Бог особливо потурбувався, аби 
відкрити ці істини у Святому Письмі й, частково, через 
особисті свідчення святих і віруючих. Ці метаметодологічні 
ідеї та переконання окреслюють сутність повноцінного 
існування людини у світі та завдання і структуру 
психологічної науки, знання і правильне ставлення до 
реальності. 

Згідно духовної парадигми Бог задає людині вищу мету 
та сенс життя, які неможливо збагнути розумом                
(Тома Аквінський). Своєю присутністю в житті людини Бог 
відповідає на фундаментальні її запитання. Бог – це не якийсь 
«духовний фактор» серед інших факторів, що час від часу 
втручається у закони природи, а той, хто є фундаментом 
усього живого. Вплив Бога поширюється не тільки у сфері 
невідомого для людини, але й видимому для неї світі, в його 
природі. «Бог Своїми діями, і відкриттям Своєї істини 
втручався і втручається в емпіричну реальність, але не тоді, 
коли ми вважаємо за доцільне» [4, С. 118].  

Через свою наївність людина прагне скеровувати Божу 
руку у вигідне для себе русло, замість того, щоб смиренно 
визнавати власну безпорадність та безпомічність перед ним. 
Незбагненним для неодухотвореного людського розуму є той 
факт, що Бог – це не якийсь небесний Сантос, який виконує 
бажання людини, прямо враховуючи те, хто добре поводився 
минулого тижня. Христос дав принципову відповідь Бога на 
екзистенціальні проблеми людини. «Відчувати божественну 
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благодать – християнський еквівалент психологічного, безу-
мовно позитивного ставлення, це звільнення від самозахисної 
гордині, від самоосудження» [5, С. 65]. Ісус Христос заступається 
за знедолених, торкається бідуючих – селян, рибалок, 
неписьменних матерів, зубожілих вдів, людей з інвалідністю та 
мешканців вулиць і одночасно приземлює еліту – могутніх, 
багатих, освічених, сповнених жалю» [6, С. 255]. Зазначені базові 
реальності та переконання віри не лише інформують психологію 
щодо її витоків та цілей, які лише через спостереження та 
роздуми про створення не можуть стати зрозумілими; вони 
також формують весь процес, результат та особистість, яка 
займається психологією» [7, С. 214 – 215].  

Християнська психологія спирається на есхатологію, 
будучи відкритою до присутності Духа та істин, здобутих із 
спостережень і роздумів людини про себе, інших та роздумів 
про людську природу взагалі. Це означає, що займатися 
психологією необхідно відповідно до реальності 
внутрішнього світу людини, а не просто до того, що 
диктують наші раціональні принципи та фантазії й сприйняті 
актуальні потреби. «Християнська віра містить в собі дещо 
воістину важливе й корисне для сучасної психології та 
психологічної практики» [8, С. 36].  

Християнська духовність має неабияку цінність для 
сучасної психологічної практики, зокрема, психотерапії. 
Практичний психолог не має «відчувати себе чарівником». Це 
також означає, що психологію не треба перетворювати в релігію 
чи замінити релігію, але передбачає необхідність відійти від 
«упередженого світу секулярної психології» [9, С.239]. У 
просторі психології християнська психологія не має бути 
якимось «сепаратиським» анклавом, а бути визначальним та 
основоположним елементом процесу та результатів 
заняття психологів [10, С. 242]. «Що ближче психологія 
ставатиме досконалою, то більше стосуватиметься 
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божественною, зливатиметься з ним та виглядатиме як 
невід’ємна його частина» [11, С. 325]. Духовна психологія 
має свій епістемологічний статус для створення інтерпретацій 
з безсумнівною надійністю та обґрунтованою валідністю. 

Психологи зберігають чесність та цілісність наукового 
пізнання, коли є максимально відкритим до того, що є 
справжнім і правдивим (перспективним і доцільним) щодо 
розуміння внутрішнього світу людини. Займаючись 
психологією, вони люблять Бога та розглядають об’єкт 
дослідження в Бозі, культивують смиренне ставлення до 
створеного Богом світу і проявляють деякий скептицизм 
щодо людських можливостей його пізнання [12]. Науковий 
інструментарій для дослідження реальності є ще одним засобом 
прославляння Бога у нашому розумі, так і в нашому серці [13]. 
Психологи не мають піддаватися спокусі «у своїх дослідженнях 
зосередитися на другорядних чи дріб’язкових цілях, «що 
призводить до неповноти знань, які віддалені від особистого 
перетворення чи трансформації слави Божої» [14, С. 233]. 
Психологія має поєднати віру і дію спостереження – роздуми 
про єдину реальність душі через любов до Бога в об’єкті 
науки та об’єкта науки в Бозі [15, С.209 – 254]. Психолог має 
виконувати наукову роботу в любові Божій та бути відкритим 
до вивчення відповідної реальності (зовнішньої чи то внутрі-
шньої), а не через певну нездорову потребу закриватися від 
християнської віри і спотворювати чи не бачити того, що є 
реальністю.  

У психології важливою є проблема епістемологічної 
ролі чеснот і святості у науковій діяльності та практиці. 
Святість та духовне здоров’я зберігають особистість 
психолога у чесноті й відкритості до реальності людської 
природи, зокрема, духовного та душевного здоров’я і 
проблеми гріха, не упускати справжнє і правдиве знання про 
людей чи спотворюють його [16]. Проблема полягає в тому, 
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що «сучасні уявлення про духовність підфарбовані 
загальнолюдськими цінностями, моралізмом, пієтизмом, дог-
матизмом чи навіть анімізмом» [17, С. 203]. У своєму 
науковому аналізі віруючий психолог не просто додає до 
фундаментальних доктрин християнської віри погляди 
певного теоретика психології, наприклад, К. Роджерса чи       
З. Фройда. Віруюче розуміння у пізнанні психологічних 
феноменів полягає в єдиному «баченні реальності у вірі й 
Дусі» [18, С. 150]. «Християнська раціональність 
обґрунтованіша, ніж раціональність інституціональної 
(академічної) психології» [19, С. 181]. Християнський світо-
гляд, який приходить до нас із минулого, дозволяє сучасній 
людині з вірною прийняти виклики сьогодення, раціонально 
та емпірично демонструючи наскільки важливою є любов 
Христа для нашого майбутнього.  

Дослідницька програма у психології, що звільнена від 
обмежень впертої секулярності, має справу з реальним світом 
душі замість того, щоб невтомно огрублювати її. 
Виявляється, що це досить складно, бо «навіть найкращі 
християнські мислителі допускалися помилок, що виникали 
під впливом язичництва» [20, С.144]. У духовній парадигмі 
ставиться завдання організувати діалог християнського 
світогляду з неоднозначним світоглядом та часто 
прихованими припущеннями інституційної (академічної) 
психології [21]. Сучасна духовна психологія працює під 
гнітом західного культурного світу, що полонений 
індивідуалізмом і споживацтвом. 

Християнські психологи критикують новітню 
психологію за її матеріалізм, секуляризм та агностицизм. 
Звичайно, що християнська психологія ще не повністю 
усвідомлює, що її відкриття вказують на дещо більше, а не 
просто дозволяють християнському погляду «опинитися за 
одним столом» в товаристві конкуруючих психологій. 
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Психологи, які практикують в гармонії зі своєю вірою, конче 
стикаються із сформованою нині натуралістичною та 
редукціоністською науковою традицією щодо духовних та 
метафізичних явищ. Одночасно не можна дозволити, щоб на 
професійне мислення в християнській психології впливали 
нехристияни чи навіть християни, але тільки відповідно до 
канонів та методів академічною психології. Проблема полягає 
в тому, що вірування висловлені не-християнською мовою, 
радикально протиставляються християнському розумінню. 

У сучасній психології не приділяється належної уваги 
розв’язанню проблеми моральності особистості або вона 
розв’язується неадекватним чином. Між тим, визначення 
предмета, завдань і методів дослідження у психологічній 
науці не віддільна від моральних орієнтирів, бо онтологічно, 
функціонально і феноменологічно існує невіддільність 
функціонування психічного і морального. «У Нагірній 
проповіді Ісуса Христа вказується на здорові риси 
особистості: бути вбогим духом (відсутність гордині), бути 
засмученим, поводитися лагідно, бути спраглим правди, бути 
милостивим та чистим серцем, приносити мир, даватися бути 
переслідуваним заради Христа, дозволити своєму світлові 
світити перед людьми, дотримуватися заповідей, давати раду 
власному гніву, брати відповідальність за гнів інших людей у 
випадках, коли він спричинений нашими діями, контро-
лювати своє жадаюче око, не шукати помсти для тих, хто 
образив нас, не виставляти свою набожність напоказ, не 
перейматися про щоденні потреби, але шукати Царство, 
зосереджуватися на власних недоліках, а не на недоліках інших, 
не зневажати інших через їхні недоліки» [22, С. 157 – 208]. 
Більшість з цих висновків не сприймаються сучасною 
психологією та психологічною практикою, культивується 
егоїзм, прагматизм. Навпаки, у християнському наративі 
заняття психологією є актом любові [23, С. 166]. 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
340 

Основними християнськими цінностями є: скромність, 
терпеливість, володіння собою, довготерпіння, вдячність, 
лагідність, співчуття, щедрість та вміння прощати. Так, 
проста клятва виявляє водночас відповідальність, смирення 
та поважливе ставлення до іншої людини. Бути людиною, яка 
мудра, непохитно дотримуватися слова, означає мати 
особисту глибину й міцність, бути по-справжньому вільним. 
Духовна, найвищого рівня любов, полягає в люблячому 
братерстві з Богом та людьми, завжди жертовна і рівна до 
всіх, не завжди взаємна. Навпаки, у сучасній психології 
культивується не рівна до всіх, обов'язково взаємна, не 
завжди жертовна любов. Новий порядок, що пропонується 
християнством, підтримує людей убогих духом, лагідних, 
голодних і спраглих праведності, милостивих. Але люди 
живуть щонайбільше частково в цьому порядку, але в 
принципі можуть жити так, щоб завжди бути щасливими. 

Висновки. Сучасність вимагає налагодження діалогу 
між християнською вірою та психологічною наукою. 
Християнський метанаратив стосується визначального у 
внутрішньому світі людини, значення терпіння, каяття і 
смирення у підтриманні духовного, душевного і тілесного 
здоров’я людини та впливу гріха на деструкції в її житті. 
Християнство орієнтує психологію, як і окрему людину в 
фундаментальних екзистенціальних переживаннях та 
головних потребах і здатностях особистості. Згідно духовної 
парадигми духовність трансцендентної природи задає вищу 
мету та сенс життя людині, які неможливо обґрунтувати 
раціонально. Психологія, яка буде враховувати 
християнський світогляд, постане досконалішою, бо 
враховуватиме духовне як визначальний центр внутрішнього 
світу людини, її інтерпретації та дослідження проблем 
характеризуватимуться ще більшою надійністю та 
обґрунтованішою валідністю. 
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В основу духовної парадигми психології покладено 
реалії та істини, які ми поєднуємо вірою та через досвід 
святих та віруючих християн. Психологія не може емпірично 
обґрунтовувати духовні феномени, наприклад, вплив молитви 
на внутрішній світ людини, переживання особистістю 
божественної благодаті. Вона має зберігати відкритість та 
цінність наукового пізнання, поставати максимально 
відкритою до справжнього, правдивого, доцільного та 
перспективного у внутрішньому світі особистості, у 
людських спільнотах та цивілізації. Завдяки християнству 
психологія має поєднати віру та наукове пізнання, 
аналізуючи реальність внутрішнього світу людини через 
любов до Бога в об’єкті науки та об’єкта науки в Бозі, 
звільнитися від обмежень секулярності, що огрублює душу 
людини, та орієнтується на її повну реальність.  

Психологічна наука має постулювати зв’язок між 
духовним, моральним, соціальним, психологічним, психічним 
і тілесним здоров’ям і щастям людини. Віра психолога 
визначає його наукову і практичну професійну діяльність, що 
застерігає від практикування лженауки, хай настільки про-
дуктивною і правильною видавалася його діяльність. 
Християнські психологи звільняються від матеріалізму, 
секуляризму та агностицизму та практикують у гармонії з 
вірою, коректують натуралістичну та редукціоністську 
психологічні традиції. У розв’язанні проблем моральності 
вони орієнтуються на любов як основний закон життя 
людини, християнські цінності (скромність, терпеливість, 
вдячність, лагідність, співчуття, щедрість, вміння прощати та 
ін.), культивування яких у житті зумовлює автентичне щастя і 
благополуччя людини. 
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ODDÍL 5. PRÁVNÍ ŘADA 
 

§5.1 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО В РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (Грицяк І.А., Київський 
університет імені Бориса Грінченка) 

 
Вступ. Європейські стандарти будь-якої сфери 

суспільного життя, що напрацьовувалися десятиліттями в 
процесі європейської інтеграції, стають все більше 
витребуваними в країнах Східно-Європейського континенту 
та потребують свого практичного втілення. Досить гостро 
проблема їх реалізації постала останнім часом перед 
Україною, яка, продовжуючи свій євроінтеграційний та 
євроатлантичний шлях розвитку, навіть конституційно його 
закріпила. Зайняття відповідного місця в об’єднаній Європі та 
в новому світовому порядкові коштує їй сьогодні масштабних 
людських та матеріальних втрат від воєнного нападу росії. В 
цих умовах особлива роль у реалізації європейських 
стандартів відведена європейському праву, яке є елементом 
міжнародно-правової системи, наділене певними змістовними 
і суб’єктними особливостями та продовжує свій розвиток.  

Перед Україною як країною-кандидатом на вступ до 
Європейського Союзу стоїть завдання ефективно використати 
потенціал європейського права для досягнення у 
максимально стислі строки своєї стратегічної мети – набуття 
повноцінного членства в Євросоюзі. З огляду на це ще 
більшої актуальності набуває необхідність знань про 
європейське право, про його роль й місце в реалізації 
європейських стандартів, особливості правового регулювання 
відносин між його суб’єктами та Україною, питань захисту 
прав людини, гармонізації права тощо. 

Виклад основного матеріалу. І. Європейське право як 
елемент міжнародно-правової системи. Однією з найбільш 
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динамічних правових систем сучасності, яка служить 
ефективним інструментом (інститутом) впровадження 
європейських стандартів не лише в сфері захисту прав 
людини, але й у багатьох інших сферах суспільного життя 
європейців, є європейське право. До його складу, як елемента 
міжнародної правової системи, входить право таких 
інституційно-сформованих міжнародних утворень, як Ради 
Європи (РЄ), Європейського Союзу (ЄС), Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), інших 
міжнародних організацій.  

Європейське право формувалося під впливом правової 
теорії і практики, властивих національним правовим 
системам європейських держав та міжнародному праву. З 
самого початку воно було підпорядковане завданням, що 
постали перед цими країнами після Другої світової війни і 
мало на меті передусім ефективно забезпечувати вирішення 
завдань, спрямованих на відновлення зруйнованих війною 
систем соціальної життєдіяльності. 

Завдяки своїм змістовним і структурним властивостям 
європейське право володіє унікально різноманітним 
інструментарієм впровадження в практику існуючих в Європі 
стандартів, сформованих і закріплених в багатьох 
міжнародних правових актах різних рівнів. Також 
європейське право включає в себе правові механізми 
європейської системи захисту прав людини та галузі й 
інститути права з урегулювання взаємовідносин, що 
складаються в процесі європейської інтеграції. “Як і будь-
який розвинутий механізм правового регулювання інтеграції, 
правовий механізм Євросоюзу побудований на взаємодії 
міжнародних договірного та інституційного механізмів. 
Останні є підсистемами єдиної системи правового 
регулювання інтеграційних процесів у Євросоюзі. Треба 
зазначити, що правовий механізм Євросоюзу відіграє роль 
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упорядника інтеграції в усіх інших галузях, про які йдеться в 
документах: економіці, політиці, соціальній сфері тощо. 
Правовий механізм Євросоюзу є унікальним явищем, 
відрізняючись від усіх інших правових механізмів, які 
регулюють інтеграційні процеси у світі” [1, с. 149].  

У науково-практичному використанні популярними є 
різні термінологічні словосполучення: “європейське право”, 
“право Європейського співтовариства”, “право Cпільноти”, 
“право Європейських співтовариств”, “комунітарне право”, 
“спільнотове право”, “право Європейського Союзу”, 
“європейське інституційне право” тощо. Досить часто вони 
використовуються як синоніми, хоча кожне з них має своє 
змістовне наповнення, значення й особливості. Навіть без 
детального аналізу наведених понять можна помітити 
різницю між ними, яка часто є основою диференційованого 
підходу до їх визначення, і зокрема таких найбільш усталених 
і використовуваних, як “європейське право” та “право 
Європейського Союзу”.  

Узагальнення існуючих визначень європейського права 
дають підстави сприймати його як сукупність правових норм, 
що регулюють відносини у всіх європейських країнах між 
фізичними особами, між ними та юридичними особами, між 
державою та особою тощо. При цьому європейське право 
поширюється також фактично на всі європейські міжнародні 
організації. 

Щодо права Європейського Союзу, то воно також 
сприймається як сукупність правових норм, які регулювали 
передусім процеси європейської інтеграції, але зокрема 
відносини спочатку в рамках Європейської спільноти вугілля 
і сталі, Європейської економічної спільноти (ЄЕС) та 
Європейської спільноти з атомної енергії, а з 1992 року 
регулюють суспільні відносини в Європейському Союзі. 
“Фундамент було закладено 1963 року доктриною прямої дії 
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права ЄЕС. Цю доктрину визначають ті правила договору 
ЄЕС, які приймаються достатньо точно не лише спільнотою і 
державами-учасницями, а вважаються “прямими”: кожен 
може вільно посилатися на зазначені в договорі права і 
свободи, і внутрішньодержавні суди мають забезпечувати 
їхній захист так, як ідеться у внутрішньому праві” [2, с. 124].  

Право Європейського Союзу, яке також є складовою 
міжнародно-правової системи, визнається особливим 
утворенням, автономним як щодо цієї ж міжнародної 
правової системи, так і щодо національних правових систем. 
Така особливість зумовлена існуючими, з одного боку, 
механізмами взаємодії держав - членів ЄС, які значною мірою 
спираються на міжнародно-правові механізми, а з іншого - 
відтворюють особливості об’єднання держав-членів, 
набувають у процесі функціонування певних рис, властивих 
національним правовим системам, що нагадують особливості 
і континентального, і англосаксонського права. 

B основі фopмyвaння європейського права лeжaть 
зaгaльнoєвpoпeйcькi підходи і стандарти удосконалення та 
poзвиткy, iнтeгpaцiйнi явища та пpoцecи, пoв’язaнi з 
yпpoвaджeнням y пpaктикy iдeï “єдинoï cтaбiльнoï Євpoпи”. 
Фopмyвaння європейського пpaва вiдбyвaлocя пiд впливoм 
poмaнo-гepмaнcькoї та aнглo-саксонської систем пpaва, 
пpинципiв мiжнapoднoгo пpaвa. На кожному наступному етапі 
такого впливу національними урядами здійснювалися 
відповідні заходи, спрямовані на гapмoнiзaцiю національного 
пpaвa з європейським правом y piзниx сферах суспільного 
життя, з диференціацією за різними інститутами та галузями 
права. При цьому права людини були поставлені в центр уваги 
як універсальна категорія про невід’ємні від самої природи 
людини можливості користуватися певними благами, 
цінностями і стандартами задля забезпечення вільного та 
гідного існування особистості в суспільстві та державі. 
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Норми європейського права в процесі становлення і 
розвитку захисту прав людини орієнтують на те, що 
національне законодавство має включати той обсяг основних 
прав та свобод людини, який відповідає європейським 
стандартам, а також прийнятим тією чи іншою європейською 
державою зобов’язанням перед європейською спільнотою. 
Крім того, права та свободи людини повинні забезпечуватися 
гарантіями як юридичного, так і матеріального характеру, 
спрямованими на забезпечення прав людини, на створення 
відповідних інституцій (органів та спеціалізованих установ) з 
питань захисту прав людини та дотриманні процедури 
захисту цих прав на європейському рівні. Як наголошує         
М. Гердеген, “розвиток прав людини та особливих механізмів їх 
забезпечення постає, на основі визнання окремої людини як 
самостійного правового суб’єкта, як носія міжнародно-правових 
прав і обов’язків. Права людини встановлюють межі для 
втручання державної верховної влади в життя індивіда (і певним 
чином – у життя певних суспільних груп)” [3, с. 371]. Основу 
сучасного європейського захисту прав людини складають, по-
перше, принципи про захист індивіда під час війни (гуманітарне 
(воєнне) міжнародне право), розвинені класичним міжнародним 
правом, а по-друге, домовленості щодо захисту меншин, які 
виникли в результаті територіальних переділів Європи після 
Першої світової війни [4], та Другої світової війни [5, 6].  

На сьогодні результатом розвитку європейського права 
в сфері захисту прав людини є такий найчастіше 
застосовуваний інструмент (інститут) впровадження 
європейських стандартів, як рекомендації, що адресуються 
державам і спрямовані на привернення уваги до проблем 
захисту прав людини, варіантів їх вирішення, тенденцій 
розвитку тощо. Іншим інструментом (інститутом) виступає 
вироблення проектів міжнародних договорів, які накладають 
певні зобов’язання на їх держави-учасниці і, відповідно, 
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передбачають тісніше співробітництво; створення 
спеціальних міжнародних механізмів з перевірки виконання 
державами своїх міжнародних зобов’язань тощо. Основою 
загальноєвропейських мінімальних стандартів 
індивідуального захисту прав вважається Європейська 
конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
1950 рік [7]. Державами-сторонами за Конвенцією є               
46 держав-членів Ради Європи. Гарантії охоплюють такі 
елементарні права людини, як: право на життя; заборону 
катування і примусову працю; захист особистої свободи; 
основні права щодо судового й адміністративного 
провадження; спеціальні права на свободу (захист приватної 
сфери, свобода сумління і релігії, свобода висловлювання, 
свобода зібрань і об’єднань); право на сім’ю і шлюб. Крім 
того, інші права гарантує низка додаткових протоколів, а 
саме: Протокол 1 щодо захисту власності, права на освіту і 
права на вільні вибори; Протокол 4 з правом на свободу 
пересування і забороною колективного видворення; Протокол 
6 з забороною смертної кари, доповнений Протоколом 13. 

Європейська Конвенція має особливе значення, 
оскільки на її основі створені європейські та міжнародні 
гарантійні механізми з можливістю судового провадження та 
відповідного захисту. Головним контрольним органом у 
цьому механізмі є Європейський суд з прав людини. Судова 
практика сформувала каркас конвенційних прав і їхніх меж, 
який у своїй практичній витонченості витримує порівняння з 
високорозвиненими системами судового захисту. 
Європейський суд з прав людини розуміє гарантії 
Європейської конвенції прав людини не лише як права 
захисту від втручання, а й виводить з Конвенції обов’язки 
захищати певні цінності (захист розумово неповноцінної 
мешканки притулку від сексуальних домагань і знущань; 
вимога вжиття всіх організаційних заходів для відвернення 
терористичних нападів тощо).  
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На основі Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод Європейський Союз 
прийняв 7 грудня 2000 року на засіданні Європейської Ради в 
Ніцці Хартію основних прав, якою закріпив головні 
політичні, соціальні та економічні права своїх громадян [8]. 
Прийняття власного документу такого рівня про захист прав 
людини Євросоюз пояснював необхідністю закріпити 
загальноєвропейські стандарти в своїх межах перед 
майбутнім розширенням, яке успішно відбулося в 2004 році 
на десять європейських країн, у 2007 році – на дві країни 
(Болгарія, Румунія) та у 2013 році – на одну країну – Хорватію. 
Повної юридичної сили Хартія набула після набрання чинності 
Лісабонського договору 1 грудня 2009 року. 

Європейське право, на думку його дослідників, не є 
якоюсь окремою галуззю права на кшталт конституційного, 
адміністративного, цивільного, фінансового і т. п. галузевого 
права, а швидше за все складає особливу самостійну 
наднаціональну правову систему (sui generis), що існує поряд 
із національними правовими системами та міжнародно-
правовою системою, відрізняється від них низкою важливих 
рис та особливостей, і насамперед своїми суб’єктами, серед 
яких чільне місце займають Рада Європи та Організація з 
безпеки та співробітництва в Європі.  

ІІ. Рада Європи та ОБСЄ в реалізації європейських 
стандартів. Pада Європи як один із суб’єктів європейського 
права сформувала власне право, яке є cклaдoвою 
євpoпeйcькoгo пpaвoвoгo пpocтopy. Право Ради Європи - це 
cyкyпнicть стандартів, принципів і нopм, щo мicтятьcя в 
кoнвeнцiяx Paди Євpoпи, piшeнняx Євpoпeйcькoгo Cyдy з 
пpaв людини, peкoмeндaцiяx Koмiтeтy Miнicтpiв, a тaкoж у 
мexaнiзмах ïx peaлiзaцiï з мeтoю зближeння нa ïxнiй ocнoвi 
пpaвoвиx cиcтeм дepжaв-yчacниць. Cтaндapти Paди Євpoпи 
вcтaнoвлюютьcя шляxoм кoмплeкcнoï дiï вcix ocнoвниx aктiв 
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цієї міжнародної організації - кoнвeнцiй, peкoмeндaцiй, 
peзoлюцiй, якi мaють юpидичнy cилy, в тoмy чиcлi i пpaктики 
Євpoпeйcькoгo Cyдy з пpaв людини, тa є ocнoвoю для 
вдосконалення пpaвa дepжaв-члeнiв PЄ [9]. Усталеною є 
думка дослідників, що право Ради Європи складає 
неповноцінну, несамостійну правову систему, яку, на даному 
етапі її розвитку, не можна повністю відокремити від 
міжнародно-правової системи [10, с. 574].  

Як невід’ємна частина міжнародного права, 
започаткована в 1949 році, система права РЄ функціонує і 
розвивається на основі принципів і норм міжнародного права. 
Саме завдяки такому міжнародно-правовому фундаменту 
Рада Європи, до складу якої сьогодні входить 46 держав-
учасниць [11], набула статусу міжнародної міжурядової 
регіональної організації, а її право, як складова європейського 
права, стала частиною (елементом) міжнародно-правової 
системи. 

З часу свого заснування Рада Європи “успішно 
розвинула спільні для усіх правових систем Європи риси та 
властивості, засновані на верховенстві права. Базовою 
концепцією її власної правової системи є “триптих” 
цінностей – демократія, верховенство права та права  
людини” [12, с. 131].  

Важливе місце в системі міжнародного права відведено 
праву (яке ще лише формується) Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ). За останні десятиліття 
ОБСЄ еволюціонувала в одну з найбільших регіональних 
міжнародних міжурядових організацій, що займається 
питаннями безпеки в таких її вимірах, як військово-
політичний, економіко-довкільний та гуманітарний. 
Об’єднуючи 57 країн Європи, Північної Америки та 
Центральної Азії (станом на 2019 р.), ОБСЄ керується 
принципами рівного партнерства, солідарності і 
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транспарентності. Держави-учасниці ОБСЄ наділені рівним 
статусом і приймають рішення на основі консенсусу.  

Започаткована як політичний консультативний орган, 
ОБСЄ спочатку називалася Конференцією (чи Нарадою) з 
безпеки і співробітництва в Європі (КБСЄ чи НБСЄ) і 
проходила з 3 липня 1973 року по 1 серпня 1975 року за 
участю всіх європейських держав і Святого Престолу, США і 
Канади. НБСЄ завершилася підписанням главами держав і 
урядів у Гельсінкі Заключного акту, який визначив засади 
співробітництва держав у Європі та став довгостроковою 
програмою дій, спрямованих на будівництво єдиної, мирної, 
демократичної і процвітаючої Європи. Гельсінський 
Заключний акт мав не лише важливе політичне значення, але 
й міжнародно-правове, оскільки закріпив такі принципи 
міжнародного права, як мирне врегулювання суперечностей, 
визнання прав людини й основних свобод, а також 
рівноправність і право на самовизначення народів. 
Визначальні для взаємовідносин між собою держав-учасниць, 
ці засади стали фундаментом європейської безпеки в процесі 
її організаційного зміцнення і тривалого зростання 
інституційної розбудови [13].  

За міжнародно-правовим статусом ОБСЄ можна 
вважати міжнародною організацією так званої м’якої форми 
об’єднання держав, які ще не знайшли організаційного 
закріплення з власною міжнародно-правовою 
правосуб’єктністю. Як наголошує М. Гердеген, за повністю 
панівною думкою ОБСЄ не володіє міжнародно-правовою 
правосуб’єктністю. Ухвали ОБСЄ і діяльність інституцій 
ОБСЄ, отже, належать лише взаємодіючим у процесі ОБСЄ 
державам-членам на міжнародно-правовій арені. Однак 
можна припустити, що ОБСЄ діями від власного імені (що як 
такі підтримують держави-члени) “переросте” в організацію з 
власною правосуб’єктністю [3, с. 367].  
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У науковій літературі наголошується, що документи 
ОБСЄ не мають юридично обов’язкової сили, не створюють 
міжнародно-правових зобов’язань, але встановлюють 
загальновизнані стандарти, наприклад – у сфері захисту прав 
людини, і мають політично обов’язковий характер для 
держав-учасниць. Хоча порушення політичних норм так само 
не бажане, як і порушення норм міжнародного права, 
імплементація положень таких документів залежить від 
доброї волі держав [14, с. 367].   

Згодом концепція європейської безпеки була розвинена на 
Стокгольмській конференції 1984-1986 рр. [15, с. 367] та на 
багатьох інших конференціях (Копенгагенській з питань 
людського виміру, 1990 року, Віденських, 1990 року і 1992 року, 
в яких були доповнені й розвинуті положення Стокгольмського 
документу, Паризькій 1990 року, Гельсінській в липні 1992 року 
про заснування у Відні Форуму НБСЄ з питань співпраці в галузі 
безпеки, під егідою якого нині відбувається діалог з питань 
безпеки та переговори щодо контролю над озброєннями, 
роззброєння та зміцнення довіри й безпеки, Гаазькій в жовтні 
1996 року про рекомендації щодо прав національних меншин на 
освіту та ін.) 

У документах цих та багатьох інших конференцій ОБСЄ 
закладено комплекс цілей, суть яких зводиться до: створення 
умов для проведення консультацій, прийняття рішень зі 
співробітництва держав-учасниць у Європі; зміцнення 
добросусідських відносин, заохочення укладання 
двосторонніх, регіональних і загальноєвропейських угод між 
державами-учасницями; сприяння широкому застосуванню 
своїх принципів і розвитку свого потенціалу у сфері 
діяльності з вирішення конфліктів, регулювання криз, 
підтримання миру та подолання наслідків конфліктів; 
підвищення безпеки та стабільності шляхом контролю над 
озброєнням, роззброєння та зміцнення довіри та безпеки на 
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всьому просторі ОБСЄ і на рівні окремих регіонів; захист 
прав людини й основних свобод; поглиблення 
співробітництва між державами-учасницями з метою 
налагодження міцної ринкової економіки у всіх країнах 
регіону ОБСЄ.  

Таким чином, основними напрямами діяльності ОБСЄ 
на даний час є питання, які стосуються безпеки, 
співробітництва в галузі економіки, науки, технологій та 
довкілля, в гуманітарній та інших сферах (права людини, 
інформація, культура, освіта). Унормування за цими 
напрямами найбільш важливих суспільних відносин, що 
виникають у процесі вирішення проблемних питань 
життєдіяльності суспільств європейських кран, носять на 
цьому етапі діяльності ОБСЄ насамперед, так би мовити, 
превентивно-політико-правовий характер. 

Висновки. Європейське право, до складу якого входить 
право Ради Європи, право Європейського Союзу, право 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі, право 
інших міжнародних організацій, відіграє в реалізації 
європейських стандартів, і зокрема в сфері захисту прав 
людини, надзвичайно важливу роль. Формуючись під 
впливом правової теорії і практики, з одного боку, 
національних правових систем європейських країн, а з іншого 
- міжнародного права, з самого початку європейське право 
було підпорядковане завданням, що постали перед цими 
країнами після Другої світової війни.  

За час свого становлення і розвитку європейське право 
набуло досить потужної спроможності впровадження в 
практику існуючих в Європі стандартів, сформованих і 
закріплених в багатьох міжнародних правових актах різних 
рівнів. Досить ефективними є правові механізми європейської 
системи захисту прав людини та галузі й інститути права з 
урегулювання взаємовідносин, що складаються в процесі 
європейської інтеграції.  
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Однак з іншого боку сьогодні необхідні принципово 
нові підходи до удосконалення наявного правового 
інструментарію, який міг би гарантувати захист прав людини 
від терориста-держави, яким стала Російська Федерація. 
Безсилість європейського права як елемента міжнародно-
правової системи, зламаної агресією Росії проти України, з 
особливою гостротою ставить питання про необхідність 
вироблення в європейському праві нових механізмів 
реалізації європейських стандартів. 
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§5.2 БІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУДОВІЙ 
ЕКСПЕРТИЗІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ:  
ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
(Негребецький В.В., Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого) 

 
Вступ.  Біометричні системи в Україні розповсюджені й 

широко використовуються в різних сферах життя людини. 
Завдяки автоматизації та швидкості роботи розпізнавання 
особи біометричні технології є дуже корисними в будь-якій 
галузі діяльності людини, де необхідно перевірити і 
підтвердити особу за її біометричними характеристиками. В 
Україні 20.11.2012 р. було прийнято Закон "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус" № 5492-VI, відповідно до якого 
передбачено введення документів з електронним носієм, на 
якому передбачається розміщення біометричних  даних про 
особу. В 2017 році Уряд України затвердив "Положення про 
національну систему біометричної верифікації та 
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства" [1]. Документом визначено, що це 
автоматизована система, створена в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини, за 
допомогою якої забезпечується встановлення особи іноземця 
та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну, 
виїжджають з України, здійснення контролю за додержанням 
ними правил перебування на території нашої держави. 

В криміналістичній літературі біометричні технології 
розглядають в основному як автоматизовані засоби безпеки в 
різних галузях життя суспільства. Але стосовно процесу 
розслідування злочинів, в літературних  джерелах розглянуто 
лише окремі можливості використання  біометричних систем 
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і технології, причому  в основному  йдеться про боротьбу з 
тероризмом. Але місце і роль цих технологій в самому 
процесі розслідування кримінальних правопорушень й під час 
провадження судових експертиз залишаються недостатньо 
висвітленими.  

Виклад основного матеріалу. Окремі аспекти 
використання біометричних технологій в розслідуванні 
кримінальних правопорушень вже були розглянуто в 
криміналістичній літературі [2]. Зокрема, визначено такі 
напрямки використання  біометричних технологій у  процесі 
розслідування злочинів: 1) боротьба з тероризмом і 
злочинністю – організованою, транскордонною, пов’язаною з 
викраданнями людей, новими формами работоргівлі 
(дорослими і дітьми), тощо; 2) протидія нелегальній міграції;  
3) припинення шахрайств у сфері електронної комерції та 
зловживань із кредитними картами (так званих «крадіжок 
особи» – розкрадання і/або привласнення шляхом  обману  
повноважень  законного  користувача  з  розпорядження  
грошовими  коштами). Слід відзначити, що стосовно 
розслідування кримінальних правопорушень біометричним 
технологіям в основному відводиться роль ефективних  і  
надійних засобів і систем масової ідентифікації. Разом із тим, 
специфіка використання біометрії саме у процесі провадження 
судових експертиз залишається недостатньо висвітленою. 

Однак на сьогодні вже навіть під час проведення такого 
розповсюдженого різновиду криміналістичної експертизи, як 
дактилоскопічна, доцільне використання  автоматизованої 
дактилоскопічної інформаційної системи (АДІС) на основі 
біометричної технології. Такі біометричні інформаційні 
судово-експертні системи на сьогодні  розповсюджені в 
роботі судових експертів.  

Метою цієї статті є з'ясування можливостей 
використання біометричних технологій в роботі судового 
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експерта, та розробка на цій основі практичних рекомендацій 
щодо впровадження цих технологій в сферу судової 
експертизи. 

 Біометрична технологія – це автоматизовані методи 
розпізнавання особи людини, засновані на фізіологічних або 
поведінкових характеристиках [3, c.50]. Історично розробка й 
провадження біометричних систем було пов'язано з 
необхідністю створення систем безпеки до важливих об'єктів. 
Така технологія потрібна для того, щоб в автоматичному 
режимі розпізнати конкретну особу, якій у випадку 
підтвердження особи буде наданий доступ до об'єкта [4]. Для 
того, щоб технологія була біометричною, необхідно, щоб 
вона була придатна для використання автоматизованими 
засобами, тобто без участі людини швидко в реальному часі. 
Але в судово-експертній діяльності, на відміну від інших 
сфер діяльності, можуть бути застосовані біометричні 
технології, які не відповідають цьому критерію.  

Яскравим прикладом використання біометричної 
технології, яка ще не може бути реалізована в реальному часі, 
є генотипоскопічна експертиза, або ДНК-аналіз, тобто 
дослідження мікрослідів на клітинному рівні. Це дозволяє 
ідентифікувати злочинця по слідах біологічного походження: 
крові, слини, (сперми), клітинах епітелію, частинах тканин і 
органів людини, волоссю. Ідентифікація за ДНК ґрунтується 
на унікальності послідовності дезоксирибонуклеїнової 
кислоти у кожної людини.  

Біометрична технологія завжди передбачає отримання 
біометричного зразка (або вибірки) з наданих для аналізу 
ознак об'єкта. Процес починається з підготовки зразка ДНК 
індивідуума (що звичайно називається "контрольним 
зразком"). Для відібрання зразків використовується щічний 
мазок, а також кров, слина, інші виділення організму людини, 
тканини. Контрольний зразок з використанням спеціальної 
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біометричної технології і обладнання аналізується для 
створення ДНК-профілю людини. Такий профіль потім 
можна порівняти з іншим зразком, щоб визначити, чи є 
генетична тотожність. Процес отримання ДНК-профілю 
займає певний час. Тому сам метод для автоматичної 
ідентифікації особи в реальному часі ще не є придатним. Але 
для проведення судово-експертних досліджень метод ДНК-
аналізу став поширеним. Метод використовується при 
провадженні судових експертиз, наприклад  за 
кримінальними провадженнями  при розслідуванні умисних 
вбивств  [5]. 

Використання ДНК-профілю дозволяє не тільки 
ідентифікувати злочинця, але й використовувати його в 
кримінальній реєстрації. Так, Нідерландський інститут 
судової експертизи (NFI) є однією з провідних світових 
криміналістичних лабораторій. Це − Національний інститут 
судової експертизи Нідерландів, розташований в Гаазі  [6]. 
Уявляється автономним підрозділом міністерства безпеки та 
юстиції Нідерландів, що підпорядковується Генеральному 
директорату з відправлення правосуддя та забезпечення 
правопорядку. Спектр експертної діяльності — більше 30 
судово-експертних напрямів, включаючи судово-медичні 
дослідження, у тому числі експертизи по ДНК. Ведеться база 
даних ДНК Нідерландів. 

В Україні функціонує облік генетичних ознак людини 
Експертної служби МВС. Його здійснює  Лабораторії 
біологічних досліджень та обліку Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України (Відділ обліку генетичних ознак людини) та 
лабораторії й групи регіональних науково-дослідних 
експертно-криміналістичних центрів. Організаційні засади 
функціонування автоматизованого обліку генетичних ознак 
людини визначаються наказом МВС України від 30.09.2009 р. 
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№ 390 «Про затвердження Інструкції з організації 
функціонування криміналістичних обліків Експертної служби 
МВС Україні» [7] та «Інструкцією про порядок формування 
та використання автоматизованого обліку генетичних ознак 
людини», затвердженою наказом ДНДЕКЦ МВС України від 
19.09.2013 р. № 19/50-227н [8].  

Робота відділу обліку генетичних ознак людини 
спрямована на проведення молекулярно-генетичних 
експертиз та досліджень з метою ідентифікації невпізнаних 
трупів та розшуку безвісти зниклих осіб, а також 
профілювання біологічних зразків осіб, які підозрюються або 
обвинувачуються в учиненні злочинів, встановлення 
ідентичності останків у випадках розчленування трупа та 
ідентифікації жертв катастроф, коли живі близькі родичі. 
ДНК-профілі  отримують  під  час експертних досліджень у 
НДЕКЦ та Бюро судово-медичної експертизи. Об’єктами 
дослідження є біологічні зразки осіб, які підозрюються або 
обвинувачуються в учиненні кримінальних правопорушень, 
родичів безвісти зниклих осіб та невпізнаних трупів, а також 
ДНК-профілі, встановлені при дослідженні об’єктів 
біологічного походження людини. Відділ обліку генетичних 
ознак людини співпрацює з іншими країнами та 
міжнародними організаціями відповідно до міжнародних 
договорів України, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України. 

В розслідуванні кримінальних правопорушень і 
провадженні судових експертиз також використовуються 
біометричні технології на основі методів ідентифікації за 
формою обличчя, за відбитком пальця, за голосом. В 
перспективі, можливе застосування методів за райдужною 
оболонкою ока, за динамікою підпису. Так, продовж довгого 
часу в кримінальній реєстрації використовуються 
автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні системи 
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(АДІС). Примітно, що діяльність щодо дактилоскопічного 
обліку тісно пов’язана з провадженням судово-
дактилоскопічних експертиз. Так, в Харкові в 2002 році була 
введена в експлуатацію АДІС "Дакто-2000". АДІС "Дакто-
2000"  використовується для встановлення особи 
невпізнаного трупа. За допомогою дактилоскопічного 
сканеру  отримують зображення папілярних візерунків 
пальців, придатних для ідентифікації. Отримання зразків 
дактилоскопічної інформації зі сканера «Kojak 10 print roll 
scanner» зайняло 17 хвилин, відбитки мають необхідний 
розмір та розширення файлів bmp, png, що завантажуються в 
робочу програму АДІС «Дакто-2000», після цього спеціаліст 
отримує якість зображення достатню для розставлення 
інтегральних характеристик, встановлення загальних та 
індивідуальних ознак папілярних візерунків (ліній). Після 
подальшого програмного кодування та здійснення пошуку у 
базі даних за дактилоскопічним масивом інформації 
регіонального та, за необхідності, центрального рівнів АДІС 
«Дакто-2000» буде отримано перелік кандидатів для порівняння. 
Загальний час на отримання зразків, завантаження, опрацювання 
та перевірку за автоматизованим дактилоскопічним масивом 
АДІС складає до 30 хвилин [9, c.174]. 

Істотною особливістю є тісна інтеграція 
криміналістичних обліків та інформаційних біометричних 
систем. Останні використовуються правоохоронцями з метою 
розшуку підозрюваних осіб. Цікавим прикладом 
використання біометричної технології  є діяльність 
поліцейських Китаю (провінція Чженчжоу). З 2018 року в 
роботі поліцейськими застосовуються  окуляри, оснащені 
системою розпізнавання осіб [10]. Ці устрої досить успішно 
дозволяють виявити і затримати правопорушників. 

Вітчизняним прикладом використання біометричної 
технології  в правоохоронній діяльності є інформаційна 
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система «Каскад-Потік» (розробник −  компанія Техносерв 
Україна).  Дана система була представлена в 2011 році. Має 
можливості  автоматичної ідентифікації особи за 
відеозображенням і використовується з метою пошуку осіб в 
місцях, де встановлено камери спостереження [11]. 

Ще одним вітчизняним прикладом використання 
біометричної технології є проект «Безпечне місто» (Kyiv 
Smart Safe City). Даним проектом Столичне комунальне 
підприємство «Інформатіка» впроваджено новий аналітичний 
модуль відеоспостереження в рамках проекту [12]. 
Унікальний модуль дозволяє шукати злочинців не тільки 
завдяки спеціалізованим камерам розпізнавання особи. Він 
фіксує зображення з будь-якої камери, установленої в рамках 
мережі й порівнює їх з наявною базою правопорушників. 
Якщо система виявляє подібність, оператор відразу одержує 
тривожний сигнал. Отже, правоохоронці зможуть швидше 
відслідковувати небезпечних злочинців. До складу нового 
аналітичного модуля розпізнавання осіб входить аналітична 
система й база даних, що полягає зі списку розшукуваних 
людей. 

Метод біометричної ідентифікації за голосом також 
використовується при провадженні судових експертиз. Даний 
метод реалізує судово-фоноскопічна експертиза (експертиза 
відеозвукозапису) [13]. Ідентифікація за голосом заснована на 
акустичних особливостях вимовлення, які у кожної людини 
унікальні.  Голос відбиває як низку  анатомічних 
особливостей (наприклад, розмір і  форму горла та рота), так і 
звички, що набуваються людиною упродовж життя (гучність 
голосу, манера розмови).   

Сучасна голосова біометрична технологія розбиває 
кожне вимовлене слово  на низку сегментів. Записаний 
голосовий «відбиток» перетворюється на біометричний 
зразок, який зберігається в спеціальному банку даних. Для 
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проведення  ідентифікації індивідуума його просять 
відповісти на декілька питань здебільшого їх  кількість не 
перевищує трьох), відповіді на які легко запам’ятовуються. 
Наприклад, повідомити прізвище, ім’я, по батькові та дату 
народження. Сучасні комп’ютерні системи автоматично 
створюють цифрову модель («відбиток») голосу, що надалі 
може зіставлятись із будь-якою фразою, вимовленою 
людиною [2, с.149].  

Висновки. Використання біометричних систем при 
провадженні судових експертиз під час розслідування 
кримінальних правопорушень є край доцільним. Проведене 
дослідження дозволяє визначити напрями використання 
біометричних систем:  

1. При проведенні деяких видів ідентифікаційних 
судово-експертних досліджень (судово-фоноскопічна 
експертиза, ДНК-аналіз); 

2. В автоматизованих системах кримінальної реєстрації 
з метою накопичення криміналістично значущої інформації 
для використання її в майбутньому, в тому числі як 
матеріалів для судової експертизи; 

3. В автоматизованих системах, що забезпечують 
використання біометричних документів для посвідчення 
особи (наприклад, біометричний паспорт); 

4. В автоматизованих системах, що забезпечують 
використання біометричних ознак людини для розшуку осіб. 

Для того, щоб технологія була біометричною, 
необхідно, щоб вона була придатна для використання 
автоматизованими засобами. Розпізнавання повинне 
відбуватися швидко в реальному часі. Біометричні технології 
є різновидом інформаційних технологій криміналістичної 
спрямованості і тому мають застосовуватись в роботі 
судового експерта. Завдяки високому рівню автоматизації 
вони підвищують ефективність проведення дослідження та 
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використання спеціальних знань, економить час роботи 
судового експерта. Поширюються можливості  
ідентифікаційних експертних досліджень. Особливістю 
застосування інформаційних біометричних систем при 
провадженні судових експертиз є високий рівень технічної 
оснащеності лабораторій і відповідно вимог до  кваліфікації 
персоналу. Характерною відмінністю використання 
біометричних технологій в судових експертизах є можливість 
використання більшого часу на проведення дослідження. 
Тому використовуються в тому числі і такі методи 
біометричної ідентифікації, для яких ще не створено 
технології  розпізнавання в реальному часі (як-от, ДНК 
аналіз). Іншою істотною особливістю є тісна інтеграція 
криміналістичних обліків та інформаційних біометричних 
систем. Так, автоматизована дактилоскопічна інформаційна 
система одночасно є і системою криміналістичного обліку за 
відбитками пальців. Завдяки цьому поширюються 
можливості доступу до криміналістично значущої інформації 
не тільки судового експерта, але й інших правоохоронців, які 
мають відповідне право доступу до неї. Підвищується 
швидкість і ефективність роботи криміналістичних обліків. 
Розширяються можливості розшуку і ідентифікації осіб, в 
тому числі причетних до вчинення правопорушень. 

Використання біометричних систем в роботі судового 
експерта є необхідною умовою підвищення ефективності 
судово-експертної діяльності. 
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§5.3 МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТРАНСКОРДОННИХ 
БАНКРУТСТВ (Панченко В.В., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого) 

 
Вступ. Світові кризи та економіко-політична ситуація 

сьогодення впливають на рівень економіки кожної країни, що 
робить їх залежними, а в наслідок чого неефективне 
організаційно-правове регулювання, яке призводить до 
нестабільності на міжнародних ринках, є передумовою 
настання фінансових ризиків та негативних наслідків для 
суб'єктів господарювання, зокрема, банкрутства, все це 
значно підвищує роль міжнародного приватного права у 
врегулюванні відносин за участю іноземного елемента. 

Колізійність правових систем при розгляді справ про 
транскордонні банкрутства, які виходять за межі однієї 
юрисдикції, потребує розробки ефективних механізмів 
взаємодії для ґрунтовного аналізу законодавства різних країн 
та міжнародної судової практики з метою вдосконалення 
національних правових систем врегулювання 
приватноправових відносин у цій сфері. Це є доцільним та 
виправданим, враховуючи відмінності правових систем та 
відсутність належної матеріально-правової уніфікації норм у 
сфері транскордонних банкрутств, задля формування 
механізмів зближення правових систем завдяки уніфікації 
правил розгляду справ про транскордонні банкрутства на 
підставі міжнародно визнаних підходів щодо їх розв'язання, 
вирішуючи питання неплатоспроможності суб'єктів різних 
юрисдикцій. Безпосередньо до процесів уніфікації правил 
розгляду справ про транскордонні банкрутства долучаються і 
міжнародні організації, зокрема, Міжнародний валютний 
фонд та Світовий банк, аналізуючи сфери банкрутства різних 
правових систем, та, розробляючи ефективні механізми їх 
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вдосконалення. Також, право Європейського Союзу 
прогресивне у сучасних підходах матеріально-правової 
уніфікації норм у сфері транскордонних банкрутств. 

Таким чином, законодавці різних країн зосереджують 
свою увагу на рекомендаціях міжнародних організацій, праві 
Європейського Союзу, на правових системах, що 
регламентували положення Типового закону ЮНСІТРАЛ про 
транскордонну неспроможність від 30 травня 1997 року [9], 
зокрема, в процесі нормотворення з метою запровадження 
вже дієвих правових механізмів процедур транскордонних 
банкрутств розвинутих країн. Зважаючи на це, є необхідність 
дослідження міжнародних аспектів правового регулювання 
сфери транскордонних банкрутств з метою вдосконалення 
національного законодавства та правової системи в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Сфера транскордонних 
банкрутств є багатогранною та, враховуючи участь 
іноземного елемента у правовідносинах 
неплатоспроможності, що виходять за межі однієї 
юрисдикції, правовий інститут транскордонних банкрутств у 
сучасному світі є важливою складовою правових систем, 
невід'ємною частиною законодавства різних країн щодо 
нормативно-правового забезпечення у розв'язанні 
проблемних питань фінансової заборгованості суб'єктів 
міжнародних економічних відносин як ефективний правовий 
механізм. Так, категорія «транскордонний» у законодавствах 
розвинених держав світу, у наднаціональному праві 
Європейського Союзу та в системі міжнародного права 
вживається у розумінні як такий, що має за наслідки перетин 
кордону незалежно від прилеглості чи наближеності кордонів 
держав один до одного та існує у межах двох або більше 
юрисдикцій [3]. 

Міжнародні правові системи, в першу чергу, векторно 
направлені та орієнтовані на визначені принципи Світового 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
371 

Банку [12], визнані міжнародним судочинством положення 
Типового закону ЮНСІТРАЛ про транскордонну 
неспроможність від 30 травня 1997 року [9] та право 
Європейського Союзу, що відображено у регламентах [13] і 
директивах [7], застосування яких є не менш важливим у 
сфері транскордонних банкрутств.  

Фундаментальні правові системи, стабільні, прозорі 
правові механізми та ефективний правовий інструментарій 
щодо врегулювання сфери транскордонних банкрутств, в 
першу чергу, захисту прав та фінансових інтересів їх 
учасників, є важливим для забезпечення міжнародного 
економічного рівня в цілому.  

Як правовий інструментарій, принципи Світового Банку 
[12] розроблені для визначення країнами рівня та надалі 
вдосконалення інституційних основ та законодавства про 
банкрутство з метою запровадження ефективних правових 
механізмів урегулювання відносин у сфері банкрутства, 
зокрема, транскордонного, захисту прав та фінансових 
інтересів учасників цих правовідносин.  

Принципи Світового Банку [12] складаються як із 
системи забезпечення кредитів і виконання кредитних 
договорів та правової основи для управління ризиками, 
неформального врегулювання неплатоспроможності в цій 
системі, так і з нормативно-правової й інституційної бази 
щодо врегулювання неплатоспроможності суб’єктів 
господарської діяльності.  

Принципи Світового Банку [12], базуючись на 
закріпленні узагальнених критеріїв, розроблених на підставі 
міжнародної практики, направлені на визначення рівня 
ефективності та прозорості національних правових систем, 
механізмів урегулювання відносин у сфері транскордонних 
банкрутств, зокрема, захисту прав та фінансових інтересів 
учасників. Отже, принципи Світового Банку [12] є підставою 
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правового аналізу нормативно-правових актів сфери 
регулювання транскордонних банкрутств щодо примусової 
реалізації забезпечувальних прав, провадження у справі про 
неплатоспроможність, функцій директивних та наглядових 
державних органів тощо.  

Національне нормативно-правове забезпечення щодо 
врегулювання відносин у сфері банкрутства, зокрема, 
транскордонного, передбачено Кодексом України з процедур 
банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VII [2], де 
містяться норми застосування процедур банкрутства, 
пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства, при цьому 
правова визначеність категорії «транскордонний» відсутня. 
Тобто, деякі нормативні правила передбачені у цьому 
Кодексі, зокрема, визнання іноземної процедури банкрутства 
та керуючого іноземною процедурою банкрутства, надання 
судової допомоги та здійснення співпраці з керуючими 
іноземною процедурою банкрутства й іноземними судами, 
координації надання судової допомоги під час одночасного 
здійснення провадження у справі про банкрутство, відкритого 
відповідно до цього Кодексу, та іноземної процедури 
банкрутства, а також у разі здійснення кількох іноземних 
процедур банкрутства тощо, але вони не мають своєї 
практичної реалізації, зокрема, відсутні правова визначеність 
процесуальних прав сторін у процедурі банкрутства за 
участю іноземного елемента, розпочатій в Україні, 
організаційно-правові алгоритми процедур провадження у 
справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою 
банкрутства, процедурні аспекти надання судової допомоги 
керуючому іноземною процедурою банкрутства та ін.. Отже, 
в Україні наявні нормативно визначені вимоги щодо 
транскордонних банкрутств і, навіть, частково відповідають 
міжнародним, які орієнтовані та визнані світовими правовими 
системами. При цьому правова невизначеність 
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системоутворюючих категорій, практична неефективність 
реалізації правових механізмів процедур транскордонних 
банкрутств, наприклад, національні судові рішення щодо 
визнання іноземної процедури банкрутства вказують на 
відсутність організаційного-правового забезпечення гарантій 
щодо надання судової допомоги в межах визнання іноземної 
процедури банкрутства в Україні [4, 5, 10] та правову 
розбіжність судової практики щодо визнання іноземної 
процедури банкрутства в межах юрисдикції України [6, 11], 
перешкоджає належному розв'язанню проблемних питань при 
розгляді справ про транскордонні банкрутства, що 
призводить до негативної судової практики.  

Зважаючи на приватноправовий характер відносин та 
наявність іноземного елемента, у сфері регулювання 
транскордонних банкрутств необхідно застосовувати 
спеціальні норми Закону України «Про міжнародне приватне 
право» від 26 червня 2005 року № 2709-IV [8] щодо 
тлумачення та змістовного наповнення категорій та 
принципів, це має принципове значення при розгляді справ за 
участю іноземного елемента та достатньо вирізняється від 
правового змісту категорій і принципів Кодексу України          
з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року                     
№ 2597-VII [2]. 

Враховуючи зазначене вище, правовий аналіз після 
проведення відповідних організаційно-правових 
реформувань, направлений на утримання рівня сучасної 
національної системи врегулювання сфери банкрутства, 
зокрема, транскордонного, окреслив необхідні напрями 
розробок та вдосконалення цієї сфери регулювання, де 
ефективні правові системи та механізми повинні належним 
чином підтримувати баланс між процедурами банкрутства, 
впроваджуючи прозорі процедури, чітку визначеність та 
логічну послідовність застосування правил, запобігаючи 
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неналежному використанню такої системи врегулювання, 
забезпечувати у розумінні своєчасності, ефективності та 
неупередженості належний розгляд справ про банкрутства, 
зокрема, транскордонні.  

Встановлення ефективних організаційно-правових 
механізмів врегулювання справ про транскордонні 
банкрутства для правової визначеності понятійного апарата, 
співпраці між судами та іншими органами, що беруть участь 
у справі, забезпечення захисту фінансових інтересів учасників 
справи передбачено міжнародно визнаним у сфері 
транскордонного банкрутства Типовим законом ЮНСІТРАЛ про 
транскордонну неспроможність від 30 травня 1997 року [9]. В 
цьому законі окреслені нормативні правила розгляду справ 
про транскордонні банкрутства, закріплено положення щодо 
міжнародного законодавства про неплатоспроможність, 
охоплюються питання доступу міжнародних кредиторів до 
національних судів, визнання проваджень у справі про 
неплатоспроможність в інших країнах, співпраця з 
залученими сторонами та регламент урегулювання конфліктів 
при одночасному проведенні судових розглядів з 
використанням транскордонних протоколів.  

Міжнародна судова практика, в якій використовуються 
зазначені ефективні правові механізми розв’язання колізій 
правових систем щодо транскордонного банкрутства, 
збільшується, про що свідчить аналіз судових рішень [1] 
практичної співпраці між судами щодо розв’язання проблем у 
справах про транскордонні банкрутства. В міжнародній 
судовій практиці доведено ефективність таких правових 
механізмів розв’язання проблемних питань у справах про 
транскордонні банкрутства та узгодження таких судових 
проваджень, порушених у судах різних країн, серед яких і 
співпраця між судами та використання транскордонних 
протоколів тощо. Це дає можливість вирішення колізій 
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законодавства про транскордонні банкрутства з координацією 
дій в різних юрисдикціях, що здійснюється шляхом 
практичного застосування Типового закону ЮНСІТРАЛ про 
транскордонну неспроможність від 30 травня 1997 року [9] та 
ефективної організації співробітництва суддів та фахівців у 
сфері транскордонного банкрутства. 

В умовах сьогодення є необхідність вдосконалення 
правових систем та механізмів регулювання сфери 
транскордонних банкрутств. Так, з метою усунення перешкод 
щодо сприяння належному функціонуванню міжнародного 
ринку у напрямі вільного руху капіталу та свободи 
підприємництва, які є відмінними у правових системах 
національного законодавства та процедурами стосовно 
превентивної реструктуризації, неплатоспроможності, 
звільнення від заборгованості та дискваліфікації, було 
розроблено два міжнародні документи Європейського Союзу, 
а саме Регламент Європейського Союзу про провадження у 
справах про неплатоспроможність 2015/848 [13] щодо колізій 
правопорядків країн-членів Європейського Союзу у разі 
транскордонної неплатоспроможності та Директива 
Європейського Союзу про загальні превентивні заходи щодо 
реструктуризації, звільнення від сплати заборгованості та 
дискваліфікацію 2019/1023 [7]. 

Регламент Європейського Союзу про провадження у 
справах про неплатоспроможність 2015/848 [13] є актом 
прямої дії з безперешкодним та своєчасним застосуванням 
приписів при розгляді питань юрисдикції, співпраці у справах 
про транскордонні банкрутства, використанні взаємозв’язку 
реєстрів неплатоспроможності без імплементації цього 
правового інструментарію до національних законодавств 
країн-членів Європейського Союзу, що стало позитивним 
аспектом ефективного врегулювання справ про 
транскордонні банкрутства. 
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Директива Європейського Союзу про загальні 
превентивні заходи щодо реструктуризації, звільнення від 
сплати заборгованості та дискваліфікацію 2019/1023 [7] 
визначає європейські стандарти вільності та свободи, 
окреслюючи правові питання законодавства про 
неплатоспроможність, при цьому країни-члени 
Європейського Союзу повинні затверджувати певні 
нормативно-правові акти, необхідні для виконання приписів 
цієї директиви.  

Таким чином, право Європейського Союзу у сфері 
транскордонних банкрутств отримує свій розвиток та 
вдосконалення, що має прямий вплив на національні 
законодавства країн-членів Європейського Союзу, 
відповідаючи міжнародним тенденціям і стандартам у 
створенні єдиних підходів ефективних правових механізмів 
розгляду справ про транскордонні банкрутства. 

 На жаль, в Україні практичне застосування 
фундаментальних правових систем, стабільних, прозорих 
правових механізмів та ефективного правового 
інструментарію, зокрема, принципу взаємності, концепції 
«центр основних інтересів», правового інституту співпраці 
судів, використання транскордонних протоколів, щодо 
врегулювання сфери транскордонних банкрутств є 
недосконалим або, взагалі, нормативно невизначеним у 
законодавстві щодо справ про транскордонні банкрутства на 
відміну від міжнародного, де спостерігається позитивне 
практичне застосування регламентації до національних 
правових систем фундаментальних правил з розгляду 
транскордонних справ про банкрутство Типового закону 
ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність від              
30 травня 1997 року [9], прямої дії положень Регламенту 
Європейського Союзу про провадження у справах про 
неплатоспроможність  2015/848 [13] щодо колізій 
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правопорядків держав-членів Європейського Союзу у разі 
транскордонної неплатоспроможності та приписів Директиви 
Європейського Союзу 2019/1023 [7] щодо превентивних 
заходів реструктуризації, звільнення від сплати 
заборгованості та дискваліфікацію, підвищення ефективності 
процедур реструктуризації, неплатоспроможності та 
погашення заборгованості тощо. 

Висновки. Розробка ефективних правових механізмів та 
інструментарію щодо розв'язання питань 
неплатоспроможності за участю іноземного елемента через 
застосування процедур транскордонних банкрутств значно 
підвищує рівень дісциплінованості та раціонального 
розподілу учасників міжнародного ринку, саме тому 
транскордонні банкрутства є запорукою забезпечення 
стабільності та прозорості як ключові аспекти належної 
світової економіки. 

Використовуючи міжнародні документи – Типовий 
закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність від 30 
травня 1997 року, Регламент Європейського Союзу про 
провадження у справах про неплатоспроможність 2015/848, 
принципи Світового Банку – Україна нормативно закріпила 
основні правові механізми, рекомендовані міжнародними 
організаціями та зазначені у положеннях міжнародних 
документів, для налагодження співпраці у справами про 
транскордонні банкрутства, підвищення ефективності 
системи врегулювання неплатоспроможності, захисту прав та 
інтересів учасників процесу. При цьому, Кодексом України з 
процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VII 
передбачено лише декларативно основні процедури 
здійснення провадження у справі про транскордонні 
банкрутства, він не містить важливі правові категорії, 
інструментарії для визнання іноземної процедури 
банкрутства за спрощеною системою. Тобто, створюючи 
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нормативні умови в національному законодавстві для 
вирішення колізійних проблем різних правових систем, у 
Кодексі України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року 
№ 2597-VII не передбачено правил та не встановлено 
критеріїв вибору юрисдикції для відкриття провадження у 
справі про транскордонні банкрутства, відсутні концепція 
«центр основних інтересів» та процедура узгодження 
транскордонних протоколів, дієві алгоритми правових 
механізмів співпраці судів, процедурні аспекти надання 
судової допомоги, існують колізії між Кодексом України з 
процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VII та 
Законом України «Про міжнародне приватне право» від        
26 червня 2005 року № 2709-IV в аспекті правового змісту 
категорій та принципів.  

Отже, враховуючи зазначене вище та аналіз 
міжнародної судової практики, можна стверджувати, що 
правовий інститут транскордонних банкрутств в Україні 
потребує термінового правового реагування, змін, заповнення 
прогалин та усунення колізій щодо нормативного 
забезпечення та правової визначеності системоутворюючих 
категорій в цій сфері, є необхідність у подальших 
дослідженнях міжнародних аспектів правового регулювання 
сфери транскордонних банкрутств з метою вдосконалення 
національного законодавства та правової системи в цілому. 
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§5.4 НА УКРАЇНІ ВВОДИТЬСЯ ОБОВЯЗКОВА ТА 
ДОБРОВОЛЬНА ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЯ ДНК (Романенко Є.О., 
Національний авіаційний університет) 

 
Вступ. Вимоги сьогодення ставлять перед слідчими 

органами завдання щодо впровадження в систему доказів все 
більш широких сучасних можливостей судових експертиз. 
Одним з ефективних засобів під час доказування причетності 
підозрюваного до вчиненого злочину є метод генотипоскопії  
в біологічній експертизі, або ДНК-аналіз, тобто дослідження 
мікрослідів на клітинному рівні з метою вирішення питання, 
чи належить виявлений матеріал конкретній особі, що є 
надзвичайно важливим у розслідування цілого ряду 
злочинів.[1] 

Генетична дактилоскопія, або ДНК-дактилоскопія, - 
система наукових методів біологічної ідентифікації 
індивідуумів (організмів) на основі унікальності 
послідовності нуклеотидів ДНК кожної живої істоти (за 
винятком однояйцевих близнюків), своєрідного «генетичного 
відбитка», що залишається на індивідуальному і не 
індивідуальному (організму).  [2].  

Метод відкрито 10 вересня 1984 року британським 
генетиком Алеком Джефрісом [1]. Використовується у 
всьому світі переважно в криміналістиці при проведенні 
судово-медичних експертиз для розкриття різних злочинів, а 
також для встановлення спорідненості і вирішення безлічі 
інших завдань, пов'язаних з ідентифікацією особистості [3]. 

Це відкриття спочатку, звісно, почали застосовувати у 
криміналістиці під час проведення судово-медичних 
експертиз задля доказу причетності чи, навпаки, 
непричетності підозрюваних до злочинів, у яких вони 
звинувачувалися. До традиційної дактилоскопії — 
визначення особи за відбитками пальців — додалася 
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генетична (геномна) дактилоскопія, тобто визначення 
особистості за: 

• волоссям (з коренем),  
• слині (наприклад, на фільтрі від сигарети),  
• частинці шкіри,  
• крапельці крові,  
• кістки, у т.ч. зубів  
тобто за будь-яким біооб'єктом дуже малої кількості.  
В даний час ДНК-типування є однією з найпотужніших 

біотехнологічних методик, що отримали широке 
застосування. Воно використовується виявлення найменших 
відмінностей у складі зразків ДНК, зокрема визначення 
сумісності донора і реципієнта під час проведення 
трансплантації органів прокуратури та тканин, виявлення 
специфічних мікроорганізмів, відстеження необхідних генів у 
процесі селекції рослин, встановлення батьківства, 
ідентифікації останків людей (наприклад, встановлення 
особистостей невідомих загиблих солдатів або жертв 
катастроф), регуляції розмноження тварин в умовах 
зоопарків, швидкого діагностування з високим ступенем 
точності таких захворювань, як ВІЛ-інфекція та хламідіоз, 
виявлення генів, що визначають схильність індивіда до різних 
форм раку та інших захворювань [2].  

Досвід зарубіжних країн свідчить про те що, найбільша 
ефективність методу молекулярно-генетичних досліджень 
забезпечується в поєднанні з веденням автоматизованої бази 
даних ДНК (Дезоксирибонуклеїнова кислотаа). Без зазначеної 
бази молекулярно-генетична експертиза є лише «сліпим 
інструментом», що дає змогу порівняти між собою ДНК-
профілі слідів, залишених на місці події, з ДНК-профілями 
встановлених осіб, зразки яких було надано для експертизи. 

Виклад основного матеріалу. Дезоксирибонуклеїнова 
кислота (ДНК) була відкрита в 1869 р. швейцарським вченим 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
383 

Йоганном Фрідріхом Мішером (Johannes Friedrich Miescher). 
Протягом багатьох років біологічна функція ДНК була 
незрозуміла. У 40-х роках ХХ ст. було доведено, що саме 
ДНК є носієм генетичної інформації. У 1953 році англієць 
Френсіс Крик (Francis Crick) разом з американцем Джеймсом 
Уотсоном (James Watson) встановили, що структура ДНК 
являє собою подвійну антипаралельну спіраль, тим самим не 
тільки започаткувавши сучасну молекулярну біологію, але й 
зробив  прорив у розвитку медицини, сільського господарства 
та криміналістики.  

Можливість використання ДНК з метою ідентифікації 
людини вперше була запропонована на початку 80-х років. 
ХХ ст. професором Лестерського університету в 
Сполученому Королівстві Алеком Джефрісом, який виявив, 
що, незважаючи на те, що ДНК всіх людей більш ніж на 99% 
ідентична, в ній є ділянки, що відрізняються у різних людей. 
Аналіз цих ділянок дозволяє практично однозначно 
ідентифікувати людину за її біологічним матеріалом. Зараз 
ДНК-аналіз використовується не лише в криміналістиці, де 
цей метод став основним методом ідентифікації людини, але і 
для встановлення батьківства та інших видів спорідненості і 
навіть етнічного походження.  

Важливість обліку генетичної інформації була визнана 
відразу, як тільки генетичний аналіз почав використовуватися 
правоохоронними органами. За ідеєю створення 
криміналістичних баз даних ДНК стоїть намір, з одного боку, 
зробити поліцію оперативнішою, ефективної та організованої, 
а з іншого боку – зменшити кількість помилок під час 
відправлення правосуддя. Національна криміналістична база 
генетичної інформації дозволяє не тільки розкрити злочини, 
які не могли б бути розкриті без її використання, але також 
значно скоротити витрати та час розкриття злочинів. Досвід 
використання британської національної криміналістичної 
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бази даних ДНК показує середнє збільшення розкриття на 
60%1 та підвищення розкриття нетяжких злочинів у               
3–4 рази2. Важливим є використання баз даних для обміну 
генетичною інформацією між юрисдикціями з метою 
знаходження осіб, які ховаються від правосуддя.  

Перша у світі база генетичної информации3 для цілей 
попереджування та розкриття злочинів була створена в 
Сполученому Королівстві в 1995 р. і отримала назву NDNAD 
(від англ. National DNA Database – національна база даних 
ДНК.[5] 

 Незабаром аналогічні бази даних були створені в інших 
європейських державах та в США. На сьогоднішній день у 69 
країнах світу вже використовуються криміналістичні бази 
ДНК, а в 34 країнах бази знаходяться на різних стадіях 
розробки [6]. Д. Чалмерз [и Ф. Сантос с коллегами [7] дають 
всебічний аналіз ситуації в Європі та деяких інших країнах. 
Національна база даних ДНК США CODIS (від англ. 
Combined DNA Index System - єдина система ДНК- індексації) 
та бази даних ДНК окремих штатів описані Д. Херкенхемом/ 
[8]  

Власну автоматизовану базу генетичних даних – DNA 
Gateway (від англ. ДНК-портал), що містить профілі ДНК, 
представлені країнами-членами, має Інтерпол. DNA Gateway 
була створена у 2002 р. і містить понад 242 000 профілів ДНК 
із 85 країн-членів.[9] На відміну від інших баз DNA Gateway 
використовується лише для порівняння та обміну 
інформацією та не дозволяє ідентифікувати конкретного 
людини, оскільки містить ідентифікуючої особистої 
інформації. Вона функціонує як автономна база даних та не 
пов'язана з іншими баз даних Інтерполу. 

У країнах, де поліцейські служби почали 
використовувати ДНК-методи ідентифікації та створені 
криміналістичні бази генетичної інформації, з'явилося нове 
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законодавство і були внесені відповідні зміни у вже існуюче. 
Таким чином, була створена система правового регулювання 
як баз даних подібного роду, а також використання 
генетичної ідентифікації правоохоронними органами загалом. 
Законодавчо стали регулюватися категорія злочинів, що 
підлягають реєстрації, можливість застосування фізичного 
примусу при вилученні зразків, а також тип біологічного 
матеріалу (зразки), що вилучається у суб'єкта. Враховуючи 
особливості генетичної інформації, її високу доказову 
цінність та можливість використання даних для цілей, не 
пов'язаних з розкриттям злочинів, були встановлені терміни 
зберігання та критерії видалення генетичної інформації, 
визначено санкції за її нецільове використання та 
несанкціонований доступ до неї та регламентовані інші 
аспекти використання ДНК поліцейськими службами В даний 
час спеціальне законодавство, що регулює діяльність баз 
генетичних даних та використання ДНК-аналізу, діє у всіх 
країнах Європейського Союзу (ЄС), Сполученому 
Королівстві, США, Канаді, Австралії, Республіці Корея, 
Малайзії та багатьох інших країнах.[4] 

У провідних західних країнах законодавством чітко 
закріплено цілі, для яких можна використовувати 
криміналістичні бази генетичної інформації. У Сполученому 
Королівстві, наприклад, такими є:  

• цілі національної безпеки;  
• цілі розслідування тероризму;  
• цілі попередження та розкриття злочинів;  цілі 

розслідування правопорушень чи кримінального 
переслідування;  

• цілі ідентифікації померлої людини.  
Використання бази для інших цілей заборонено.[10]  
При розробці нормативних правових документів, які 

чітко встановлять цілі криміналістичного обліку геномної 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
386 

інформації і регламентуватимуть діяльність криміналістичної 
бази даних них ДНК, українському законодавцю слід 
враховувати, що включення в основу генетичної інформації 
людини тією чи іншою мірою може порушувати низку права і 
свободи, гарантованих йому Загальної декларацією прав 
людини та Конституцією України: право на недоторканність 
приватного життя, честь і гідність людини, право на особисту 
та моральну недоторканність, право не свідчення проти себе, 
право на презумпцію невинності, право на охорону здоров'я 
та право на свободу [11].  

Криміналістична база даних ДНК, будучи насамперед 
комп'ютеризованим сховищем інформації, повинна 
відповідати сучасним змінним стандартам управління 
даними. Це дозволить не лише забезпечити її ефективне 
використання, а й підтримувати довгостроково якість даних, 
що зберігаються [12].  Однак до генетичної бази такими 
принципами є:  

• розуміння та підтримка інформаційних потреб усіх 
заінтересованих у використанні бази служб та суб'єктів, 
включаючи фізичних осіб, чия генетична інформація у ній 
зберігається;  

• забезпечення адекватного зберігання, захисту та 
цілісності даних;  

• створення системи контролю якості завантажуваних та 
збережених даних; • забезпечення конфіденційності;  

• запобігання несанкціонованому або неналежному 
доступу па, маніпулювання або використання даних та 
інформації;  

• створення ефективного використання даних.  
Усі згадані стандарти та принципи потребують 

нормативного регулюванні. Якщо одні з них, наприклад, 
створення системи контролю якості, можуть 
регламентуватися внутрішнім стандартом правовласника 
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бази, то забезпечення конфіденційності, дотримання інтересів 
фізичних осіб, чиї дані зберігаються в базі, доступ до бази 
різних структур охорони громадського порядку та 
забезпечення національної безпеки необхідно регулювати 
лише на рівні закону. Розглянемо ці важливі питання.  

Дані – це інформація, що зберігається у цифровому 
вигляді, що має свої характеристики та особливості, життєвий 
цикл та інші параметри, які не тільки необхідно враховувати 
при створенні генетичного репозиторію, але й деякі з них 
регламентувати законодавчо. 

Генетична інформація – це особливий тип даних, що має 
унікальними властивостями: найбільш очевидними є 
незмінність генетичної інформації протягом усього життя 
людини, її наступність та багатоплановість використання. 
Вона дозволяє не тільки практично однозначно 
ідентифікувати людину, а й встановити родинні зв'язки для 
людей. Нормативне регулювання системи управління базою 
генетичних даних має враховувати їхній життєвий цикл, який 
може бути дуже складним. Розвиток молекулярно-генетичних 
технологій з часом призводить як до збільшення числа 
параметрів, що вже використовується типу даних, що 
характеризують зразок, так і до появи нових типів генетичних 
даних. Зміни у громадській думці та рішення судових 
інстанцій можуть зробити необхідним включення до бази 
інформації про певну категорію суб'єктів, видалення якоїсь 
ча- ності даних або зміна термінів їх зберігання.[13]  

Законодавчо повинні бути встановлені типи генетичної 
інформації, яку як можна отримувати від суб'єкта і зберігати 
в базі даних них, так і отримання якої незаконне. Важливим 
критерієм вибору типу зберігаються є забезпечення 
відповідності даних цілям бази даних та завданням, що 
пред'являються зацікавленими правоохоронними 
організаціями. Аналіз ДНК може дати різноманітну 
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інформацію про донора зразка – від інформації про наявність 
або упередження  до захворювань до інформації про колір 
шкіри, волосся, формs носа, вік і т.п. [14] 

Генетичні бази даних може бути двох типів – 
універсальні (загальні) та вибіркові. Загальна база даних 
включає біоматеріал усіх людей у країні, чи конкретної 
юрисдикції. Вибіркові бази даних містять інформацію про 
певну вибірку із загального населення за наперед заданими 
критеріями. Для медико-генетичних баз такими можуть бути 
наявність будь-якого захворювання, генетичні варіанти. ти 
або певні фізіологічні та біохімічні показники, а для 
криміналістичних (поліцейських) баз – категорія злочину, при 
вчиненні якого береться біологічний матеріал, процесуальний 
статус суб'єкта тощо. Концепція створення універсальної 
криміналістичної бази даних ДНК детально розглянута Р. 
Вільямсоном та П. Джонсоном.[15] На думку цих авторів, 
взяття біоматеріалу у кожного члена суспільства, включаючи 
новонароджених дітей, забезпечить безупередженість бази 
даних. Кожен громадянин країни, ще не здав свій біоматеріал, 
повинен буде надати свій зразок, як і кожен іммігрант та, 
можливо, навіть турист. Це піднімає моральні, а також 
логістичні проблеми, не кажучи вже про дуже значні 
фінансові витрати. 

Спроби створити універсальну криміналістичну базу 
ДНК  приймалися неодноразово. У 2005 році уряд Португалії 
оголосив про своє бажання внести все своє населення в 
криміналістичну базу даних ДНК. Однак від цього плану 
відмовилися через побоювання з приводу високих витрат 
створення та можливих порушень прав людини. У 
Сполученому Королівстві в 2006 р. урядом було 
запропоновано створити універсальну базу даних, що 
включає в себе кожного жителя та відвідувача Сполученого 
Королівства, проте через два роки ця ідея була відхилена 
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керівниками поліцейських служб.[16] Також відмовилося від 
створення універсальної криміналістичної бази даних уряд 
Узбекистану. [17]  

На Україні, до останнього часу, питання створення та 
функціонування бази даних геномної інформації людини 
врегульовано лише нормативно-правовим актом, а саме 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
10 вересня 2009 року № 390 «Про затвердження Інструкції з 
організації функціонування криміналістичних обліків 
експертної служби МВС», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 15 жовтня 2009 року за № 963/16979 

У лютому 2017 року Лутковська, як омбудсмен, 
звернулася до КС із проханням визнати неконституційними 
повноваження поліції проводити відбір та зберігання зразків 
ДНК. Вона просила суд визнати неконституційним 
положення частини 2 статті 26 Закону України "Про 
Національну поліцію". Вона вважає, що персональні дані, які 
свідчать про расову належність, політичні або релігійні 
переконання, а також дані, які стосуються здоров'я та 
статевого життя, не можуть піддаватися автоматичній 
обробці. Лутковська впевнена, що збирання та зберігання 
ДНК-матеріалу може вважатися втручанням держави у 
реалізацію людиною права на повагу до її приватного життя. 

14 червня 2018 року Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини Людмила Денісова відкликала з 
Конституційного Суду подання про неконституційність 
повноважень поліції проводити добір та зберігання зразків 
ДНК громадян. Мотивацію свого рішення Денісова не 
вказала. Суддя-доповідач Володимир Мойсик припускає, що 
причиною такого рішення є те, що МВС наразі розробляє 
зміни до законодавства щодо проблеми збирання та 
зберігання біологічного матеріалу. Суддя також зазначив, що 
відкликання конституційного подання не передбачено 
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Конституцією. КС закрив справу щодо конституційності 
повноважень поліції проводити відбір та зберігання зразків 
ДНК громадян. [18] 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства» ратифіковано Конвенцію Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства (далі – Конвенція).[19] Відповідно 
до пункту 1 статті 37 Конвенції для запобігання скоєнню 
злочинів, установлених відповідно до цієї Конвенції, та 
забезпечення їх кримінального переслідування кожна 
Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів 
для накопичення та зберігання з урахуванням відповідних 
положень стосовно охорони й захисту особових даних та 
інших відповідних норм і гарантій, передбачених 
національним законодавством, інформації про 
ідентифікаційні дані та генетичний код (ДНК) осіб, 
засуджених за скоєння правопорушень, установлених 
відповідно до цієї Конвенції. 

Питання створення та функціонування бази даних 
геномної інформації людини врегульовано лише нормативно-
правовим актом, а саме наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 10 вересня 2009 року № 390. Визначені в 
цьому наказі джерела формування обліку генетичних ознак 
не дають змоги ефективно використовувати інструмент бази 
даних для розкриття злочинів, вирішувати завдання 
ідентифікації безвісти зниклих осіб тощо. Розширення меж 
категорій джерел формування обліку генетичних ознак, 
визначених цим наказом, відповідно до статті 32 Конституції 
України потребує врегулювання питання ведення баз даних 
ДНК на рівні закону. Отже, функціонування обліку 
генетичних ознак людини (немає бази даних геномної 
інформації людини) потребує законодавчого удосконалення.  
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Крім того, відсутність визначення на законодавчому 
рівні правових засад оброблення та державної реєстрації 
геномної інформації людини також була підставою розгляду 
конституційного подання Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Конституційному Суді України. 

Враховуючи це 26.10.2020 року у Верховній Раді було 
зареєстровано за № 4265 проект Закону про державну 
реєстрацію геномної інформації людини.[20] Метою 
прийняття акта є законодавче врегулювання процесів 
створення і функціонування обліку геномної інформації 
людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних 
органів України із запобігання, виявлення, розкриття 
та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, 
статевої свободи та недоторканості особи, а також інших 
злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та 
ідентифікації невпізнаних трупів, що сприятиме виконанню 
підпункту 13.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, що схвалена постановою Верховної Ради України 
від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ («Кожен українець почуває 
себе захищеним від фізичних загроз»). 

Законопроект передбачає створення Бази даних 
геномної інформації людини, держателем якої буде 
Міністерство внутрішніх справ України, а адміністратором – 
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр Міністерства внутрішніх справ України. 

Проєктом Закону України «Про державну реєстрацію 
геномної інформації людини» передбачено врегулювання 
як обов’язкової державної, так і добровільної реєстрації 
геномної інформації людини, чітко визначено категорії осіб, 
які підлягають обов’язковій реєстрації: 

- особи, притягнені до кримінальної відповідальності за 
вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої 
свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано 
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запобіжний захід; 
- особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, 

статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за 
рішенням суду застосовані примусові заходи медичного 
характеру; 

- особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти 
життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості 
особи; 

- особи, які засуджені та відбувають покарання у 
вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену 
судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, 
а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи 
і статевої недоторканості особи; 

- невпізнані трупи; 
- особи, зниклі безвісти; 
- близькі родичі осіб, зниклих безвісти. 
З урахуванням досвіду ідентифікації загиблих в АТО 

пропонується встановити механізм відбору біологічних 
зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на 
військову службу, і військовослужбовців  
та за потреби забезпечити подальшу їх ідентифікацію. 

Право на добровільну державну реєстрацію ДНК мають 
громадяни України, а також іноземці та особи без 
громадянства. Добровільна держреєстрація ДНК провадиться 
на підставі заяви громадянина.  

Добровільна реєстрація ДНК малолітніх, неповнолітніх 
проводиться на підставі письмової заяви їхніх законних 
представників. Отримання біологічного матеріалу у 
малолітніх, неповнолітніх здійснюється у присутності їхніх 
законних представників.  

Добровільна реєстрація ДНК громадян, визнаних у 
встановленому законодавством порядку недієздатними чи 
обмеженими судом у дієздатності, провадиться на підставі 
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письмової заяви їх законних представників. Добровільна 
реєстрація цих категорій осіб складає платній основі. 
Добровільна реєстрація ДНК близьких родичів осіб, які 
зникли безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету.  

ДНК інформація зберігається у базі даних протягом 75 
років. 

Опублікований проект закону визвав ряд зауважень 
серед правників. Геномна інформація входить до категорії так 
званих “чутливих” персональних даних, обробка яких 
забороняється. Закон “Про захист персональних даних” 
встановлює вичерпний перелік підстав обробки таких 
чутливих категорій персональних даних особи. Справді, 
пункти 1 та 7 частини другої статті 7 Закону дозволяють таку 
обробку, якщо вона: 

- здійснюється за умови надання суб’єктом 
персональних даних однозначної згоди на обробку таких 
даних (що покриває випадки добровільної реєстрації); 

- стосується вироків суду, виконання завдань 
оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, 
боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в 
межах його повноважень, визначених законом. 

Водночас, цілі обробки геномної інформації, визначені 
цим проектом закону, не відповідають цілям, встановленим 
Законом “Про захист персональних даних”, а це дозволятиме 
Міністерству внутрішніх справ збирати суттєво більший 
масив інформації. 

Крім того, закон не визначає достатньо чітко того, які 
біологічні матеріали будуть збиратися, а відсилки до 
кримінального процесуального законодавства щодо порядку 
їх збору теж не відповідають вимогам правової визначеності. 

Схоронність “ключів” та біологічних матеріалів, за 
допомогою яких можна буде розшифрувати дані з цієї бази, 
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лежатиме на низці державних експертних установ, що будуть 
задіяні у проведенні експертиз, частина з яких перебуває у 
структурі МВС, а також на установах виконання покарань та 
спеціалізованих медичних установах. Велика кількість 
розпорядників, які будуть  у цьому задіяні, створює значні 
ризики витоку інформації, а концентрація збору, зберігання 
та управління доступом до таких даних у Міністерстві 
внутрішніх справ створює значні корупційні ризики, на що 
звернуло увагу у своєму висновку ГНЕУ. 

Порядок оброблення геномної інформації та ведення 
Бази даних установлюється Кабінетом Міністрів України. 
Це надає надзвичайно широку дискрецію для урядовців щодо 
встановлення регулювання, що, з-поміж іншого, не 
відповідає вимогам статті 6 Конвенції 108 Ради 
Європи та Директиви ЄС 2016/680 щодо обробки 
персональних даних відповідальними органами з метою 
запобігання, розслідування, пошуку або обвинувачення у 
здійсненні кримінальних правопорушень. Ці документи 
вимагають, щоб порядок обробки відповідних категорій 
даних був передбачений законом (by law).\ 

Сумніви викликала необхідність зберігати геномну 
інформацію в Базі даних протягом 75 років. Попри те, що 
законотворець залишає можливість вилучення та знищення 
інформації з Бази даних на підставі виправдувального вироку 
суду, що набрав чинності, та у випадку закриття 
кримінального провадження прокурором щодо 
підозрюваного, строк збереження даних для інших категорій 
осіб не відповідає принципам обробки персональних 
даних.[21] 

21квітня 2021 року Рада провалила законопроект про 
створення бази ДНК злочинців та військовослужбовців. За 
ухвалення законопроекту №4265 "Про державну реєстрацію 
геномної інформації людини" проголосувало 222 депутати за 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70249&pf35401=538372
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016L0680-20160504&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016L0680-20160504&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016L0680-20160504&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016L0680-20160504&from=EN
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необхідних 226. Законопроект відправили на повторне перше 
читання.[22] 

Ухвалення цього закону набуло особливу актуальність 
зараз, коли МВС проводить молекулярно-генетичні 
дослідження, пов'язані з військовими злочинами військових 
РФ на території України. За чотири місяці війни призначено 
понад 6 тисяч експертиз із встановлення особи, з яких 
близько 40 відсотків уже виконано. Саме тому зараз 
надзвичайно актуальним стало  створення інструменту для 
накопичення та систематизації даної інформації, надання їй 
правового статусу для використання як доказової бази у 
процесі доведення злочинів рашистів проти України. 

14 квітня 2022 року дороблений проект закону було 
прийнято за основу,  а 9 липня 2022 року закон було 
прийнято 256 голосами народних депутатів. 

Так, документом передбачено створення електронного 
реєстру геномної інформації людини. Власником бази 
визначено Міністерство внутрішніх справ. Державна 
реєстрація геномної інформації проводиться з метою 
ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення; 
розшуку осіб, які зникли безвісти; ідентифікації непізнаних 
трупів людей, їх останків та частин тіла; ідентифікації осіб, 
які за станом здоров'я, віком чи іншими обставинами не 
здатні повідомити інформацію про себе.  

У законі йдеться, що реєстрація геномної інформації 
може бути як обов'язковою державною, так і добровільною.  

Зокрема, обов'язковій державній реєстрації підлягає 
геномна інформація осіб, які вчинили суспільно небезпечні 
діяння або злочини проти основ національної безпеки 
України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої 
свободи та статевої недоторканності особистості, власності, 
громадської безпеки, обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів проти 
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миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, та до 
яких за рішенням суду застосовано примусові заходи 
медичного характеру.  

Також обов'язковій реєстрації ДНК підлягають 
військовослужбовці та поліцейські (за певних обставин) та 
військовополонені. 

 Обов'язкова державна реєстрація геномної інформації 
провадиться за рахунок коштів державного бюджету.  

 Право на добровільну державну реєстрацію геномної 
інформації мають громадяни України, а також іноземці та 
особи без громадянства, які надали письмову згоду. 
Добровільна реєстрація ДНК малолітніх, неповнолітніх 
проводиться на підставі письмової заяви їхніх законних 
представників. Отримання біологічного матеріалу у 
малолітніх, неповнолітніх здійснюється у присутності їхніх 
законних представників. Добровільна реєстрація ДНК 
громадян, визнаних у встановленому законодавством порядку 
недієздатними чи обмеженими судом у дієздатності, 
провадиться на підставі письмової заяви їх законних 
представників 

У той же час добровільна реєстрація геномної 
інформації проводиться на платній основі.  

Дані з електронного реєстру геномної інформації 
людини не підлягають оприлюдненню. ДНК інформація 
зберігається у базі даних трохи більше, ніж 50 років. 

Висновки. Прийняття цього закону врегульовує  
процеси створення і функціонування обліку геномної 
інформації людини в Україні та удосконалює роботу 
правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, 
розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, 
волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також 
інших злочинів  і правопорушень, розшуку безвісти зниклих 
осіб та ідентифікації невпізнаних трупів  пов'язаних з 
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військовими злочинами військових РФ на території України, 
створення інструменту для накопичення та систематизації 
даної інформації, надання їй правового статусу для 
використання як доказової бази у процесі доведення злочинів 
рашистів проти України. 
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§5.5 КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА ЯКИХ 
ЗАПРОВАДЖЕНО СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Сєрєбряк С.В., 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля) 

 
Вступ. Вплив глобалізаційних процесів поширюється на 

розвиток економічної діяльності не тільки на міжнародному, 
але й на регіональному рівні. У даному контексті особливу 
роль відіграють території з особливими умовами 
функціонування та статусом пріоритетного розвитку, де 
застосовуються спеціальний режим господарювання. 
Європейська практика функціонування подібних територій 
свідчить про відсутність єдиного підходу до їх визначення й 
класифікації через наявність великої кількості синонімічних 
дефініцій у правовій і науковій доктрині ЄС.  

Виклад основного матеріалу. Питання регулювання 
видів спеціального режиму господарювання в Україні беруть 
свій початок ще у період з 1998 по 2005 роки, коли було 
створено 11 спеціальних економічних зон, а в 9 регіонах ряду 
міст та районів присвоєно статус територій пріоритетного 
розвитку. В. Устименко та О. Зельдіна у свій монографічній 
праці зазначають, що вперше у 2004 році Господарським 
кодексом України кодифіковано норми права, які 
встановлюють специфіку організації та здійснення 
господарської діяльності на певних територіях, у певних 
галузях народного господарства [1, с.134].  

Разом з тим, відсутнє визначення самого поняття 
«спеціальний режим господарювання», його ознак, засобів 
державного регулювання, які є невід’ємною складовою будь-
якого правового режиму [2, с.49-54]. На думку авторів 
науково-практичного коментарю до Господарського кодексу, 
«спеціальний режим господарювання – це інститут 
господарського права, що визначає особливий порядок 
здійснення господарської діяльності на визначеній території 
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або в певній галузі економіки, який відрізняється від 
загального режиму господарської діяльності, передбаченого 
законодавством, і запроваджується для досягнення цілей, 
встановлених державою» [3 c. 457].  

Нормативне закріплення дефініції «спеціальний режим 
господарювання» в Господарському кодексі України та 
наукові дослідження вчених-правників стали драйвером для 
розвитку законодавчої бази в даній сфері та створили 
можливість для активізації інвестиційної активності в 
українських регіонах. Так, норми Господарського кодексу 
України на законодавчому рівні закріпили декілька видів 
спеціального режиму господарювання, де території 
пріоритетного розвитку займають чільне місце разом зі 
спеціальними (вільними) економічними зонами.  

Законодавець, нажаль, не роз’яснює особливості 
створення та функціонування кожного з видів спеціального 
режиму господарювання, та не вказує за якими критеріями 
таке розмежування відбувалося, тому з наукової точки зору 
важливо дослідити дане питання через аналіз законодавчих 
дефініцій щодо спеціального правового режиму  
господарювання (табл. 1).  

Спеціальний режим господарювання передбачає 
наявність як наявність стимулів (преференцій) податкового, 
інвестиційного, митного та іншого характеру з метою 
активізації інвестиційної діяльності так і обмежень. Тому дані 
питання також є предметом ще податкового й митного 
законодавства України, виділяючи спеціальний податковий 
режим (під яким розуміється система заходів, що визначає 
особливий порядок оподаткування окремих категорій 
господарюючих суб'єктів) [4] та режим вільної митної зони [5].  

Українські дослідники зазначають, що спеціальний 
режим господарювання (залежно від правових засобів, 
обраних законодавцем для досягнення мети), можна 
підрозділити на три групи, кожна з яких, у свою чергу, 
включає певні види спеціального режиму господарювання: 
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1 група — обмежувальний спеціальний режим 
господарювання, де законодавець за допомогою встановлення 
певних обмежень у процесі здійснення господарської 
діяльності досягає певних цілей з охорони територій, об'єктів 
тощо (режими державного кордону, надзвичайного, воєнного 
станів, виняткової (морської) економічної зони, господарська 
діяльність у Збройних силах України); 

2 група — це заохочувально-обмежувальний спеціальний 
режим господарювання. При застосуванні такого режиму за 
допомогою сполучення певних обмежень у процесі здійснення 
господарської діяльності, і надання пільг досягаються необхідні 
цілі (концесія; санітарно-захисні й інші особливо охоронні 
території; окремі галузі народного господарювання); 

3 група — заохочувальний спеціальний режим 
господарювання. До даної групи віднесено ті види 
спеціального режиму господарювання, введення яких 
пов'язане з необхідністю вирішення соціально-економічних 
проблем, залучення інвестицій на певну територію держави, 
створення нових робочих місць за допомогою надання 
різного роду заохочень для суб'єктів господарювання. До цієї 
групи належать спеціальні економічні зони й території 
пріоритетного розвитку [6]. 

Крайній вид – територія пріоритетного розвитку – було 
запропоновано у 2021 році використати в Стратегії 
економічного розвитку Донецької та Луганської областей на 
період до 2030 року.     

Як видно з таблиці 1 термін «територія пріоритетного 
розвитку» тлумачиться законодавцем як територія, визначена за 
поданням відповідного органу місцевого самоврядування в 
межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-
економічні умови і на якій на підставах та в порядку, 
передбачених законом, вводиться спеціальний режим 
інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць. 
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Таблиця 1  
Аналіз законодавчих дефініцій щодо територій зі 

спеціальним правовим режимом  господарювання 
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Продовження таблиці 1 
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Продовження таблиці 1 
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Продовження таблиці 1 

 

 
 
Натомість, існує діаметрально протилежна позиція 

народних депутатів України щодо тлумачення вищевказаного 
поняття, передбачена нормами розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Стратегії економічного 
розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 
року” від 18 серпня 2021 № 1078-р [16] та проекту Закону 
України “Про запровадження спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях” від 07.12.2021 № 6403 [17], де 
передбачається закріпити визначення «територія 
пріоритетного розвитку». Дана дефініція складається з 
декількох занадто деталізованих підцілей, а саме «…з метою 
подолання несприятливих соціально-економічних умов, що 
склалися внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України, шляхом формування сучасної економіки 
регіону на основі інноваційної моделі розвитку з широким 
залученням вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів, 
сталого розвитку територіальних громад, стимулювання 
господарської діяльності, створення сучасної ринкової 
виробничої і транспортної інфраструктури, зміцнення 
міжрегіональних соціально-економічних зав’язків та 
кооперації, інтеграції регіону в європейську і світову 
економічні системи, створення нових робочих місць». Така 
деталізація нагромаджуватиме змістовне наповнення поняття 
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«територія пріоритетного розвитку» у разі прийняття даного 
проекту закону. Жодних інших класифікаційних ознак або 
особливостей (різновидів) територій пріоритетного розвитку 
дані нормативно-правові акти не передбачають, тому 
потребують ґрунтовного доопрацювання. 

Для проведення класифікації територій на яких 
запроваджено спеціальні/заохочувальні умови 
господарювання (пільги, преференції, скасування податків 
тощо) доречно використовувати фасетний метод незначну 
кількість об’єктів класифікації та ознак класифікації.  

Фасетний методи класифікації — паралельний поділ 
множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання. 
Фасет — набір значень однієї ознаки класифікації. Фасети 
взаємно незалежні. Кожний об'єкт може одночасно входити в 
різні класифікаційні угруповання  [18]. 

В таблиці 2 подано класифікацію територій на яких 
запроваджено спеціальні умови господарювання задля того 
щоб виокремити території на яких запроваджено 
спеціальні/заохочувальні умови господарювання.  

Також виокремлено території на яких можуть бути 
запроваджені спеціальні/ заохочувальні умови 
господарювання відповідно до Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
засад державної регіональної політики та політики 
відновлення регіонів і територій». Цим законом виключено 
статтю 415 (про ТПР) з ГКУ і припинено чинність Законів 
України щодо створення та функціонування СЕЗ через їх 
самоліквідацію, проте норми ГКУ щодо СЕЗ (глава 39) 
залишились чинними [19] 
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Таблиця 2 
Класифікація територій на яких запроваджено 

заохочувальний спеціальний режим господарювання 
(спеціальні/заохочувальні умови господарювання) 
 

 
 
Статтею 11-2 Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо засад державної 
регіональної політики та політики відновлення регіонів і 
територій» визначено, що для планування відновлення та 
стимулювання розвитку регіонів та територій, а також з 
метою запровадження органами виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування спеціальних механізмів та 
інструментів визначаються такі функціональні типи 
територій: 

1) території відновлення; 
2) регіональні полюси зростання; 
3) території з особливими умовами для розвитку; 
4) території сталого розвитку. 
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Територіями відновлення є мікрорегіони, територіальні 
громади, на території яких відбувалися бойові дії та/або які 
були тимчасово окуповані, та/або території яких зазнали 
руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, соціальної 
інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення 
бойових дій, а також які характеризуються різким погіршенням 
рівня соціально-економічного розвитку та значним 
переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав. 
Регіональними полюсами зростання є мікрорегіони, 
територіальні громади, що характеризуються значно кращими 
географічним, демографічними, соціально- економічними 
показниками розвитку порівняно з іншими подібними 
територіями регіону, та зростання яких позитивно впливає на 
суміжні території, регіон та/або державу в цілому. Територіями з 
особливими умовами для розвитку є макрорегіони, мікрорегіони, 
територіальні громади, рівень соціально-економічного розвитку 
яких є низьким або на яких існують природні, демографічні, 
міжнародні, безпекові чи інші об’єктивні обмеження щодо 
використання потенціалу території для розвитку. З метою 
застосування диференційованих заходів підтримки розвитку 
визначаються окремі функціональні типи територій з особливими 
умовами для розвитку. Територіями сталого розвитку є 
самодостатні мікрорегіони, територіальні громади з наявним 
соціально-економічним потенціалом територій та спроможні до 
збалансованого розвитку в економічній, соціальній та екологічній 
сферах [19]. 

Території на яких може бути запроваджений 
спеціальні/заохочувальні умови господарювання для 
повоєнного відновлення економки: території відновлення, 
регіональні полюси зростання  і території з особливими 
умовами для розвитку. 

Висновки. Проведений аналіз територій зі спеціальним 
правовим режимом  господарювання дозволив здійснити 
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класифікацію територій на яких запроваджено 
спеціальні/заохочувальні умови господарювання. Для її 
проведення використано фасетний метод, який дозволив 
визначити одинадцять територій/зон на яких введено 
спеціальні/заохочувальні умови господарювання. Також 
визначено три потенційні території: території відновлення, 
регіональні полюса зростання, території з особливими 
умовами для розвитку, на яких також може бути використані 
спеціальні/заохочувальні умови господарювання для 
повоєнного відновлення економки.  
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§5.6 ЗАПОБІГАННЯ ПОСЯГАННЯМ НА 
ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ (Сопілко І.М., Національний авіаційний 
університет) 

 
Вступ. Інформаційною безпекою України вважається 

передбачений Конституцією захист політичних, державних, 
громадських інтересів країни, загальнолюдських і 
національних цінностей [1]. Вона охоплює, по-перше, 
дотримання вимог чинного законодавства щодо 
неприпустимості зловживань свободою засобів масової 
інформації (далі – ЗМІ), недопущення закликів до 
насильницької зміни конституційного ладу і захоплення 
влади, порушення територіальної цілісності держави, 
пропаганди війни, насилля, жорстокості, розпалювання 
расової, національної, релігійної ворожнечі, посягань на 
права і свободи людини, суспільства; по-друге, запобігання 
розміщенню відомостей, що становлять державну таємницю, 
чи відомостей з обмеженим доступом на відкритих ресурсах; 
по-третє, захист інформаційних ресурсів – інформації з усіх 
напрямів життєдіяльності суспільства, організованої у формі 
документів (бібліотек, архівів, фондів, банків даних), а також 
інших формах організації інформації; по-четверте, усунення  
інформаційних загроз – сукупності факторів, що створюють 
небезпеку порушення конституційних прав і свобод 
особистості, державної таємниці; по-п’яте, збереження 
важливої для суспільства інформації від несанкціонованого 
поширення (витоку, викрадення, копіювання), втрати, 
спотворення, підробки, знищення, модифікації, копіювання, 
блокування інформації та інших форм незаконного втручання 
в інформаційні ресурси.  

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на великий 
обсяг елементів, що складають систему інформаційної 
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безпеки, науковці пропонують різні форми структурування 
цих елементів. Так, наприклад, В. Овсянніков, С. Дехтяр, 
С. Паламарчук, Ю. Черниш та О. Шемендюк у залежності від 
виду загроз інформаційну безпеку розглядають як 
забезпечення стану захищеності таких підструктур:  

- особистості, суспільства, держави від впливу неякісної 
інформації;  

- інформації та інформаційних ресурсів організації від 
неправомірного впливу сторонніх осіб;  

- інформаційних прав і свобод людини і            
громадянина [2, с. 188].  

Крім того, вищевказані науковці звертають увагу, що 
інформаційна безпека особистості характеризується як стан 
захищеності особистості, різноманітних соціальних груп та 
об’єднань людей від впливів, здатних проти їхньої волі та 
бажання змінювати психічні стани і психологічні 
характеристики людини, модифікувати її поведінку та 
обмежувати свободу вибору. Інформаційна безпека держави 
(суспільства) характеризується мірою захищеності держави 
(суспільства) та стійкості основних сфер життєдіяльності 
(економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової 
справи та ін.) відносно небезпечних (дестабілізуючих, 
деструктивних, що уражають державні інтереси та ін.) 
інформаційних впливів, причому як з упровадження, так і 
добування інформації. Інформаційна безпека держави 
визначається здатністю нейтралізувати такі впливи. 
Інформаційна безпека організації – це цілеспрямована 
діяльність її органів та посадових осіб з використанням 
дозволених сил і засобів по досягненню стану захищеності 
інформаційного середовища організації, що забезпечує її 
нормальне функціонування і динамічний розвиток [2, с. 189]. 

Три рівня забезпечення інформаційної безпеки виділяє 
А. Кузьменко: це, по-перше, рівень особи (формування 
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раціонального, критичного мислення на основі принципів 
свободи вибору); по-друге, суспільний рівень (формування 
якісного інформаційно-аналітичного простору, плюралізм, 
багатоканальність отримання інформації, незалежні потужні 
ЗМІ, які належать вітчизняним власникам); по-третє, 
державний рівень (інформаційно-аналітичне забезпечення 
діяльності державних органів, інформаційне забезпечення 
внутрішньої і зовнішньої політики на міждержавному рівні, 
система захисту інформації з обмеженим доступом, протидія 
правопорушенням в інформаційній сфері, комп’ютерним 
злочинам) [3, с. 318]. Таким чином, поняття інформаційної 
безпеки охоплює широке коло елементів, які захищають різні 
сфери інформаційного простору. При цьому навряд чи 
актуально вести мову про наявність чи відсутність 
інформаційної безпеки як сталого, статичного феномену, 
адже ми живемо в динамічному просторі і щодня виникають 
як нові загрози інформаційній безпеці, так і нові способи 
усунення таких загроз. Також, не менш важливою ознакою 
інформаційної безпеки країни є її тісний зв’язок зі світовою 
інформаційною безпекою, адже для більшості інформаційних 
загроз не існує державних кордонів.  

Останніми роками забезпечення охорони інформаційної 
безпеки у світі вийшло на новий рівень. Насамперед, цьому 
сприяло широке розповсюдження пандемії коронавірусної 
хвороби (CОVID-19). Слушно зауважує з цього приводу В. 
Батиргареєва, яка вважає, що на характер і способи захисту 
прав людини в інформаційному просторі у цей час накладає 
відбиток ситуація пандемії, що викликала введення режиму 
карантинних заходів. Найбільш істотних обмежень у світі та в 
Україні зазнали насамперед права громадян на свободу 
пересування, освіту та мирні зібрання. Сьогодні навіть 
складно уявити таку сферу життєдіяльності суспільства, яка 
була б абсолютно захищена від ризиків інформаційного 
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характеру. Проте, виходячи з буквального, або вузького, 
тлумачення інформаційного простору, взятого в аспекті 
функціонування мережі інформаційних комунікацій, слід 
відзначити, що трьома головними загрозами для людини, які 
здатний генерувати, поширювати та підживлювати 
інформаційний простір в умовах карантину, є фейки, 
правопорушення та стигматизація, умовою існування яких є 
рух відповідної інформації за допомогою засобів та 
інструментів цього простору. Якщо перелічені небезпеки, на 
які може наразитися людина в інформаційному просторі під 
час здійснення карантинних заходів, представити у вигляді 
умовної піраміди, то у підґрунті цієї піраміди знаходяться 
випадки генерування й поширення неправдивої інформації 
(найчастіше йдеться про так звані фейки, або фейкові 
новини). Інформація подібного роду може зачіпати інтереси 
максимально невизначеного кола споживачів, а тому 
порушення права на отримання правдивої інформації 
носитиме масовий характер. Рух фейків не обмежують ані 
державні кордони, ані соціально-економічні та політичні 
формули буття, ані релігійні системи. У свою чергу, середину 
такої піраміди складають випадки стигматизації певних 
суб’єктів. При цьому обсяги прояву стигматизації інколи 
виявляються вражаючими, оскільки піддаватися стигмі 
можуть цілі народи, країни, континенти. Нарешті, на вершині 
“карантинної” піраміди небезпек знаходяться 
правопорушення, за якими завжди стоять конкретні особи. 
Отже, першим блоком небезпек, здатних порушити права і 
свободи в інформаційному сегменті буття і тим самим 
створити стан небезпеки для людини, є недостовірна 
інформація, поширення якої сьогодні називають не інакше, 
ніж “мережева чума”[4, с. 123]. В цілому погоджуючись із 
запропонованою моделлю піраміди інформаційних небезпек 
варто звернути увагу на те, що в умовах воєнної агресії в 
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нашій країні інформаційні небезпеки не тільки не зникли, але 
й зросли, поширилися кількісно та якісно. Ворог підступно 
знищує споруди та комунікації, а також намагається вести 
боротьбу в інформаційному просторі, постійно 
розповсюджуючи фейкові новини та виправдовуючи власні 
злочинні дії. Крім того, часто такі новини представляються як 
інформація з міжнародних відомих джерел, що придає 
правдоподібності вигаданим фактам.  

Так, наприклад, після російського ракетного обстрілу 
краматорського вокзалу, який забрав багато життів, було 
багаторазово поширено відео, видане за продукт міжнародної 
компанії BBC. Поширення відео відбувалося здебільшого з 
проросійських облікових записів. У ньому були зображені 
трупи в Краматорську та у тексті стверджувалося, що ракету 
випустили українські війська по власному народу. 
Корпорація BBC негайно виступила зі спростуванням та 
назвало відео “фейком”. Продюсер BBC Джо Інвуд, який 
висвітлював ракетний обстріл Краматорська для BBC, 
підтвердив, що відео з логотипом BBC є фальшивим. Він 
висловив занепокоєння, що такий випадок може стати не 
останнім. Відеоролик, який на перший погляд міг видатися 
справжнім, швидко розійшовся у мережі: фактчекери 
німецької медіакомпанії BR знайшли посилання на нього 
німецькою, англійською, італійською, іспанською, 
каталонською, хінді та французькою мовами. Тому експерт з 
кібервійни Сандро Гайкен назвав це “координованою, але 
поспішною операцією” з дезінформації. Експерт з цифрової 
експертизи та роботи з відкритими джерелами аналітичного 
центру Atlantic Council Роман Осадчук дав конкретнішу 
оцінку: “У випадку з Краматорськом це було не просто 
фейкове відео, це була лише маленька частина цілої кампанії, 
метою якої було переконати, що українці бомблять свій 
народ, що є абсурдним”. Крім відео було поширено також 
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численні повідомлення на цю тему в месенджері Telegram та 
на інших платформах[5]. За цей час відеоролик продовжує 
розповсюджуватися в мережі та багато іноземців сприймають 
наведену інформацію як офіційну, адже вважають ВВС 
авторитетною компанією. Саме тому протидія 
розповсюдженню неправдивої інформації сьогодні є 
важливим завданням, що стоїть перед кожною країною.  

З цього приводу А. Марущак додає, що проблеми 
науково-теоретичного обґрунтування доцільності правового 
регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу 
інформаційної безпеки особи, суспільства, держави, мають не 
лише актуальність, а й практичне значення. Адже 
регулювання відносин щодо поширення інформації у мережі 
Інтернет може відбуватися як за участю держави (як у Китаї), 
так і без правового впливу. Однак рівень захищеності 
інформаційних інтересів держави, а у багатьох випадках – 
суспільства і особи, може бути різним залежно від наявності 
(відсутності) правового регулювання[6, с. 20]. Дуже 
важливим в цьому аспекті є забезпечення гарантій безпеки 
людини, адже її життя та здоров’я є найвищою суспільною 
цінністю. Сьогодні ми спостерігаємо важливість забезпечення 
інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина у 
зв’язку з воєнною агресією з боку Російської Федерації. Адже 
ми бачимо, що війна відбувається не лише на лінії фронту: 
агресор намагається здолати нас і за допомогою 
інформаційних каналів. Постійно мережею Інтернет ширяться 
неправдиві відомості з метою компрометування українських 
військових, розповсюджуються фейкові новини про 
захоплення українських територій тощо. Варто додати, що 
такі неправдиві відомості оперативно спростовуються 
вітчизняними офіційними джерелами інформації. 

Інформаційна безпека держави завжди була важливим 
елементом національної безпеки країни. Але з 24 лютого 2022 р., 
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коли Російська Федерація розпочала воєнні дії на всій 
території України та  Президентом України було 
запроваджено воєнний стан, важливість забезпечення 
інформаційної безпеки перейшла на інший рівень. Адже 
країна-агресор веде боротьбу не тільки на лінії фронту. Дуже 
важливо, щоб вітчизняне суспільство мало доступ до 
правдивої інформації та не піддавалося на інформаційні атаки 
противника. В цей час інформаційна безпека є однією з 
найбільш уразливих. Цю тезу підтверджує, зокрема, той факт, 
що на фоні загального зниження показників злочинності, яке 
спостерігалося після введення воєнного стану в країні, 
кіберзлочинність в Україні стабільно зростає. В умовах війни 
кіберзлочинець стає бойовою одиницею, а його основні 
інструменти – кібератаки та злами. Крім того, під час 
воєнного стану атаки можливі не лише з боку ворога, який 
використовує інформаційний простір для завдання шкоди 
обороноздатності України, а й з боку тих, хто вирішив 
скористатися ситуацією, коли правоохоронні органи 
перевантажені, та поживитися коштами наших громадян. В наш 
час війна в інформаційному просторі може завдати не меншої 
шкоди, аніж війна на полі бою. Розуміючи це, у перший місяць 
війни вітчизняний парламент оперативно оптимізував 
кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, 
удосконаливши підстави та процесуальні механізми притягнення 
до кримінальної відповідальності кіберзлочинців. Сфера 
кіберпростору і раніше потребувала посиленого захисту та змін. 
Відкрите вторгнення Російської Федерації стимулювало 
вдосконалення чинного законодавства та гарантій безпеки у 
сучасному інформаційному середовищі  [7]. Безумовно, 
забезпечення інформаційної безпеки в умовах воєнного стану 
відрізняється від такого в мирний час.  

Запобіжна діяльність та заходи запобігання 
правопорушенням традиційно вважаються сферою 
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дослідження кримінологічної науки. Кримінологічні засоби у 
протидії загрозам інформаційній безпеці застосовуються 
досить часто. Ефективна боротьба з інформаційними 
загрозами можлива тільки на основі застосування 
превентивних методів. Запобігання загрозам інформаційній 
безпеці має полягати у виявленні, усуненні, нейтралізації, 
локалізації і мінімізації дії тих чинників і причин, які або 
породжують інформаційну небезпеку, або їй сприяють. 
Важливим також є поглиблення наукових досліджень з цієї 
проблематики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
світової спільноти, із залученням до цього фахівців різних 
галузей знань: юристів, економістів, політологів, психологів, 
філософів, медиків та ін. Існує необхідність вироблення 
ретельно регламентованого порядку висвітлення в ЗМІ 
ситуацій, пов’язаних з посяганнями на інформаційну безпеку. 
Перспективними є подальші наукові дослідження щодо 
розробки нових методів і механізмів боротьби з посяганнями 
на інформаційну безпеку, а також поглиблене з’ясування й 
усунення причин цього небезпечного явища [8, с. 67]. 

Говорячи про запобігання посяганням на інформаційну 
безпеку держави в умовах воєнного стану, варто звернути 
увагу на моделювання інформаційної безпеки, тобто 
застосування принципу створення моделі безпеки. З цього 
приводу найбільш доречним видається дослідження так 
званої моделі (концепції) кримінологічної безпеки. Ідея такої 
концепції полягає в тому, що у суспільстві  буде забезпечено 
безпеку за допомогою кримінологічних засобів. Знову-таки, 
на перший план виходить запобіжна, або профілактична 
робота. Набагато ефективніше запобігти, виявити зародки 
загрози, причини її виникнення. Після цього знищити 
негативний вплив вказаних причин та унеможливити 
реалізацію загрози. Те ж саме стосується загроз 
інформаційній безпеці.  
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Один з дослідників моделі кримінологічної безпеки 
С. Мозоль зауважує, що така модель повинна включати в 
себе, насамперед, характеристику глобальних і внутрішніх 
кримінальних загроз безпеці країни як сукупності умов і 
чинників, що створюють небезпеку для життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства та держави; критерії і 
параметри, що характеризують національні інтереси в області 
безпеки; питання формування повноцінної державної 
політики у даній сфері, включаючи інституційні 
перетворення та створення необхідних механізмів, що 
усувають або пом’якшують вплив факторів, які підривають 
стійкість системи безпеки [9, с. 104]. Як бачимо, якщо 
застосувати концепцію створення моделі безпеки для 
забезпечення охорони інформаційної безпеки, то, в першу 
чергу потрібно підкреслити загальнодержавний рівень її 
забезпечення. Тобто, модель інформаційної безпеки держави 
може бути представлена у вигляді окремої концепції чи 
стратегії, на кшталт існуючої Стратегії інформаційної 
безпеки України [10]. Вказана Стратегія була прийнята в 
жовтні 2021 р. та, на жаль, не відображає і об’єктивно не 
може відображати ефективних напрямків забезпечення 
протидії посяганням на інформаційну безпеку саме в умовах 
воєнного часу.  

Отже, певна модель інформаційної безпеки служить 
основою для розробки комплексних цільових програм по 
забезпеченню безпеки загальнодержавного, регіонального та 
місцевого рівнів. Якщо говорити про систему заходів 
забезпечення безпеки, то її слід розглядати на трьох рівнях:  

1) інформаційно-аналітичні заходи, включаючи 
моніторинг за станом інформації щодо вразливості життєво 
важливих інтересів і протидії загрозам, а також вироблення 
поточних і прогностичних оцінок розвитку ситуації у цій 
сфері з розробкою пропозицій щодо її стабілізації;  
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2) заходи регулятивного впливу, які передбачають 
локалізацію і нейтралізацію загроз безпеці країни;  

3) заходи прямої протидії, здійснювані стосовно носіїв 
загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства і 
держави у сфері безпеки. При цьому мова повинна йти не 
просто про якусь суму заходів, а про вироблення певної 
технології, що об’єднує воєдино діяльність представників 
різних структур і передбачає комплексне планування заходів, 
спрямованих на забезпечення безпеки [9, с. 104].  

Варто підкреслити, що вищезгадана Стратегія 
інформаційної безпеки України також містить деякі елементи 
такої моделі. Наприклад, в Стратегії містяться інформація про 
те, що інформаційна політика Російської Федерації – це 
загроза не лише для України, але й для інших демократичних 
держав. Спеціальні інформаційні операції Російської 
Федерації спрямовуються на ключові демократичні інституції 
(зокрема, виборчі), а спеціальні служби держави-агресора 
намагаються посилити внутрішні протиріччя в Україні та інших 
демократичних державах. Застосовані Російською Федерацією 
технології гібридної війни проти України, у тому числі моделі і 
механізми інформаційного втручання, поширюються на інші 
держави, швидко адаптуючись до локальних контекстів та 
регуляторних політик. Обмежувальні заходи (санкції) та 
ефективний механізм моніторингу і відповідальності за їх 
порушення є одним із дієвих механізмів відповіді на 
дезінформаційну активність Російської Федерації як держави-
агресора [10]. Однак, варто звернути увагу на те, що з початком 
воєнної агресії Російської Федерації на всій території нашої 
країни значно збільшився обсяг інформаційних загроз, а це, в 
свою чергу, викликає необхідність застосування інших заходів 
протидії цим загрозам.  

Представлена модель інформаційної безпеки України та 
системи її забезпечення дозволяє констатувати, що сьогодні в 
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умовах воєнного стану в нашій країні вкрай необхідним є 
вироблення адекватної сучасним реаліям концепції, в якій за 
допомогою системного підходу будуть враховані саме ті 
інформаційні ризики, які виникають у зв’язку з воєнною 
агресією. Говорячи про забезпечення інформаційної безпеки 
варто також сказати про те, що однією з умов формування 
інформаційного суспільства є розгортання єдиного 
інформаційного простору. Для нашої країни, особливо в 
умовах збройної агресії та воєнного стану, це є дуже 
актуальним. Адже важливо, щоб суспільство було захищене 
від зовнішніх загроз, від посягань на інформаційну безпеку в 
тому числі.  

Будь-яка запобіжна діяльність щодо правопорушень 
пов’язана з протидією злочинності. Протидія злочинності – 
це особливий інтегрований, багаторівневий об’єкт 
соціального управління, що являє собою різноманітну за 
формами діяльність відповідних суб’єктів (державних і 
недержавних органів та установ, громадських формувань та 
окремих громадян), які взаємодіють у вигляді системи 
різнорідних заходів, спрямованих на пошук шляхів, засобів та 
інших можливостей ефективного впливу на злочинність із 
метою зниження інтенсивності процесів детермінації 
злочинності на всіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов 
для обмеження кількості злочинних проявів до певного рівня. 
Кримінологічне забезпечення слід розглядати як створення 
умов, в результаті яких має настати сприятлива для 
діяльності суб’єктів протидії злочинності ситуація. Воно 
являє собою допоміжну діяльність у вигляді створення 
сприятливих умов для здійснення відповідними суб’єктами 
(державними, недержавними органами й установами, 
громадськими формуваннями й окремими громадянами) 
впливу на злочинність із метою зниження інтенсивності 
процесів детермінації злочинності, нейтралізації дії її причин 
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та умов для обмеження кількості злочинних проявів до 
певного рівня [11, с. 120]. Зважаючи на це, забезпечення 
інформаційної безпеки буде одночасно виконувати окремі 
функції із протидії окремим видам злочинності (зокрема, 
кіберзлочинності).  

Інформаційна безпека є, як важливою самостійною 
сферою забезпечення національної безпеки, так і невід’ємною 
складовою кожної зі сфер національної безпеки. Інформаційні 
простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура 
та технології значною мірою впливають на рівень і темпи 
соціально-економічного, науково-технічного й культурного 
розвитку. Тому розвиток України як суверенної, 
демократичної, правової та економічно стабільної держави 
можливий за умови забезпечення інформаційної безпеки. Для 
сучасного етапу генезису суспільства характерне постійне 
зростання впливу інформаційної сфери, до складу якої входять: 
інформація, інформаційні зв’язки та інформаційні системи, 
об’єкти, які займаються підготовкою, зберіганням, поширенням і 
використанням інформації, а також система регулювання 
інформаційних відносин. Національна безпека держави має 
стійку залежність від інформаційної безпеки, яка постійно 
зростає із розвитком інформаційних технологій [12, с. 6]. В 
сучасних умовах головний вектор забезпечення 
інформаційної безпеки повинен бути спрямований на 
усунення тих загроз, які пов’язані з воєнною агресією, адже 
ворог наносить удари і в інформаційному просторі також.  

Висновки. Важливими ознаками інформаційної 
безпеки, з огляду на пошук шляхів запобігання посягань на 
неї, варто вважати її динамічність та необмеженість 
фізичними кордонами. Динамічність проявляється у 
постійній зміні, відсутності статичного стану, адже кожної 
миті можуть виникати нові види інформаційних загроз і з 
розвитком інформаційних технологій виникають нові види 
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правопорушень в сфері інформаційної безпеки.   Також 
інформаційним загрозам, як правило, не стають на заваді 
територіальні межі – варто тільки згадати, що більшість 
кібератак надходять з-за кордону.  

На жаль, в умовах воєнної агресії проти України загрози 
інформаційній безпеці суттєво зросли. Ворог підступно веде 
боротьбу в інформаційному просторі, постійно 
розповсюджуючи фейкові новини та виправдовуючи власні 
злочинні дії. Так, наша держава захищається не тільки на лінії 
зіткнення від ворожих снарядів, але й від інформаційних 
загроз, що розповсюджуються різними каналами.  

Запобігання загрозам інформаційній безпеці полягає у 
виявленні, усуненні, нейтралізації, локалізації і мінімізації дії 
тих чинників і причин, які або породжують інформаційну 
небезпеку, або їй сприяють. Кримінологічна теорія доводить, 
що набагато ефективніше запобігти, виявити зародки загрози, 
причини її виникнення. Після цього знищити негативний 
вплив виявлених детермінант та унеможливити реалізацію 
загрози. Це повною мірою стосується загроз інформаційній 
безпеці.  

Для найбільш ефективного запобігання посяганням на 
інформаційну безпеку нашої країни в умовах воєнного часу 
вважаємо доцільним створити окрему модель інформаційної 
безпеки в умовах воєнного стану. Ця модель повинна 
передбачати створення необхідних механізмів, що усувають 
або пом’якшують вплив негативних факторів, які підривають 
стійкість системи інформаційної безпеки країни, а також 
комплекс запобіжних заходів, зокрема, заходи регулятивного 
впливу, які передбачають локалізацію і нейтралізацію загроз 
інформаційній безпеці. Варто підкреслити важливість 
забезпечення загальнодержавного рівня реалізації такої 
моделі інформаційної безпеки. Сьогодні в нормативно-
правовому просторі нашої держави існує Стратегія 
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інформаційної безпеки України, прийнята в жовтні 2021 р., 
яка з урахуванням часу її підписання не може відображати 
ефективних напрямків забезпечення протидії посяганням на 
інформаційну безпеку саме в умовах воєнного часу, однак на 
її основі можливе розроблення запропонованої моделі. 
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ODDÍL 6. TECHNICKÉ VĚDY 
 
§6.1 DIFFRACTION OF NONSTATIONARY SOUND 

WAVES BY A GYROSCOPE SUSPENSION (Mel’nick V.,        
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kosova V.,                
Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ostapenko Z., Kyiv 
Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi, Ruzhynska  L., 
Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi) 

 
Introduction. Analysis of the mechanism of passage of the 

wave of aerodynamic noise of sound frequency shows that the 
most dangerous in terms of influence on the dynamics of the 
device are the elastic movements of the surface elements of the 
cylindrical part of the shell in the plane of the spar. In the 
direction of the cylinder formative, they are significantly smaller 
in both magnitude and degree of influence on the dynamics of the 
gyroscope as a whole. Therefore, it is sufficient to limit the study 
to a two-dimensional problem. 

Determination of the composition of the sound field inside 
the shell, on both sides of which are different acoustic media, was 
carried out by E.L. Shenderov [1]. The interaction of a boundless 
circular cylinder immersed in a compressible liquid with flat and 
cylindrical unsteady waves has been considered, in particular,      
in [2]. Here we used the integral Volterra equations, which 
allowed us to effectively carry out a numerical analysis of all 
forms of oscillations on a sufficiently large time interval. The 
issues of sound insulation of shells in the fields of random 
acoustic pressures are considered, for example, in [3], and of 
multilayered shells in [4]. From the point of view of applications, 
the case when the shells with parallel axes cover each other is 
more interesting [5]. The oscillations of coaxial shells in the 
presence of a fluid flowing in them were studied in [13]. There, 
the natural frequencies of the system in a stationary fluid were 
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determined and the effect of compressibility was analyzed in 
detail, and the applicability limits of various fluid models and 
shell theories were established. Work [6] is devoted to the study 
of the influence of outer and inner shells on critical velocities and 
attached masses. 

It is of interest to study the dynamic properties of a rigid 
unfixed cylinder (such schemes have found application in floating 
gyroscopes) [6], and in the general case of an absolutely solid 
body of arbitrary shape, under the action of an acoustic pressure 
wave [7]. 

An approximate theory of the basic stress state of a 
cylindrical shell supported by elastic bends is considered in [8, 9]. 

Numerical calculation of longitudinal resonant waves in a 
thin cylindrical shell immersed in an ideal compressible fluid and 
subjected to the action of an acoustic pressure wave running along 
the axis of the shell is given in [10]. 

Creation of a coherent theory of thin shells and 
determination of analogies with plates (curved plates) are 
implemented to a sufficient extent in works [11, 12] from the 
point of view of analysis and applications. 

As for the investigation of the properties of shells under 
acoustic loading and the problems of diffraction and interference 
of sound waves, one of the first problems was studied by [13]. 
Subsequently, these problems, including sound scattering and 
radiation, were developed in works [14, 15, 16] and others. 

Differential equations of the elastic cylindrical surface of 
the gyroscope shell 

We write the differential equations of the elastic cylindrical 
shell surface in the form [17, 18] – 
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where 122
0

2 )12( −= Rhc − coefficient ( 0h , R − thickness and 
radius of the cylindrical shell); ),,( tzVV β=  and ),,( tzWW β=  − are 
the tangential and radial components of lateral surface 
displacement, respectively (Picture.1); Lz <<0 ; πβ 20 ≤≤ − 
center angle; L  − cylinder length. 

The boundary conditions are given in the form: 

00 ==
== Lzz VV ;   00 ==

== Lzz WW ; 02

2

0
2

2
=

∂
∂

=
∂
∂

== Lzz z
W

z
W

 (2) 

 
Picture. 1. Diffraction of sound waves on the elastic surface 

of the gyroscope shell 
 

Let at the initial moment of time 0=t  a pressure wave 
begins to interact with the elastic shell 

[ ])(exp),,( 100 ββαωβ RzktiPtzF +−= ,   (3) 
где 0P  − amplitude of a plane monochromatic wave; βRz,  

− coordinates of position M  of the surface; θθα sincos 1= ; 

11 sinθβ = ; ( ) θθ coscos,cos 1

^

0 =nn   − is the cosine of the angle 
between the normal n  and the plane wave front and и 0n  − to the 
surface normal. 
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The solution of the systems of equations (1) and (2) will be 
sought in the form of the Fourier series of functions ),,( tzV β  and 

),,( tzW β  in a rectangle 
( ){ }πββ 20;0, ≤<<<= LzzП    (4) 

According to the accepted boundary conditions, the Fourier 
series for the variable z  is constructed as – 
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here nm,  - are the numbers of half-waves in the plane of the 
baffle and longitudinal, respectively. 

Let us calculate the Fourier coefficients of the 
function ),,( tzF β  in rectangle (4): 

)exp()( 0 tiPltF mnmn ω= ,   (6) 
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Assuming that πnLk ≠0 , we get – 
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Thus, formula (6) can be transformed to the form - 
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if πnLk ≠0 . 
In the final form, relation (3) is as follows – 
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If we substitute (5) and (10) into the original system of 
differential equations (1), we obtain : 
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где ...,2,1,0 ±±=m  ;   ...3,2,1,0=n   . 
At 0=m  this system of equations is transformed: 
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It follows that if 
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then 00 =nV . If, on the contrary, 
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then nV0  can take arbitrary values. 
a consequence, as a starting point, set– 
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with the above constraint πnLk ≠0 . 
The coefficients of  nW0  can be found without much 

difficulty from expressions (12)– 
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and the condition (13) does not have to be fulfilled here. 
Calculating the determinant  mn∆  of the system (11) 
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provided that it is not zero ( 0≠∆mn ),it is not difficult to find 
the unknowns as well: 
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where ...,2,1,0 ±±=m  ;   ...3,2,1,0=n   . 
Two-dimensional problem of elastic interaction with an 

acoustic field 
Now, taking into account the above, we can set the values of 

tangential )(tV  and radial )(tW  components of displacements of 
elements of the surface of the cylindrical part of the shell when it 
is exposed to a flat monochromatic pressure wave– 
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The obtained relations allow us to make a qualitative and 
quantitative assessment of the occurring wave processes. Thus, it 
is obvious that under some conditions both tangential and radial 
components of displacements will disappear simultaneously.  

These conditions can be considered ratios – νππ
=

L
zn , 

...,2,1,0=ν , which corresponds to the presence of forms 

z
L

n ν= . 

In other words – 
0;0 == nν ;         

z
Ln == ;1ν ;         

z
Ln 2;2 ==ν ; 

z
Ln 3;3 ==ν ;         

z
Ln 4;4 ==ν ; … 

An interesting phenomenon is observed when the condition 
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In this case, only the radial components of surface 
displacement )(tW are missing, while the tangential )(tV  can be 
realized. 

Ratio (19) convincingly emphasizes the possibility of 
mutual influence of longitudinal (n-forms) and transverse (m-
forms) oscillations, leading to their mutual suppression. 

Converting this relation to the form 

( )( )
2

2
1







−

=+−
L

nmm πσρωρω  

we can conclude that this effect does not involve transverse 
vibrations with numbers of forms 

ρω=m .    (20) 
Particular attention should be paid to the analysis of the 

conditions of occurrence of peculiarities, resonance 
manifestations, when the magnitudes of pe-removals can increase 
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indefinitely. It is obvious that such possibilities by the shell can be 
realized under the condition 

( ) 2
222

22
2

22 1
2

1 m
L

n
R
mc

L
nm −=






























+






++


















−

−−
πρωπσρω ,  

(21) 
when there are resonant frequencies – 

( )
22 2 221

22
2

222 2 22

2

22 2 22
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2

12 1
12 2

1 .
12 2

1 3
12 2

p h m n n m
R R L L
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h m n n m
R R L L

π σ πω ρ

π σ π

π σ π

−
   −      = − + + + − ±       

        
   −      ± + +       

         

   −      ⋅ + + + +       
        

1
1 2
2

 

 
 


 (22) 
The obtained ratio makes it possible to assert that the lowest 

forms of longitudinal vibrations practically do not influence the 
values of resonance frequencies pω , while the transverse (m-
forms), starting from the fourth, increasingly exercise this 
influence. The exception is the case of 0=m , which is essentially 
trivial. 

As follows from (9), the surface displacements under the 
action of the pressure wave P  will contain only odd n-forms, 
which means that ,...5,3,1=n . At the same time, the negative and 
positive forms, as follows from expression (16), will coincide. It is 
obvious that the tangential component of displacements of the 
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float surface will not contain forms where 0=m . In other words, 
there will be no displacements 01V , 03V , 05V , 07V , … .  

Let us carry out a numerical analysis to determine the 
degree of influence of acoustic radiation, for example, at a 
pressure level 0P , equal to 140 decibels, on the state of the 
cylindrical part of the gyroscope shell surface. Let 32,0=σ ; 

мL 06,0= ; 422107,2 −−⋅= мHcρ ; мh 3101 −⋅= ; 4
2

2

2 102
12

−⋅==
R

hс ; 

0
0 c

k ω
= ; 1

0 330 −= мсc ; ω  –is the frequency of the incident wave. 

Let us first analyze the individual, lower forms, and then 
estimate the magnitude of the total displacements – ∑ ∑

∞

−∞=

∞

=m n
mnW

1
 

and ∑ ∑
∞

−∞=

∞

=m n
mnV

1
 elements of the cylindrical surface of the shell. 

The maximum values of radial displacements mnW  д reach in 

the middle spar (
2
Lz = ) and are about 4,471 µkм  at incident wave 

frequency 13101 −⋅= cω  and about 4,590 µkм at frequency 
13103 −⋅= cω . H мL 06,0= , 0=m , 1=n . All other shapes have 

significantly lower maximum deflections: 
1=m , 1=n – kмW µ426,0max =  
2=m , 1=n – kмW µ203,0max =  
3=m , 1=n – kмW µ133,0max =  
4=m , 1=n – kмW µ095,0max =  
5=m , 1=n – kмW µ076,0max =  
6=m , 1=n  – kмW µ063,0max =  
7=m , 1=n  – kмW µ054,0max =  
8=m , 1=n  – kмW µ047,0max =  
9=m , 1=n  – kмW µ041,0max =  
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10=m , 1=n  – kмW µ036,0max = . 
For higher numbers n  the values of maxW  are even smaller. 
The assertion that the sign y of the parameter m  does not 

affect the shape of the oscillations is illustrated in picture 2,а 
( 10=m ) and in picture 2,б ( 10−=m ). If we fix the value of the 
parameter n  (e.g, 1=n ), we can determine −m  forms of radial 
vibrations of the cylindrical surface of the float (Picture 2,c – 
Picture 2,m) for values m , varying from 9 to zero. In this case, 
increasing the number n  leads to decreasing the radial 
displacements  mnW  (Picture 4 l, m). 

 
Picture 2. The bending mnW  shape of the shell in the middle 
bends at ω=1⋅103с-1:a) m=10, n=1;  b) m=-10, n=1; ;  
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c) m=9, n=1;    d) m=8, n=1;   e) m=7, n=1; 
f) m=6, n=1;   g) m=5, n=1; h) m=4, n=1; 
 i) m=3, n=1;  j) m=2, n=1; k) m=1, n=1;  

l) m=0, n=1,3; m) m=0, n=5, 7, 9; 

 
Picture 3. Transverse mnW -forms at ω=3⋅103с-1, n=1: 

a) m=0; b)m=1; c)m=2; d)m=3 
 

 
 
Picture 4. Transverse mnW -forms a ω=3⋅103с-1, n=3:a) 

m=0;  b)m=1 
 
For frequency 13103 −⋅= cω  −mn  forms are shown in Picture 

3 ( 1=n ; 30 ...m = ). For a value of 3=n  – in Picture 2. ( 3=n ; 
10,m = ). 
The longitudinal forms at the value of 13101 −⋅= cω  are shown 

in Picture 5., and at 13103 −⋅= cω  – in Picture 6. Here the parameter 
n  corresponds to the number of half-waves in the longitudinal 
direction: if 1=n  – is one half-wave over the entire length of L , if 

3=n  – is three half-waves.  
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Picture 5. Longitudinal mn-form oscillations:ω=1⋅103с-1; 

m=0,1,2. a) n=1;        b) n=3 

 
Picture 6. Longitudinal mn-form oscillations:: ω=3⋅103с-1; 

m=0,1,2.a) n=1;        b) n=3 
 
By summing over 1010...m −=  and 91...n = , we obtain the 

resultant longitudinal form (Picture 7) [19].  
 If we restrict ourselves to the same limits, we can determine 

the resulting transverse forms for a number of values of the 
frequencyω  of the acoustic influence (Table 1): 

 
Table 1 

 ω, с-1 
 1⋅103 2⋅103 3⋅103 4⋅103 5⋅103 6⋅103 
Wmax, 
µkм 

3,717 3,879 4,118 4,372 4,692 4,976 

 
The appearance of the forms formed in the middle section is 

shown in Picture 8. 
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Picture 7. Longitudinal forms: ω=1⋅103с-1; ∑∑

−
=

10

10

9

1
mnWW  

 

The influence of the number of summing shapes ∑ ∑
−= =

2

1

1

1

m

mm

n

n
 by 

the parameters 21 m,m  and 1n  on the value of the maximum radial 
deflection, for example, at the frequency 13101 −⋅= cω  of the 
incident sound wave is insignificant (Table 2). The geometry of 
the shapes in this case practically does not change [20]. 

 
Table 2 

m1 
m2 

-10 
10 

-3 
3 

-5 
5 

-15 
15 

-20 
20 

-10 
10 

-10 
10 

-10 
10 

-10 
10 

-20 
20 

n1 9 9 9 9 9 5 25 49 99 9 
Wmax,µkм 3,72 3,69 3,71 3,71 3,70 3,02 3,55 3,56 3,56 3,53 

  
Picture.8. Transverse forms ∑ ∑

−= =
=

10

10

9

1m n
mnWW a)ω=1⋅103с-1; 

b)ω=2⋅10 3с-1; c)ω=3⋅10 3с-1;d)ω=4⋅10 3с-1; e)ω=5⋅10 3с-1; 
f)ω=6⋅1 03с-1 
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It is obvious that the parameter n  has very little effect when 
changing the values in the double sum, starting from and, in fact, 
does not significantly change the maximum deflections.  

The contribution of the parameter m  - is even smaller.  

 
 Picture 9. Tangential displacements of the casing 
surface: ∑ ∑

−
=

150

150

10

1
mnVV ;  z=0,01м ; ω=1⋅103с-1 

 
Numerical analysis of the tangential displacements mnV  for the 

same conditions shows that they are 7...8 orders of magnitude smaller 
than the absolute values of the deflections mnW  in the radial direction 
and are, for example, at 13101 −⋅= cω  the value of 1,9⋅10-8 µkм. 

The appearance of the tangential −V  form of the surface 
displacement component under the action of sound radiation is 
presented in Picture 9. This form agrees with the adopted wave 
propagation scheme (Picture 10).  

 
Picture 10. Schematic diagram of the action of the sound 

wave on the cylindrical part of the shell 
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Having considerable stiffness in the plane of the bail, i.e. in 
circumferential direction, the structure will react to disturbance 
practically only in the upper part of the section. And if here the 
value is 7...8 orders of magnitude smaller than the radial 
displacements W , more precisely on the formed loop, in other 
points of the section it is even smaller (Table 3). 

 
Table 3 

V -forms of movements of the surface of the cylindrical 
part of the float under the action of sound radiation. 

Values V⋅10-16  are provided for 79,0,
80
2

=⋅= iii
π

β  

(ω=1000, z= 0.010, m=-150…150, n=1…9) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 6573.9 2825.2 -47.8 435.6 245.6 144.4 130.9 133.0 130.1 123.6 

10 115.9 107.6 98.6 89.1 79.1 68.5 57.6 46.3 34.8 23.0 

20 11.0 -1.0 -13.0 -24.9 -36.7 -48.2 -59.5 -70.4 -80.8 -90.8 

30 -100.1 -108.9 -117.0 -124.4 -131.0 -136.8 -141.8 -145.9 -149.0 -151.2 

40 -152.6 -153.0 -152.5 -151.0 -148.6 -145.3 -141.0 -135.9 -129.9 -123.2 

50 -115.7 -107.5 -98.6 -89.2 -79.1 -68.6 -57.6 -46.3 -34.7 -23.0 

60 -11.0 1.0 13.0 24.9 36.7 48.2 59.4 70.3 80.8 90.8 

70 100.3 109.2 117.1 121.7 121.6 136.0 234.6 421.2 46.0 2794.1 

When determining the resulting forms, it is sufficient to 
limit ourselves to the values of 5050...m −= , 91...n =  (Table 4). 

 
Table 4 

m1 
m2 

-10 
10 

-15 
15 

-20 
20 

-50 
50 

-100 
100 

-150 
150 

n1 9 9 9 9 9 9 
Vmax ,µkм 3,0⋅10-7 4,26⋅10-7 5,18⋅10-7 6,45⋅10-7 6,567⋅10-7 6,57⋅10-7 

The illustrated data are for the section м,z 010= . 
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 Conclusion. The conducted studies allow us to estimate the 
degree of influence of penetrating acoustic radiation on the 
moving part of the float suspension of the gyroscope, in a general 
statement of the problem, and to establish the degree of danger of 
technological risks in the form of resonance manifestations. 

1. The acoustic radiation passing inside the device generates 
in the surface of the float suspension many forms of oscillations, 
the most significant by magnitude and their influence are the 
forced oscillations of the surface in the plane of the baffle. The 
longitudinal oscillations of the side surface of the float suspension 
are much smaller in absolute value and cannot have a decisive 
influence on the device. 

3. The transverse oscillations of the float suspension (m-
form), starting from the fourth, increasingly begin to influence the 
occurrence of resonance conditions in the suspension. An 
exception is the case when, 0=m  and the manifestation of 
resonance in the gyroscope suspension becomes impossible. 

4. The conducted numerical analysis of the evaluation of the 
degree of influence of the acoustic radiation of 140 dB, the most 
characteristic for the whole subcurrent space, which has passed 
inside the device, allows to establish the level of bending 
vibrations, at the same time, the tangential component of the 
deformation of the lateral surface of the float will be much less 
than the bending vibrations. 
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§6.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Cu-Sn-Al 
НЕМОНОТЕКТИЧНОГО КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ІНТЕРВАЛУ                   
(Узлов К.І., Інститут промислових та бізнес технологій 
Українського державного університету науки і технологій, 
Реп’ях С.І., Інститут промислових та бізнес технологій 
Українського державного університету науки і технологій, 
Кімстач Т.В., Інститут промислових та бізнес технологій 
Українського державного університету науки і технологій) 

 
Вступ. За результатами аналітичних досліджень [1, 2] 

встановлено, що на сьогодні щорічне зростання попиту на 
мідь складає 2,1% і в 2030 році світовий попит на мідь може 
зрости до 40 млн. т. При цьому, за даними International Copper 
Study Group, дефіцит міді на світовому ринку вже в 2020 р. 
досяг 250 тис. т. [2].  

Такий попит на мідь та її сплави зумовлений унікальним 
поєднанням в мідних сплавах ряду властивостей які 
дозволяють використовувати їх в самих різних середовищах 
та умовах роботи [3]. Одним з напрямів, який потребує 
значного споживання мідних сплавів, є «Механічна 
інженерія» де мідні сплави використовують в якості 
зносостійких матеріалів для виготовлення фрикційних 
деталей та елементів тертя/ковзання, підшипників, тощо. При 
цьому, за даними [4-7], в області виробництва підшипників с 
точки зору розробки нових матеріалів найбільш 
перспективними є монотектичні сплави.  

Для поєднання необхідних механічних, корозійних, 
антифрикційних та ливарних параметрів потрібно 
цілеспрямоване легування мідних сплавів кількома 
елементами. Якісно здійснити таке легування без вивчення 
фазових діаграм неможливо. Фазові діаграми є науковим 
підґрунтям для оптимізації промислових складів сплавів [8, 9]. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Branco-W-Schipper-2141971222
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Аналіз трикомпонентних діаграм системи Cu-Sn-Al [10-13] 
доводить, що дослідження спрямовані на встановлення 
закономірностей структуроутворення цих трикомпонентних бронз  
присвячені, переважно, сплавам на основі олова. Дані, щодо 
мідного куту цієї діаграми фрагментарні та, навіть, суперечливі. 

Тому напрям досліджень, щодо структуроутворення 
сплавів системи Cu-Sn-Al немонотектичного концентраційного 
інтервалу є актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Бронзи системи Cu-Sn-
Al з вмістом понад 7% (мас.) Al. Аналіз діаграми Al-Sn 
свідчить про те, що взаємодія компонентів алюмінію та 
олова  не може додати до структурного стану цих сплавів 
ніяких проміжних фаз, через їх відсутність у цій 
двокомпонентній системі [14]. При кристалізації сплавів 
системи Cu-Sn-Al температура тугоплавкого компоненту 
Al не може бути домінуючою через те, що вона відповідає 
значенню 660 ºС. Тим більше, таке саме твердження є 
справедливим для олова. Відомо, що температура 
плавлення олова – 232 ºС. Крім того, в системі Al-Sn має 
місце евтектична горизонталь при ще нижчий температурі 
– 228 ºС. Точка евтектики, в даному випадку, відповідає 
концентрації 97,8 % (ат) Sn. При цьому, в цій потрійній 
системі Cu-Sn-Al температура плавлення міді 1063 ºС. В 
системі Cu-Sn наступною за цією температурою по мірі 
зниження є перитектика – 798 ºС. Але у системі Cu-Al 
точка конгруентного плавлення хімічної сполуки 1048 ºС. 
Евтектика в цій системі відповідає температурі 1037 ºС та 
концентрації 8,5 % (мас.) Al. При цьому евтектична 
горизонталь на діаграмі фазових рівноваг знаходиться 
майже за концентраційними межами лінії евтектоїдної 
рівноваги. Крайнє значення вмісту Al на верхній 
концентраційний межі евтектики 9,5 % (мас.). Найнижча 
концентрація Al на евтектоїдної горизонталі 9,4 % (мас.). 
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Тобто, при аналізі твердіння виливків бронз 
трикомпонентної системи Cu-Sn-Al, скоріш за все, слід 
очікувати першою реалізацію фазових перетворень, які 
притаманні системі Cu-Al. 

На рис. 1 представлені мікроструктурні оптичне (а) та 
растрове електронно-мікроскопічне (б) зображення сплаву з 
масовим вмістом компонентів: Cu – 86,12 %; Al – 10,39 %; 
Sn – 3,49 %. 

Аналіз мікроструктури на рис. 1 свідчить про те що 
кристалізація сплаву трикомпонентної системи Cu-Sn-Al 
доевтектоїдного складу (за діаграмою Cu-Al) із вмістом 10,39 % 
(мас.) Al відбувається із первинною кристалізацією β-Cu3Al, та 
подальшим її частковим перетворенням з формуванням α-Cu 
твердого розчину. Перехід через евтектоїдну горизонталь 
супроводжується реакцією β-Cu3Al → α-Cu + γ2-Cu9Al4. Тобто, 
кінцевий структурний стан складається із α-Cu кристалів 
твердофазної перекристалізації вихідної β-фази, та продуктів 
евтектоїдного розпаду залишкової β-фази. 

  
а, х1000 б 

 
Рис. 1. Мікроструктурні оптичне (а) та растрове 

електронно-мікроскопічне (б) зображення сплаву з масовим 
вмістом компонентів: Cu – 86,12 %; Al – 10,39 %; Sn – 3,49 % 
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Мікроструктури на рис. 2 сплаву з масовим вмістом 
компонентів: Cu – 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67 % свідчать 
про закономірне збільшення кількості α-фази при зменшенні 
концентрації Al в сплаві в області евтектоїдної горизонталі. 

Аналіз мікроструктури на рис. 2 свідчить, також, про 
ідентичний структурний стан цього сплаву попередньому. 
Однак, слід зазначити, що в даному випадку 
проілюстрований типовий випадок неповного перетворення 
β-фази за евтектоїдною реакцією.  

На рис. 3 представлені результати енерго-дисперсійного 
спектральному аналізу (ЕДС) дослідного сплаву з масовим 
вмістом компонентів: Cu – 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67 %, на 
якому розміщені позиції точок опромінювання поверхні зразку. 

  
а б  

а – ×1000 
Рис. 2. Мікроструктурні оптичне (а) та растрове 

електронно-мікроскопічне (б) зображення сплаву з масовим 
вмістом компонентів: Cu – 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67 % 
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Рис.3. Електронно-мікроскопічне зображення у 
вторинних електронах поверхні зразку з масовим вмістом 
компонентів: Cu – 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67 % з 
точками розміщення катодного променю 

 
Результати ЕДС аналізу надані в табл. 1.  

 
Таблиця 1  

Результати ЕДС аналізу вмісту (ат, %) Cu, Al та Sn зразку 
з масовим вмістом компонентів: Cu – 86,60 %;  

Al – 9,73 %; Sn – 3,67 % 
Spectrum In stats. Al  Cu Sn  

Spectrum 1 Yes 21.73 75.91 2.35  
Spectrum 2 Yes 23.08 74.73 2.19  
Spectrum 3 Yes 10.03 87.51 2.46  

 
Аналіз даних табл. 1 свідчить про те, що припущення 

відносно структуроутворення сплавів аналізуємого інтервалу 
концентрацій за фазовими перетвореннями системи Cu-Al 
(структурний склад сплаву за даними ЕДС) є таким.  
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- Spectrum 3 – α-Cu твердий розчин із розчиненим Al –
 10,03 % (ат.) з додатковим легуванням Sn – 2,46 % (ат) 

- Spectrum 2 – залишковий продукт евтектоїдної реакції 
вихідної β-фази зі співвідношенням компонентів Cu –
 74,73/(23,08+2,19) ≈ 3/1. Тобто, виходячи із визначеного 
кількісного відношення атомів, це є хімічна сполука зі 
стехіометричною формулою Cu3Al (β-фаза) 

- Spectrum 1 – евтектоїд α-Cu + γ2-Cu9Al4 із інтегральним 
співвідношенням компонентів близьким до такого, якій 
характерний для вихідної β-Cu3Al фази. 

Крім того, за даними роботи [15], через схильність 
олов’яних бронз до зворотної ліквації  на поверхні виливків 
з’являється, так званий «олов’яний піт» у вигляді білих плям 
або виділень. Такі ефекти спостерігаються і в дослідженому 
випадку (рис 4, а) подібно до структурного стану 
монотектичного сплаву (рис 4, б) Al-Sn-Cu [16].  

  
а б 

а – ×400 
Рис. 4. Мікроструктура виділень «олов’яного поту» в 

досліджуваній бронзі (а) з масовим вмістом компонентів: 
Cu – 84,03 %, Al – 10,14 % , Sn – 5,83 % та мікроструктурні 
позиції олов’яної фази в сплаві Al-Sn-Cu (за даними [16])  
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За результатами наведених досліджень можна зробити 
висновок, що для сплавів трикомпонентної системи Cu-Sn-Al 
з концентрацією компонентів відповідно до евтектоїдної 
горизонталі діаграми Cu-Al характерним є реалізація фазових 
перетворень із наявністю фаз і структурних складових 
типових для алюмінієвих бронз.  

Додатковим підтвердженням цього факту є результати 
дифракційного рентгеноструктурного аналізу. Типова 
дифрактограма сплаву з масовим вмістом компонентів: Cu –
 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67% наведена на рис. 5. 

Тобто, рентгеноструктурний фазовий аналіз (рис 5) 
свідчить про наявність в сплаві саме тих фаз, які є 
складовими α-Cu твердого розчину та евтектоїда α-Cu + γ2-
Cu9Al4 відповідно до системи Cu-Al. 

 

 
 

Рис. 5. Дифрактограма сплаву з масовим вмістом 
компонентів: Cu – 86,60 %; Al – 9,73 %; Sn – 3,67% 

 
Бронзи системи Cu-Sn-Al з вмістом до 7% (мас.) Al. 

Перехід у концентраційну область зниженої концентрації 
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Al проти рівноважної за евтектичною лінією діаграми Cu-
Al (до 7,4 % (мас.)) принципово змінює характер 
структуроутворення сплавів системи Cu-Sn-Al. У цьому 
випадку в інтервалі ліквідус-солідус формуються первинні 
дендрити α-Cu (рис.6).  

Температурний інтервал між tпл Cu та евтектичною 
горизонталлю складає 1085 ºС – 1037 ºС і дорівнює 48 ºС. 
Наведений факт є запорукою дуже вузького інтервалу 
кристалізації, що забезпечує, за даними [17, 18], 
преференційну рідкоплинність бронзі. Це пов’язано, за 
даними загальновідомих теоретичних та практичних робіт з 
ливарного виробництва (див., наприклад [17, 18]), з тим, що 
по мірі збільшення інтервалу кристалізації сплаву його  
рідкоплинність зменшується.   

  
а б 

а – ×100, б – ×500 
Рис. 6. Мікроструктура відливки дослідженої бронзи з 

вмістом до 7% (мас.) Al  
 

Тобто, сплави цього інтервалу за первинною 
кристалізацією є алюмінієвими бронзами, а за сукупністю 
подальших фазових перетворень – олов’яними бронзами. При 
формуванні первинних дендритів α-CuІ (рис. 6, а) рідина, що 
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відтісняється їх гілками, суттєво насичується легкоплавким 
оловом (рис. 6, б). Тоді, при температурі 798 ºС залишкова 
рідина кристалізується за перитектичною реакцією системи 
Cu-Sn: Рідина + α-Cu → β-Cu5Sn – 798°C. Мікроструктурні 
оптичне  та растрове електронно-мікроскопічне  зображення 
сплаву зі співвідношенням компонентів: Cu – 92,47 %; Al –
 3,78 %; Sn – 3,75 % наведені на рис. 7, а, б. 

Результати досліджень рентгеноспектрального 
мікроскопічного аналізу (РСМА) представлені на рис. 8. За 
даними проведеного РСМА стає очевидним той факт, що 
досліджувана хімічна сполука містить підвищену кількість 
олова. З цієї причини кількість міді та алюмінію в позиції 
розташування цього з’єднання закономірно знижується.  

Цей факт, також, свідчить на користь зробленого вище 
припущення про формування у міждендритних позиціях      
Sn-вмісної проміжної фази. 

  

а  б 
а – х1000 

Рис. 7. Мікроструктурні оптичне (а) та растрове 
електронно-мікроскопічне (б) зображення сплаву з масовим 
вмістом компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; Sn – 3,75 % 
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З метою доведення цього припущення було реалізоване 
ЕДС сканування (рис. 9) хімічної сполуки у міждендритних 
позиціях закристалізованого сплаву з масовим вмістом 
компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; Sn – 3,75 %. 
Результати ЕДС сканування дослідного зразка відповідно до 
позицій спектрів за рис. 8 представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 
 Результати ЕДС аналізу вмісту (ат, %) Cu, Al та Sn зразку з 

масовим вмістом компонентів: Cu–92,46 %; Al–3,78 %; Sn–3,75 % 
Spectrum In stats. Al Cu Sn 

С(1) Yes 3.17 79.96 16.86 
С(2) Yes 2.85 80.49 16.66 
С(3) Yes 7.85 88.22 3.93 
С(4) Yes 8.55 88.76 2.69 
С(5) Yes 9.53 88.47 2.00 
С(6) Yes 10.16 88.19 1.65 
С(7) Yes 10.60 87.68 1.73 

Рис.8. Протокол РСМА дослідження сплаву з масовим 
вмістом компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; Sn – 3,75 % 
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Рис. 9. Позиції РСМА сканування з кроком 3 мкм 
міжфазної границі матриця-хімічна сполука. 

Результати РСМА сканування міжфазної границі 
(хімічна сполука)↔α-Cu матриця (рис.9, табл. 2) додатково 
підтверджують той факт, що досліджена проміжна фаза є 
олов’яною. Кількісні розрахунки атомних відсотків вмісту 
міді та олова дають результат: 79,96/16,86 ≈ 5. Тобто, 
стехіометрія цієї фази Cu5Sn, яка є перитектичною β-фазою 
системи Cu-Sn. Кількісні дані табл. 2 свідчать, також, по її 
легування Al в кількості приблизно 3 % (ат). На відміну від 
фазових складових попереднього концентраційного інтервалу 
сплавів, в даному випадку Al не формує будь-яких фаз у 
цьому випадку. 

На рис. 10 представлені результати диференційного 
термогравіметричного аналізу  (ДТГА) з масовим вмістом 
компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; Sn – 3,75 % при 
охолодженні. 
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Рис.10. Результати диференційного термогравіметричного 
аналізу сплаву з масовим вмістом компонентів: Cu – 92,47 %;  
Al – 3,78 %; Sn – 3,75 % при охолодженні 

За даними ДТГА сплаву Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %;  
Sn – 3,75 %  встановлено, що після проходження інтервалу 
температур ліквідус-солідус в сплаві відбувається значиме 
фазове перетворення про яке свідчить максимум на кривих 
охолодження в інтервалах температур 821,0…784,4 ºС (з max 
880,0 ºС) при експерименті в атмосфері аргону та 
822,7…788,6 ºС (з max 810,0ºС) в атмосфері повітря. 
Показово,що температура перитектичного рівноваги  в 
системі Cu-Sn відповідає значенню 798 ºС, тобто відноситься 
до вказаного температурного інтервалу. 

Додатковим підтвердженням двофазного складу структури 
сплаву з масовим вмістом компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; 
Sn – 3,75 % є результати рентгеноструктурного фазового аналізу 
наведеного на рис. 11. 
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Рис. 11 Дифрактограма сплаву з масовим вмістом 

компонентів: Cu – 92,47 %; Al – 3,78 %; Sn – 3,75 % 
 

На дифрактограмі рис.11 ідентифіковані дифракційні 
максимуми α-Сu твердого розчину та фази β-Cu5Sn 
перитектичного походження. 

Але в цій концентраційній області, в залежності від вмісту 
олова, структурний і фазовий склад сплавів, також, неоднаковий. 
По це свідчать результати металографічного аналізу (рис. 12). 

   
а б в 

а – ×400, б – ×800, в – ×400 
Рис. 12 Мікроструктури бронз з масовим вмістом 

компонентів: а – Cu – 97,60 %; Al – 1,10 %; Sn – 1,30 %;          
б – Cu – 92,07 %; Al – 3,52 %; Sn – 3,41 %; в – Cu – 88,01 %; 

Al – 6,12 %; Sn – 5,87 % 
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При вмісті Sn до 3% (мас) структура сплаву є 
однофазною – α-Сu твердий розчин (див. рис. 12, а). 

В інтервалі концентрацій 3…4 % (мас) Sn сплави 
набувають двофазну  α-Сu та β-Cu5Sn структуру(див. рис. 12, б).  

В структурі сплаву з 4…7 % (мас) Sn очевидно присутні 
продукти евтектоїдного розпаду β-Cu5Sn → α-Cu + δ-Cu31Sn8 

(див. рис. 12, в). 
ДТГА при нагріві для сплаву Cu – 88,01 %; Al – 6,12 %; 

Sn – 5,87 % (рис. 13) регіструє наявність максимумів 
диференційного сигналу невисокої інтенсивності при 
температурах 652,3…628,9 ºС (з максимумом при 636,4 ºС), 
586,2 …571,6 ºС (з максимумом при 570,8 ºС). Очевидно, що 
ці сигнали є індикаторами твердофазних перетворень.  

 

 
 

Рис.13 Результати диференційного термогравіметричного 
аналізу сплаву з евтектоїдною складовою  при нагріві  

 
Відомо, що у системі Cu-Sn при охолодженні в 

твердому стані мають місце такі фазові перетворення: 
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Евтектоїдне: γ-Cu4Sn →β –Cu5Sn + ε-Cu3Sn – 630 °C; 
Перитектоїдне:  β –Cu5Sn + γ- Cu4Sn → δ-Cu31Sn8 – 580 °C; 
Евтектоїдне – β –Cu5Sn→α-Cu+ δ-Cu31Sn8 – 520 °C. 
Наведені дані щодо температур твердофазних 

перетворень дуже добре відповідають інтервалам термічних 
ефектів, які зафіксовані методом ДТГА (див. рис. 13). 

При температурі 350°С δ– Cu31Sn8 мала би     
розпадатися [19, 20] за евтектоїдною реакцією на фази α-Cu та ε. 
Але це перетворення може реалізовуватися тільки при дуже 
повільному охолодженні. В реальних умовах твердіння, сплав 
після 520 °С зберігає зазвичай двофазну будову α-Cu+δ-Cu31Sn8.  

Тобто, всі розглянуті твердофазні перетворення 
пов’язані з формуванням δ-Cu31Sn8 фази. Зі з’явленням фази 
δ-Cu31Sn8 у структурі бронз знижується їх пластичність та 
вʼязкість.  

Бронзи системи Cu-Sn-Al з вмістом до 7 % (мас) Al та 
4…8 % (мас.) Sn. Евтектоїд α-Сu+δ-Cu31Sn8, як продукт 
метастабільного евтектоїдного перетворення β-фази 
перитектичного походження, або сама β-Cu5Sn в умовах реального 
промислового литва з’являються та зберігаються в кінцевій 
структурі бронзи вже при вмісті Sn 5…6 % (мас.) [21-23].  

Як було зазначено у попередньому підрозділі, 
трикомпонентні бронзи системи Cu-Sn-Al в інтервалі 
концентрацій 4…6 % (мас.) Sn, які кристалізуються з 
формуванням β–Cu5Sn за перитектичною реакцією, у          
ході твердофазних перетворень набувають структурного 
стану α-Cu+δ-Cu31Sn8.  

Фаза δ-Cu31Sn8 має вузьку область гомогенності в 
інтервалі температур 590…350°С. δ–фаза – це твердий розчин 
на основі сполуки Cu31Sn8 з електронною концентрацією 
21/13, кубічної сингонії, структурного типу γ-латуні (Cu5Sn8). 
Просторова група F 3m з четверною інверсійною віссю 
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симетрії та параметром решітки а = 1,79505 нм. δ-фаза це 
тверда і крихка електронна сполука Cu31Sn8 [24, с. 310]. 

Кристалографічні моделі решіток α-Cu, β–Cu5Sn та δ-
Cu31Sn8 представлені на рис. 14. 

Зіставний аналіз кристалографічних характеристик фаз 
в сплавах , які вміщують в собі гексаедричну ГЦК решітку 
Fm3m міді з параметром a=3,615Ǻ, гексаедричну ОЦК 
решітку Im m β–Cu5Sn з параметром a=2,991Ǻ та 
гесатетраедричну решітку евтектоїдної δ–фази – хімічної 
сполуки Cu31Sn8  кубічної сингонії просторової групи симетрії 
F 3m з параметрами a=b=c=17,951Ǻ. 

 

а 

α=β=γ=90° 

б 

α=β=γ=90° 

в 

α=β=γ=90° 

   
a=b=c=3,615Ǻ a=b=c=2,991Ǻ a=b=c=17,951Ǻ 

г 

 

д 

 

е 

 
Рис. 14 Кристалографічні моделі решіток: α-Cu твердого 

розчину з гранецентрованою кубічною решіткою Fm3m вищої 
категорії симетрії (а),  β-фази Cu5Sn з об’ємноцентрованою  
кубічною решіткою Im m вищої категорії симетрії (б) і 
евтектоїдної δ–фази – хімічної сполуки Cu31Sn8  кубічної сингонії 
з просторовою групою симетрії F 3m з четверною інверсійною 
віссю симетрії (в) та відповідних простих форм: гексаедрів (г, д) 
та гексатетраедру (е) 
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Результати зіставного аналізу рис. 14 дозволяють 
пояснити окрихчування аналізуємого сплаву при з’явленні на 
місті компактної ОЦК β-Cu5Sn фази продукту її евтектоїдного 
перетворення – δ-Cu31Sn8.  Просторова група цієї фази за 
формулами кристалографії 3L44L3P. За наявністю основної 
ознаки 4L3 решітка цієї фази відноситься до кубічної сингонії, 
планарного класу симетрії. Параметр решітки цієї фази 
a=17,951Ǻ, тобто у шість разів більший за вихідну β-Cu5Sn фазу 
з параметром a=2,991Ǻ.  

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що у 
випадку структуроутворення сплавів з вмістом алюмінію до 
евтектичного інтервалу системи Cu-Al фазові перетворення 
відбуваються відповідно до закономірностей немонотектичних  
складів монотектичної системи Cu-Sn-Al.  Тобто, за рахунок 
первинної кристалізації високотемпературної α-CuІ фази склад 
рідини змінюється до збагаченої оловом рідкої фази L2, 
притаманної для потрійної системи  Cu-Sn-Al. Тоді, за діаграмою 
системи Cu-Sn відбувається перитектична реакція L2+α-CuІ→β-
Cu5Sn. 

Дослідженнями металографічного, растрового електронно-
мікроскопічного, рентгеноспектрального мікроскопічного, 
енерго-дисперсійного спектрального, рентгеноструктурного 
аналізів встановлено евтектико-перитектичний характер 
структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu-Sn-Al з 
вмістом Sn до 7% (мас.) Al до 11 % (мас.) з первинною 
кристалізацією за евтектичною діаграмою Cu-Al фази β-Сu3Al та 
подальшими її твердофазними перетвореннями і наступним 
формуванням за перитектичною реакцією системи Cu-Sn фази 
Cu5Sn. 

Встановлено, що, на відміну від рівноважної 
розчинності основних компонентів в α-Cu твердому розчині 
систем Cu-Al і Cu-Sn, та раніше описаного зсуву ліній 
фазових рівноваг зі з’явленням у мікроструктурі евтектоїдних 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
462 

складових при 5…6 % (мас.) Sn, кінетика структуроутворення 
у випадку трикомпонентної системи така, що двофазна 
структура спостерігається при вмісті Sn ~ 3% (мас.). 

Показано, що процес формування кінцевої двофазної 
структури в трикомпонентній системі Cu-Sn-Al (α-Cu+ β-
Cu5Sn) відбувається за рахунок кристалізації із залишкової 
рідини хімічної сполуки Cu5Sn за перитектичною реакцією 
системи Cu-Sn при концентрації в бронзі алюмінію за 
нижньою межею вмісту цього компоненту відносно 
евтектоїдної горизонталі системи Cu-Al. Встановлена 
закономірність дозволяє розширити уявлення про 
структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі 
вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу 
бронзи системи Cu-Sn-Al. 

Результати зіставного аналізу кристалографічних 
характеристик фаз в сплавах, які вміщують в собі гексаедричну 
ГЦК решітку Fm3m міді з параметром a=3,615Ǻ, гексаедричну 
ОЦК решітку Im m β–Cu5Sn з параметром a=2,991Ǻ та 
гесатетраедричну решітку евтектоїдної δ–фази – хімічної сполуки 
Cu31Sn8  кубічної сингонії просторової групи симетрії F 3m з 
параметром решітки a=17,951Ǻ дозволили пояснити 
окрихчування аналізуємого сплаву системи Cu-Sn-Al з вмістом 
до7 % (мас) Al та 4…8 % (мас.) Sn при з’явленні на місті 
компактної ОЦК β-Cu5Sn фази продукту її евтектоїдного 
перетворення – δ-Cu31Sn8.   
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ODDÍL 7.  
MATEMATIKA A STATISTIKA 

 
§ 7.1 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІДЕАЛЬНОГО 

КОНТАКТУ В ЗАДАЧАХ ТРИБОЛОГІЇ (Онишкевич В.М., 
Національний лісотехнічний університет України, Барабаш Г.М., 
Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 
Вступ. Температури тіл тертя в значній мірі впливають 

на процеси, що відбуваються в області контакту. Тому 
визначення температурних полів у взаємодіючих тілах при їх 
відносному ковзанні є однією з найважливіших задач 
трибології і триботехніки. Різноманіття природи факторів 
впливу на тепловий режим контактної пари зумовлює 
складність опису та математичного моделювання такої 
практичної задачі. Серед факторів впливу є як теплофізичні 
(теплопровідність, теплоємність, коефіцієнт лінійного 
розширення взаємодіючих тіл та інші), так і механічні 
(пружність, твердість тощо). Вперше умови неідеального 
теплового контакту, які враховують термічний опір «третього 
тіла» – тонкого проміжкового шару між співдотичними тілами зі 
своїми характеристиками – було запропоновано в [1, С. 133]. 
Термопружна контактна взаємодія тіл за наявності 
поверхневих теплофізичних неоднорідностей вперше була 
досліджена в [2, С. 23]. Вплив різниці температур тіл на 
розподіл теплової енергії між ними було з’ясовано                    
в [3, С. 410]. Аналітичному опису теплових процесів з 
урахуванням неоднорідностей структури контактуючих тіл 
присвячено ряд сучасних праць, наприклад [4]. Однак вибір 
адекватних умов теплового контакту і математичне моделювання 
теплових процесів в елементах конкретної трибосистеми з 
максимальною точністю є складною проблемою. 
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Виклад основного матеріалу. Для дослідження 
контактної термопружності з урахуванням тертя і 
теплоутворення за вихідні умови використаєм узагальнені умови 
теплового контакту, які враховують інтегральну характеристику – 
коефіцієнт термопроникності контакту h [2, С. 25]: 

 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) Qttcntnttt 22 21221121 −+=∂∂−∂∂++∆ λλλ

,     (1) 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2121221121 122 ttctthntnttt  −=−−∂∂+∂∂+−∆ λλλ

,   (2) 
де індексами «1» та «2» позначено величини, які 

відносяться відповідно до першого і другого тіла; n – нормаль 
до поверхні контакту тіл; λ  – зведена теплопровідність; ∆ – 
двовимірний оператор Лапласа; с – зведена теплоємність; Q – 
інтенсивність теплових джерел, h – коефіцієнт 
термопроникності контакту. Проведений числовий аналіз 
показав, що нехтування коефіцієнтом λ  незначно впливає на 
розподіл температурних полів у тілах пари тертя, а суттєвий 
вплив на результати має інтегральна характеристика – 
коефіцієнт термопроникності контакту h. Тому для 
практичних розрахунків можна рекомендувати такі спрощені 
теплофізичні умови на ділянці контакту: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) Qttcntnt −+=∂∂−∂∂ 2212211 λλ ,  
     (3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 62 21212211 ttctthntnt  −=−−∂∂+∂∂ λλ . 
   (4) 

З’ясовано [5, С. 85], що середня температура в області 
контакту тіл мало відрізняється від температури ( ) ( )21 tt =  при 
ідеальному тепловому контакті тіл. Оскільки для 
знаходження коефіцієнта термопроникності контакту h, який 
пов’язує тепловий потік і різницю температур ( thq ∆= ), 
необхідно знати середню температуру, то розв’язок задачі із 
запропонованими спрощеними граничними умовами (3)-(4) 
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при ∞→h  можна розглядати і як перший етап для 
знаходження h . Фактори, від яких залежить h, як і весь процес 
теплоутворення, є численними та складними [6, С. 87]. 
Проведений числовий аналіз експериментальних даних 
дозволив встановити суттєвий вплив на зміну 
термопроникності контакту деяких з них (рис. 1 та рис. 2). 

 

 
Рис. 1 Залежність коефіцієнта термопроникності 

контакту h (кВт/(м2 ⋅К)) від тиску P (МПа) та твердості за 
Мейєром µ  (МПа) 

 

 
Рис. 2 Залежність коефіцієнта термопроникності 

контакту h (кВт/м2⋅К) від чистоти обробки поверхонь l∆  (мкм) 
та коефіцієнтів  теплопровідності (взято ( ) ( )21 λλ = , Вт/(м⋅К)) 
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Для визначення впливу вказаних параметрів на різницю 
температур і теплових потоків розглянуто нестаціонарну 
контактну задачу термопружності з теплоутворенням від дії 
сил тертя на межі двох півпросторів, яка за складністю 
відповідає суперпозиції двох одновимірних задач 
термопружності. 

Припускаємо, що два пружних півпростори з нульовою 
температурою спочатку є нерухомими, а в момент часу 0=τ  
зближуються і з тертям починають переміщуватися з 
відносною сталою швидкістю V . Процес тертя на межі 
контакту супроводжується теплоутворенням, теплові 
граничні умови враховують коефіцієнт термопроникності 
контакту h. Математично задача полягає в розв’язанні  
рівнянь термопружності 

( ) ( ) ( )
i

ii
i

i xtxu ∂∂=∂∂ β22 ,   ( ) ( ) ( ) τ∂∂=∂∂ i
i

ii txta 22 , 
    (5) 

за таких умов: 
( ) 0

0
=

=τ

it , 
21 xx σσ = , ( ) ( ) constuu =+ 21 ,  

    (6) 
 

( ) ( ) ( ) ( )
212

22
1

11
xx fVfVxtxt σσλλ ==∂∂+∂∂ ,  

     (7) 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 02 21
2

22
1

11 =−−∂∂−∂∂ tthxtxt λλ ,  
   (8) 

де f – коефіцієнт тертя між тілами, ( ) tαµλβ 23 += , 

µλ,  – коефіцієнти Ламе, tα  – температурний коефіцієнт 

лінійного розширення, ( )ia  – коефіцієнт температуропровідності 
для i-го тіла,  i=1,2. 
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Нехай ( ) 0=
∞→ix

it , ∞

∞→
−=

iii xxx σσ , ∞

∞→
−= σσ

ii xx
, 

(i=1,2). Тоді розв’язок задачі (5)-(8) можна побудувати за 
допомогою інтегрального перетворення Лапласа: 

( ) ( )
( )

( )( ) i
iji

i

i xaphp

h
p

fVt −



















ΛΛ
Λ+Λ

+ΛΛ
Λ−Λ

+
Λ

=
∞

exp

2

1
2

1
2

21

2121

σ ,

   (9) 

( ) ( )
( )

( )( ) i
ijii xaphp

hfVq −



















ΛΛ
Λ+Λ+ΛΛ

Λ−Λ
+=

∞

exp

2

1
2

1
2

21

2121

σ

.    (10) 
( )

( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) −

−
−+

−= ∞
iii

ii

i
i x

E
au σ

ν
νν

1
211  

( ) ( ) ( )( )
( )

( )( ) i
i

ji

iiii xap
hp

hp
p

fVa −
Λ+Λ+ΛΛ

+Λ
+−

∞

exp
2

1
21

σββ , 

  (11) 
де ( ) ( )ii

i aλ=Λ , i=1,2. 
Розглянемо типові випадки для різних законів задання 

напружень ( )τσ ∞ , які б дозволяли аналітично отримати 
зображення по Лапласу шуканих функцій. 

Випадок 1. Нехай constP ==∞
0σ  при 0≥τ , тобто 

( ) ( )ττσ HP0=∞ , де ( )




<
≥

=
0,0
0,1

τ
τ

τH  – функція Хевісайда. 

Тоді в просторі зображень маємо pP0=∞σ . 
Випадок 2. Нехай ( ) ( )[ ]00 τττσ −−=∞ ННP , де 
constP =0 , ( )τH  – функція Хевісайда. Тоді в просторі 

зображень ( ) ppPpP 000 exp τσ −−=∞ . 
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Випадок 3. Нехай πτσ 0P=∞ , де constP =0
. Тоді в 

просторі зображень по Лапласу отримаємо pP0=∞σ . 
Вказані три випадки дають змогу аналітично отримати 

шукані функції в просторі оригіналів [7]. Наприклад, для 
випадку 3 задання на безмежності напруження вигляду 

πτσ 0P=
∞

 з використанням теорем обернення 
інтегрального перетворення Лапласа для розподілу 
температури і теплових потоків у контактуючих тілах за 
глибиною отримано такі формули: 

( )( ) ( ) ( )
−



 Λ

Λ+ΛΛ
=

τ
τ

i
i

i
jii

i
i

a
xerfcfVPxt

2
2

2
, 0

 ( ) ( )
( )

×










ΛΛ
Λ+Λ

+
ΛΛ
Λ+Λ

Λ−Λ−
ji

ji

i

i

jii

ji
ji a

hxh
24

exp 22

22

τ  

( )

( )
















ΛΛ
Λ+Λ

+× τ
τ ji

ji

i
i

h
a
xerfc

22
,  (12) 

( ) ( ) ( )

( )
×

ΛΛ

Λ−Λ





+







−=

ji

ji

i
i

i
i h

a
xfVP

xq
24

exp1
2

,
2

0

τπτ
τ

 ( )
( )

×










ΛΛ

Λ+Λ
+

ΛΛ

Λ+Λ
×

ji

ji

i

i

jii

ji

a
hxh

24
exp

22

22

τ  

( )

( )
















ΛΛ

Λ+Λ
+× τ

τ ji

ji

i

i
h

a
x

erfc
22

,  (13) 

де ( ) ∫ −=
x

t dtexerf
0

22
π

 – функція помилок, 

( ) ( ) ∫
∞

−=−=
x

t dtexerfxerfс
221

π
 – доповнювальна функція 

помилок. 
Досліджено залежність різниці температур 
( ) ( )12 ttt −=∆  (рис. 3-4) і теплових потоків ( ) ( )12 qqq −=∆  

(рис. 5-6) від різних вхідних параметрів, що впливають на 
термопроникність контакту: від тиску P між тілами на ділянці 
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контакту; від твердості за Мейєром µ  м’якшого матеріалу; 
від чистоти обробки поверхонь l∆ ; від коефіцієнтів 
теплопровідності ( ) ( )21 , λλ  контактуючих півпросторів. 

 

 
Рис. 3 Залежність різниці температур t∆  (0C) від 

чистоти обробки поверхонь l∆  (мкм) та коефіцієнтів 
теплопровідності ( ) ( )21 , λλ  (Вт/(м ⋅К)) 

 

 
Рис. 4 Залежність різниці температур t∆  (0C) від 

тиску P (МПа) та твердості за Мейєром µ  (МПа) 
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Рис. 5 Залежність теплових потоків q∆  (кВт/(м2 ⋅К)) 

від чистоти обробки поверхонь l∆  (мкм) та коефіцієнтів 
теплопровідності ( ) ( )21 , λλ  (Вт/(м ⋅К)) 

 

 
Рис. 6 Залежність теплових потоків q∆  (кВт/(м2 ⋅К)) 

тиску P (МПа) та твердості за Мейєром µ  (МПа) 
 
У зв’язку з прикладними запитами мікромеханіки, 

трибології, біомеханіки все більшої актуальності набуває 
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проблема дослідження контактної поведінки тіл за наявності 
тертя, фрикційного проковзування, зношування та їх впливу 
на контактну міцність і деформативність структур. Проблема 
довговічності та надійності має і економічне значення: 
внаслідок зношування окремих вузлів відбувається 80-90% 
відмов машин, витрати на ремонт і технічне обслуговування 
складають 10-15% вартості обладнання, а витрати у 
машинобудуванні внаслідок зношування і тертя у технічно 
розвинутих країнах досягають 4-5% національного доходу. У 
всьому світі опір тертю поглинає 30-40% енергії, що 
виробляється на протязі року, причому енергія при терті не 
просто губиться, а перетворюється в тепло, яке нагріває 
механізми і вузли машин, що призводить до відмов та аварій. 
Класичним аналітичним методом побудови розв’язку задачі 
теорії пружності в плоскій постановці є застосування 
інтегрального перетворення Фур’є [8, С. 105].  Однак 
урахування зношування ускладнює математичну постановку 
задачі і створює труднощі при розв’язуванні системи парних 
інтегральних рівнянь. 

Розглянемо плоску задачу про зношування пружного 
півпростору під дією прямокутного в перерізі штампа, що 
рухається вздовж твірної з постійною швидкістю. 
Температурними ефектами, які неминуче виникають, нехтуємо, 
оскільки задача розглядається в стаціонарній постановці. 
Відповідно зношування розглядається у вигляді лінійної функції. 
При цьому введення нової функції «старіння» дозволяє 
феноменологічно врахувати ті складні перетворення і зміни, які 
відбуваються в так званому «третьому тілі» – тонкому 
приповерхневому шарі, фізичні, хімічні та трибологічні 
властивості якого суттєво відрізняються від властивостей 
основних матеріалів контактуючих тіл. 

Нехай до моменту часу 0=τ  під втиснутим силою P у 
пружну півплощину штампом тиск стаціонарно розподілявся, 
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зминаючи мікронерівності поверхні. З моменту часу 0=τ  
штамп рухається з постійною швидкістю 0V  і відбувається 
стирання півплощини. Поза штампом поверхня півплощини 
незавантажена. Для розв’язання задачі необхідно 
проінтегрувати рівняння теорії пружності 

( ) 0=∂∂++∆ xu θµλµ      
   (14) 

( ) 0=∂∂++∆ yv θµλµ      
  (15) 

де yvxu ∂∂+∂∂=θ , u і v – компоненти вектора 
переміщень, λ  і µ  – коефіцієнти Ламе, за таких граничних 
умов при 0=y : 

( ) ( )αστ xkHVkxfv yB 201 /)( ++= , ax ≤   
 (16) 

( ) ,0=xyσ  ax ≥ ,      
  (17) 

( ) ,0=xxyτ  ∞<x        
  (18) 

Тут )(xf – задані переміщення під штампом, a– 
півширина штампа, 

BH  – твердість за Брінелем матеріала 
півплощини, τ  – час. Процес зношування визначається 
параметрами 10,, 21 ≤≤αkk . 

Застосовуючи до рівнянь (14)-(15) інтегральне 
перетворення Фур’є та задовольняючи граничним умовам 
(16)-(17), отримаємо парні інтегральні рівняння 
( )( ) ( ) αξ στξξ

π
µλµλλ )(/)(

2
2

201
2

1 xkHVkxfdeC yB
xi ++=

++ −
+∞

∞−
∫ , ax ≤

 (19) 
( ) 02

1

2

=
+

− −
∞+

∞−
∫ ξξξ

π
µλλµ ξ deC xi , ax >   

    (20) 
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Продовжимо (20) на всю вісь x за допомогою функції 
Хевісайда 

( ) )()(2
1

2 xaHxdeC y
xi −=+− −

+∞

∞−
∫ σξξξµλ

π
λµ ξ . 

    (21) 
Тоді, згідно з прямою формулою інтегрального 

перетворення Фур’є, матимемо 

( )
dxexC xi

a

a
y

ξσ
ξξµλµ

λ
∫
+

−+
−= )(

2 221
. 

Представимо нормальні напруження у вигляді ряду 
Фур’є 

( )anxiax
N

Nn
ny /exp)( πσ ∑

−=

= ,    

  (22) 
Отримаємо 

an
naadxex

N

Nn
n

xi
a

a
y /

)sin(2)(
πξ

πξσ ξ

+
+

= ∑∫
−=

+

−

, 

звідки: 

( ) an
naaC

N

Nn
n /

)sin(
221 πξ

πξ
ξξµλµ

λ
+

+
+

= ∑
−=

. 

Замінивши 1C в інтегральному рівнянні (19) його 
значенням, із співвідношень (19)-(20) матимемо: 

( ) )(2exp2
)/(
)sin(2

2
1 xf

a
nxiak

H
Vkde

an
naa

N

Nn
n

B

oxi
N

Nn
n ππτπξ

πξξ
πξ

µλµ
µλ α

ξ −=














++

+
+

+
+

∑∑
−=

−

−=

 
Використавши метод точкової колокації при 

Njaaxx j /)1( −+−== , ( )12,1 += Nj , для знаходження 
невідомих коефіцієнтів 

na , ( )12,1 += Nn  отримаємо 
систему нелінійних алгебричних рівнянь 

( ) bDzCAz =+
α ,      

  (23) 
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де  
 ( ) ( )122111 ,...,,,...,,, +−+−− == NNNNN zzzaaaaz ,  
 )(2 xfbj π−= , 

)/exp(, akxid jk π= , ( )12,1, += Njk , 

 ( )201 /2 kHVkC B += τπ . 
Невласні інтеграли обчислювались згідно з теоремою 

Коші про лишки та здійснюючи інтегрування по 
відповідному контуру. 

При 1=α  та 0=α  нелінійна система рівнянь (23) 
перетворюється у лінійну і відповідно набуває вигляду: 

( ) bDCAz =+1

        

   (24) 
та 

cbAz  −=0
.  (25) 

Граничні випадки ( 0=α , 1=α ) становлять 
найбільший інтерес, оскільки дають можливість обчислити 
найменше і найбільше зношування. При 10 <<α  розв’язок 
(23) буде знаходитися між розв’язками задач (24) і (25). 

Для розв’язання нелінійної системи рівнянь (23) 
використаємо метод простої ітерації. Представимо систему у 
вигляді )(zgz  =  або ),...,,( 21 kjj zzzgz = , ( )12 += Nk , де 

j

j

jm

k

m

k

m
mmjmmjmmj

kj
kj bzaCzaza

a
zzzg +














++−= ∑ ∑ ∑

−

+= = =

1

1 1 1
,,,

,
21

1),...,,(
α

. 
Ітерація проводилась за формулою ( ) ( ))(1 nn zgz  =+ , 

тобто ( ) ( ) ( ))...,,( 1
1 n

k
n

j
n

j zzgz =+ , ( )kj ,1= , або в іншій формі: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )









=

=
=

+

+

+

)...,,(
...

)...,,(
)...,,(

1
1

12
1

2

11
1

1

n
k

n
k

n
k

n
k

nn

n
k

nn

zzgz

zzgz
zzgz

.     

   (26) 
За нульове наближення вибираємо середнє значення 

( ) ( ) 210
0 zzz  +=  між розв’язками задачі (24) і (25). 

Числові результати отримано при таких значеннях 
вхідних параметрів: матеріал півплощини – алюміній 
( 10106.5 ×=λ Па, 10106.2 ×=µ Па), 25.00 =V  м/с, a=0.25 
м, 3.11=BH  кПа/мм2 , 10

1 10−=k , 11
2 10−=k , 

01.0)( == constxf  м, N=23. Розподіл переміщень v та 
приведених напружень Payy /2σσ =∗  подано на рис. 7 

відповідно при 0=τ  і 100=τ  с. Криві 1 відповідають 
0=α , а криві 2 – 1=α . 

   
а)      б) 
Рис. 7 Розподіл переміщень та приведених напружень 

при 0=τ  (а) та 100=τ с (б). 
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У випадку 1α =  із збільшенням часу взаємодії 
вертикальні переміщення зростають, що свідчить про 
збільшення величини зношення матеріалу (криві 2 на рис. 7). 
Випадку 0=α  відповідають постійні переміщення v (криві 1 
на рис. 7). 

Значення сили P обчислювалося за формулою: 

11 2exp)( +
−=

++

+

−

−=−=−= ∑∫ N

N

Nk
kN

a

a
y az

a
kxizdxxP πσ . 

   (27) 
Отримані результати для граничного випадку 0=α , 

0=τ  співпадають з відомими в літературі [9]. На одержаний 
розв’язок потрібно накласти розв’язок антиплоскої задачі, 
коли до півплощини прикладено дотичні напруження 

yTyz f στ = , де 
Tf – коефіцієнт тертя, а yσ  визначаються 

формулою (17). 
Висновки. За отриманими числовими результатами 

можна зробити такі висновки: 
1) із збільшенням теплопровідності контактуючих тіл і 

тиску в зоні контакту термопроникність контакту зростає, а 
при збільшенні жорсткості і твердості матеріалів тіл – спадає; 

2) із збільшенням теплопровідності нижнього тіла, 
жорсткості та твердості матеріалів пари тертя різниця 
температур контактуючих тіл зростає, а при збільшенні 
теплопровідності верхнього тіла – спадає; 

3) зміна номінального тиску між тілами на ділянці 
контакту мало впливає на різницю температур і теплових 
потоків у тілах; 

4) із збільшенням теплопровідності верхнього тіла 
різниця теплових потоків контактуючих тіл зростає, для 
нижнього тіла ефект протилежний; 

5) зміна твердості та жорсткості матеріалів контактуючих 
тіл мало впливає на різницю теплових потоків у них. 
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Проведений аналіз впливу параметрів контакту і стану 
контактуючих поверхонь на температурні поля і теплові 
потоки через інтегральну характеристику характеристику h – 
коефіцієнт термопроникності контакту дозволив вперше 
використати математичну модель «третього тіла» для 
отримання аналітичного розв’язку нестаціонарної задачі 
термопружності з теплоутворенням від дії сил тертя на межі 
двох півпросторів. В розвиток досліджень [5, 6], розглянуто 
три різні закони задання напружень, які дають можливість 
побудови аналітичного розв’язку. В частинному випадку 
ідеального теплового контакту тіл отримані числові 
результати якісно узгоджуються з [3], де питома потужність 
тепловиділення приймається сталою чи задається конкретною 
числовою залежністю. Побудовані розв’язки одновимірних 
задач дозволяють внести поправку в обчисленні коефіцієнта 
термопроникності контакту за станом контактуючих 
поверхонь [4]. З іншого боку, порівнюючи експериментальні 
дані і вивівши теоретичний розв’язок на експериментальний, 
можна робити висновки про шорсткість контактуючих 
поверхонь, контактний тиск, площу контакту і т.п., що має 
важливе значення для коректної математичної постановки 
двовимірних задач з неповним контактом. 
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§ 7.2 ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ 
ТОПОЛОГІЙ НА СКІНЧЕННИХ МНОЖИНАХ ДЛЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ КІЛЬКОСТІ ТА СТРУКТУРИ 
(Стєганцева П.Г., Запорізький національний університет, 
Скрябіна А.В., Запорізький національний університет) 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку математики 

топологія є надзвичайно універсальним інструментом для 
досліджень, топологічна структура часто є базою, на якій 
будуються інші математичні структури. Топологічні простори 
та їх неперервні відображення з'являються в багатьох 
розділах математики.  

Загальна (або теоретико-множинна) топологія 
оформилась в самостійну науку на початку XX ст., 
розвивалась в роботах Ф. Хаусдорфа, А. Пуанкаре,            
П.С. Александрова, П.С. Урисона, Л.Е.Я. Брауера. Назва 
розділу «алгебраїчна топологія» пов’язана з використанням 
для дослідження топологічних просторів алгебраїхних 
структур, зокрема, груп, полів. Бурхливі темпи досліджень 
сприяли отриманню суттєвиих змістовних результатів, що 
високо оцінено математичним товариством - за період з 1936 
по 2006 р. одна з найвищих нагород в математиці, Медаль 
Філдса, була присуджена 48 математикам, дев'яти з них за 
дослідження саме в топології. 

Багато цікавих питань виникають при дослідженні 
топологій на скінченних множинах. В такій постановці ці 
питання тісно пов’язані з дискретною математикою. Одним з 
них є питання про число топологій на заданій множині з n  
елементами. Для 3,2=n  воно досить просте, але із 
зростанням n  число топологій  різко зростає. Одним із 
способів підрахунку топологій є їх відбір із всіх можливих 
наборів підмножин даної скінченної множини за допомогою 
ЕОМ. Очевидно, такий спосіб є неефективним для множин з 
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достатньо великою кількістю елементів, але ці результати є 
важливими для тестування отриманих іншими методами 
результатів. На сьогодні онлайн-енциклопедія цілочислових 
послідовностей дає число усіх топологій на n -елементній 
множині для 18,0=n , а також число топологій з точністю до 
гомеоморфізмів на n -елементній множині для 16,0=n  [1]. 

Для вивчення топологій на скінченній множині їх 
моделювали, використовуючи різні математичні об’єкти 
(графи, відношення, булеві функції та інші). Перші 
результати дослідження топологій саме на скінченних 
множинах з'являються в 60–70-х роках двадцятого століття, 
наприклад, в статтях [2], [3]. На даний момент не існує 
формули, за якою можна було б визначити загальне число 
негомеоморфних або число усіх топологий на n -елементній 
множині, тому це питання залишається відкритим. Відома 
формула про зв'язок числа ( )nT  усіх топологій на                 
n -елементній множині та числа ( )mT~  усіх 0T -топологій на 
її m -елементних підмножинах, яка уперше була 
опублікована у статті J.W. Evans., F. Harary, M.S. Lynn [2]:  

( ) ( ) ( )mTmnSnT
n

m

~,
1

∑
=

⋅= , 

де ( )mnS ,  – числа Стірлінга другого роду. 
В роботі [4] V. Krishnamurthy підрахував кількість всіх 

негомеоморфних топол огій на n -елементній множині при 
5,4,3,2=n  за допомогою непомічених транзитивних 

орграфів. За допомогою графів спеціального виду у 2008 р. в 
роботі [5] отримано класифікацію топологій на скінченних 
множинах. З.І. Боревич для зображення і підрахунку числа 
всіх топологій на n -елементній множині для 10≤n  
використав (0,1)-матриці спеціального виду [6]. 
М. Benomhani підрахував для довільного n  загальне число 
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всіх топологій з 122 ≤≤ k  [7]. В свою чергу M. Erne и         
K. Stege [8] підрахували загальне число топологій для 14≤n .  

Моделювання топологій на скінченних множинах за 
допомогою булевих функцій виявилось достатньо зручним 
для їх описання та дослідження, осільки кожну таку 
топологію можна задати кон’юнктивною формою 
спеціального виду і використовувати результати досліджень 
нормальних форм булевих функцій. 

Ще одна модель топології використана в роботі [9]. В 
ній введено поняття вектора топології – впорядкованого 
набору цілих невід’ємних чисел, що визначають мінімальні 
околи елементів заданої скінченної множини. За допомогою 
цієї моделі вдалось повністю розв’зати задачі дослідження 
структури топологій з більшим за  числом елементів.  

Виклад основного матеріалу. 
1. Близькі до дискретної топології.  

Нагадаємо модифікацію означення топології для 
випадку скінченної множини.  

Означення 1. Топологією на скінченній множині X  
називається такий набір τ  її підмножин, в який включається 
∅  і вся множина X , а також разом з будь-якою парою 
елементів набору τ  в нього включається їх об'єднання і 
перетин. Пара ( )τ,X  називається топологічним простором. 
Будь-який елемент з X  називається точкою, будь-який 
елемент з τ  називається відкритою множинною [10]. 

Прийнято говорити, що топологія на n -елементній 
множині відноситься до k -класу (або має вагу k ), якщо вона 
містить k  елементів. Очевидно, що nk 2,,3,2 = . Для числа 
всіх топологій k -класу використовують позначення . 
Якщо nk 2= , то топологія називається дискретною. 
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Означення 2. Вагою топології τ  називається кількість 
елементів в цій топології. Будемо позначати вагу символом τ . 

Означення 3. Топологія τ  називається близькою до 
дискретної на n -елементній множині, якщо 12 −> nτ  [10]. 

Означення 4. Мінімальним околом iM  точки Xxi ∈  
називається перетин усіх околів цієї точки [10]. 

Означення 5. Індексом точки (елемента) Xa∈  
відносно топології τ  назвемо число ( )aindτ

, яке дорівнює 
кількості відмінних від a  елементів у його мінімальному 
околі aM . 

Означення 6. Топологія називається 0T -топологією, 
якщо для будь-яких двох її різних точок хоча б одна має окіл, 
який не містить іншу точку. 

Теорема 1. Нехай на множині X  задана недискретна 
0T -топологія τ  і a  – елемент максимального індекса. Тоді 

існує більш сильна топологія π , в якій 
( ) ( ) 1−= aindaind τπ , а індекси всіх інших елементів не 

змінюються.  
Означення 7. Неспадну послідовність індексів усіх 

елементів називатимемо вектором топології. Вектор 
топології τ  будемо позначати ( ) ( )nααατν ,...,, 21= . 

Теорема 2. Послідовність невід'ємних цілих чисел 
( )nααα ,...,, 21  є вектором деякої 0Т -топології на n -
елементній множині тоді і тільки тоді, коли вона задовольняє 
наступним умовам: 

а) 1+≤ ii αα , 1,1 −= ni , 
б) 1−≤ iiα , ni ,1= . 
Твердження 1. Для топології з вектором 

( )nn αααα ,,...,, 121 −  існує більш сильна топологія з 
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вектором ( )1,,...,, 121 −− nn αααα  (в останньому записі при 
необхідності треба змінити порядок чисел для виконання 
умови впорядкування) [9]. 

Означення 8. Глибиною відкритої множини τ∈M  
назвемо число ( )Mg , яке дорівнює кількості елементів із τ , 
які містять множину M  у якості підмножини (власної або 
невласної) [9]. 

Лема. Нехай маємо n-елементну множину 
,  – булеан цієї множини. Кількість  

(глибина) підмножин з булеана, які містять -елементну 
підмножину  дорівнює . 

Доведення. Підмножину  можна задати 

двійковим кодом , де . Так 

як будь-яка з шуканих підмножин містить фіксовану -
елементну підмножину, то  значень з  обов’язково рівні 1 , 
а інші  значень з  можуть незалежно один від одного 
набувати значень  або . Отже, . 

Між вектором топології та її вагою існує залежність. 
Для близьких до дискретної топологій ця залежність 
повністю досліджена і описується наступною теоремою, яка 
фактично є критерієм близьких до дискретної топологій, 
сформульованим у термінах розглянутої моделі топологій на 
скінченній множині. 

Теорема 3. На множині X , nX = , 4≥n  існують такі 
і лише такі топології τ  з числом елементів 12 −> nτ , вектор 
яких має один з наступних виглядів: 

а) ( ) ( )nv ατ ,0,,0 = , 11 −≤≤ nnα , причому 
nnn ατ −−− += 11 22 . 
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б) ( ) 









= 1,,1,0,,0 

k

v τ , 21 −≤≤ nk  і 

{ }yM m

n

km
=

+= 1
 . При цьому 11 22 −− += knτ . 

в) ( ) ( )1,1,0,...,0=τv  і ∅=− nn MM 1 , при цьому 
41 22 −− += nnτ  [9]. 

Наслідок 1. Будь-яка близька до дискретної топологія 
на n -елементній множині є 0Т -топологією. 

Аналізуючи набір чисел, які є вагою близьких до 
дискретної топологій, помічаємо, що серед них відсутні деякі 
числа з відрізку натурального ряду ( ]nn 2;2 1− . Це означає 
існування таких , що у відповідному -класі немає жодної 
топології ( -клас пустий). Існування пустих класів було 
доведено ще у середині минулого століття. У 1966 р. H. Sharp, 
Jn. [11] і у 1968 р. D. Stephen [12] показали, що для будь-якої 
не дискретної топології на n -елементній множині кількість k  
відкритих множин задовольняє умові 223 −⋅≤ nk .  

Для описання непустих -класів близьких до дискретної 
топологій помітимо, що в кожному класі є принаймні одна 
топологія з вектором , де . Отже, 
послідовність для ваги близьких до дискретних топологій на 

-елементній множині має вигляд 

( ) ( )  ( )  
nnnnnn

nn

2,,23,,25,,22,22,22
12

2

12

321

12

1101

231 −

−

−

−−

−

−−

−−

⋅⋅+++ 
, 

де під фігурними дужками вказано кількість класів, в 
яких немає жодної топології. 

Сформулюємо отримані для близьких до дискретної 
топологій результати у термінах іншої моделі – за допомогою 
булевих функцій. 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
487 

В роботі [10] кожному булевому вектору ( )nααα ,...,, 21 , 

1,0i =α , ni ,1=  з області істинності булевої функції 
( )nxxxf ,...,, 21  поставлена у відповідність підмножина n -

елементної впорядкованої множини ( )nxxxX ,...,, 21=  за 
таким правилом: якщо 1=iα , то відповідна підмножина 
містить елемент ix , якщо 0=iα , то відповідна підмножина 
не містить елемент ix . 

Розглянуто різноманітні набори підмножин множини 
X . Кожному з них поставлена у відповідність булева 
функція ( )nxxxf ,..., 21 , область істинності якої задає всі 
підмножини, що належать до заданого набору.  

Оскільки топологією на множині буде не всякий набір 
його підмножин, а тільки той, який відповідає означенню 1, 
то і не кожна булева функція описує топологію.  

В роботі [13] доведена наступна теорема 
Теорема 4. Сукупність підмножин n -елементної 

впорядкованої множини ( )nxxxX ,...,, 21=  утворює 
топологію на даній множині тоді і лише тоді, коли відповідна 
цьому набору булева функція ( )nxxxf ,...,, 21  належить 
перетину WNWPBi  , де 

 - біюнктивна функція, для неї існує кон'юнктивна 
нормальна форма, в якій кожна диз'юнкція містить рівно дві 
змінні, тобто має вигляд ( )( ) ( )2

2
1

1
2

2
1

1
2

2
1

1

γγββαα
ttjjii xxxxxx ∨∨∨  , 

де iii γβα ,,,   – булеві константи. 

 - слабо додатна функція, для неї існує кон'юнктивна 
нормальна форма, в якій кожна диз'юнкція містить не більше 
однієї змінної з запереченням, тобто має вигляд 
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( )( ) ( )
kkk tttjjjiii xxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

212121

γβα

, де γβα ,,,   – булеві константи.  
 - слабо від'ємна функція, для неї існує 

кон'юнктивна нормальна форма, в якій кожна диз'юнкція 
містить не більше однієї змінної без заперечення, тобто має 
вигляд 
( )( ) ( )

kkk tttjjjiii xxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 
212121

γβα , 

де γβα ,,,   – булеві константи. 
Ці поняття були введені в роботі [14]. 
Тобто булеві функції, які задають топології на множині 

X , є біюнктивними слабо додатними і слабо від'ємними 
функціями. Вони можуть бути представлені у вигляді 2-КНФ, 
кожна диз'юнкція яких має вигляд ji xx ∨ , nji ,1, =  [10]. 

В цій же роботі була доведена наступна теорема.  
Теорема 5. Булева функція ( )nxxxf ,,, 21   задає на 

множині ( )nxxxX ,...,, 21=  близьку до дискретної 
топологію тоді і тільки тоді, коли її 2-КНФ може бути зведена 
(при необхідності, після перенумерації змінних) до вигляду:  

а) ( )in

а

i
xx

n

∨∧
=1

, де 11 −≤≤ nаn .  

б) ( ) ( ) ( )ikinin xxxxxx ∨∧∧∨∧∨ +− 11  , де 
21 −≤≤ nk  і ki ,1= .  

в) ( ) ( )jnin xxxx ∨∧∨ −1 , де 2,1 −= ni , 2,1 −= nj , ji ≠ .  
При побудові моделі топології за допомогою 2-КНФ 

булевої функції корисною є інформація про зв’язок 
компонентів 2-КНФ з мінімальними околами елементів 
множини X , на якій задається топологія.  

З означення мінімального околу випливає, що будь-яка 
відкрита множина U  разом з деякою точкою іх  містить 
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також її мінімальний окіл іМ . Тому має місце наступне 
твердження. 

Твердження 2. Нехай τ  – топологія на скінченній 
множині { }nxxX ,,1 = . Сукупність { }nMMB ,, 1∅= , 
в якій іМ  – мінімальний окіл точки іх , є базою топології τ , 
яку будемо називати мінімальною базою топології τ . 

Зауважимо, що у випадку не 0T -топології в мінімальній 
базі серед іМ  можуть бути рівні множини. Наступне 
твердження відповідає на питання, який набір підмножин 
множини X  може бути базою деякої топології. 

Твердження 3. Нехай { }kBBB ,,~
1∅=  – набір 

підмножин множини { }nxxX ,,1 = , який задовольняє 
умови: 

а) для будь-якого Xxi ∈  існує підмножина з B~ , яка 
містить іх ; 

б) перетин будь-яких двох підмножин з B~  також 
належить B~ . 

Тоді B~  є базою деякої топології τ  на X , а набір 
{ }nMMB ,, 1∅= , де іМ  – перетин всіх підмножин з B~ , 

які містять іх , є мінімальною базою топології τ . 
Доведення. Набори B~  та B  будуть базами деякої 

топології τ  за властивостями бази з загальної топології [15]. 
Доведемо, що B  – мінімальна база.  

Нехай 
siii BBB ,...,

21
 – всі ті множини з бази B , яким 

належить точка Xx∈ . Тоді, за умовою, перетин М  цих 
множин також належить набору B  та містить точку х . Так як 
B  – база топології τ , то будь-яка відкрита множина U , яка 
містить точку х , містить і множину М . Отже, М  – 
мінімальний окіл точки х . Твердження доведене. 
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Наступна теорема показує як за мінімальною базою 
топології записати її 2-КНФ. 

Теорема 6. Нехай τ  – топологія на n -елементній 
множині X  з базою { }nMMB ,, 1∅= . Якщо 

{ }
siikk xxxM ,,,

1
= , то існує така 2-КНФ булевої функції, 

що задає топологію τ , яка    містить   кон'юнкцію   вигляду  
( ) ( )

sikikk xxxx ∨∧∧∨= 
1

ϕ . Зокрема, якщо 

{ }kk xM = , то 1≡kϕ .  
Обернено, якщо деяка 2-КНФ булевої функції, що задає 

топологію τ , має вигляд ( ) ( )
sikik xxxx ∨∧∧∨= 

1
~ϕϕ , 

де 2-КНФ ϕ~  не містить kx , то має місце включення 
{ } kiik Mxxx

s
⊆,,,

1
 . 

Приклад 1. Нехай 
{ } { } { } { } { }{ }532143213121 ,,,,,,,,,,,, xxxxxxxxxxxxB ∅=  – 

база топології на множині ( )54321 ,,,, xxxxxX = . Тоді її 2-
КНФ має вигляд 
( )( )( )( )( )( )( )

    
543

53525143424131

MMM

xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨ , 

де iM  – мінімальний окіл елемента ix  і фігурними дужками 
об’єднані елементи 2-КНФ, які відповідають мінімальним 
околам елементів топології. Звернемо увагу на те, що 
одноелементні мінімальні околи не мають відповідних 
диз’юнкцій в 2-КНФ.  

Наслідок 2. Якщо в 2-КНФ всі диз'юнкції містять 
елемент nx , то топологія на { }nxX \  є дискретною.  

Доведення. 2-КНФ булевої функції має вигляд 

( )in

а

i
xx

n

∨∧
=1

, де 11 −≤≤ nаn . Отже, базою цієї топології 
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буде набір { } { } { }{ }nn xxxxxx
n
,,...,,,,...,, 2111 α−∅ . Тоді, 

індукована на множині { }nxX \  топологія має базу 
{ } { }{ }11 ,...,, −∅ nxx , тобто є дискретною. Наслідок доведено. 

2. Дослідження топологій на -елементній 
множині, узгоджених з близькими до дискретної 
топологіями на -елементній множині. 

Зрозуміло, що деякі топології на множинах 
( )121`1 ,...,, −= nxxxX  та ( )nn xxxxX ,,...,, 121 −=  пов’язані 

між собою. Наприклад, якщо 1Xτ  - топологія на множині 

1X , то після додавання до набору 1Xτ  множини  
отримаємо набір, який задовольняє означення 1, тобто є 
топологією на множині Х. Дослідимо зв’язок між топологіями 
на множинах  та  більш детально. Це допоможе нам 
вивчити питання про кількість та структуру топологій з вагою 

( ]12 2,2 −−∈ nnk . Нагадаємо, що топології з вагою 12 −> nk  
є близькими до дискретної, про них йшла мова в розділі 1. 
Для топологій з вагою ( ]12 2,2 −−∈ nnk  теж є опубліковані 
результати. 

У 1971 р. R.Stanley [16] опублікував результат про 
число 0T -топологій на n -елементній множині з вагою 

427 −⋅≥ nk , в роботі M.Kolli [17] 2007 року знайдено число 
всіх топологій з вагою 323 −⋅≥ nk , а в його роботі [18] 2014 
року знайдено кількості всіх 0T -топологій з вагою 

425 −⋅≥ nk .  
Означення 9. Нехай X  – скінченна множина і Xτ  – 

топологія на ній. Множина A  з Xτ  називається 
максимальною в Xτ , якщо A  не міститься ні в якій іншій 
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множині з Xτ , окрім самої множини X . Множина X  у 
цьому випадку називається охопною. 

Нехай задано множини A , X , XA⊂  і топологію Aτ . 
Будемо відновлювати всі такі топології на множині X , в 
яких множина A  є максимальною і які індукують на множині 
A  топологію Aτ  (в цьому випадку топологію Aτ  і відповідні 
топології на X  будемо називати узгодженими) [9]. 

Твердження 4. Якщо на множині A  задана топологія 
Aτ , то будь-яка топологія на охопній множині X  (узгоджена 

з топологією Aτ ) отримується наступним чином. Обираємо 
будь-яку відкриту множину AL τ∈  і кожен елемент з Aτ , 
який містить в собі L , об’єднуємо з AXB \= . До 
отриманої системи множин додаємо всі елементи з Aτ  [9]. 

Зауваження 1. У випадку 0Т -топологій множина  
завжди буде одноелементною. 

Означення 10. Нехай топологія τ  на -елементній 
множині X  узгоджена з топологією Aτ  на -
елементній множині XA⊂ . Різницю Aττ \  множин 
елементів цих топологій будемо називати рівнем топології τ . 

Означення 11. Будемо називати 0Т -топологією індексу 
 близьку до дискретної топологію на -елементній 

множині з вектором , де . 
В роботі [19] нами було розкрито зміст поняття рівнів 

топології для способу описання топології вектором. Завдяки 
цьому поняттю було доведено теореми про вигляд векторів, 
які задають топології на -елементній множині, узгоджені з 
близькими до дискретної топологіями на -елементній 
множині, та знайдено вагу таких топологій. Було доведено, 
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що вектори ,  і  
визначають всі класи -топологій з вагою , які 
знайдено в роботах Stanley [16] і Kolli [17]. 

Послідовність для ваги -топологій з векторами 
,  і  при  має 

вигляд 

 

 

 

 
, 

де під фігурними дужками вказано кількість класів, в 
яких немає жодної топології. 

Також було доведено, що вектори , 
,  і  визначають всі 

класи -топологій з вагою , які знайдено в 
роботі Kolli [18]. 

Послідовність для ваги -топологій з векторами 
, ,  і 

 (останній для випадків  і 
) має вигляд 
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, 

де під фігурними дужками вказано кількість класів, в 
яких немає жодної топології. 

Ці результати вдалось узагальнити, тобто довести, що 
топології на -елементній множині з векторами 

, ,  
мають вагу . При цьому для 

 і  розглядаються лише такі випадки: 
, , 

. Всі такі топології є узгодженими з 
близькими до дискретної 0Т -топологіями індексу  на 

-елементній множині.  
Близькі до дискретної топології з теореми 3, які 

визначаються вектором ( ) 









= 1,,1,0,,0 

k

v τ , 

21 −≤≤ nk  і { }yM m

n

km
=

+= 1
 , будемо називати 

топологіями другого типу, а топології з вектором 
( ) ( )1,1,0,...,0=τv  і ∅=− nn MM 1  – топологіями третього 

типу.  
В роботі [19] розглянуто 0Т -топології, які є 

узгодженими з близькими до дискретної топологіями 
третього типу. Було доведено теорему, що топології на -
елементній множині з векторами , де 

 і , мають вагу  



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
495 

, а також, що топології з такими 
векторами потрапляють у класи, які визначаються 
топологіями, узгодженими з близькими до дискретної індексу 
не більше трьох. 

В цій же роботі було доведено, що у класах топологій з 
вагою , за виключенням 0Т -
топологій, узгоджених з близькими до дискретних та двоїстих 
до них, інших топологій немає. Було знайдено класи 
топологій з вагою , які не 
вичерпуються 0Т -топологіями, узгодженими з близькими до 
дискретних на -елементній множині та двоїстими до 
них. Існують класи топологій з вагою 

, в яких немає топологій з векторами 
 і  при умові 
, тобто жодна топологія в класі не є 

узгодженою ні з якою близькою до дискретної топологією на 
-елементній множині. 

В цій роботі розглянемо 0Т -топології, які є 
узгодженими з близькими до дискретної топологіями другого 
типу. Всі такі 0Т -топології можна описати векторами 

, ,  і 

. Негомеоморфні серед них 
визначаються різним виглядом мінімального околу елемента 

. Наприклад, якщо мінімальний окіл елемента  має 

вигляд , 

тобто , то вага таких топологій 
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обчислюється за формулою 
, 

яка отримується з використанням понять глибина множини в 
топології та рівень топології, введенних означеннями 8 та 10 
відповідно. Якщо мінімальний окіл елемента  має вигляд 

 і не містить елемент , тобто 
, тоді вага цих топологій 

обчислюється за формулою 
. 

Це всі можливі випадки. Зауважимо також, що всі топології, 
узгоджені з близькими до дискретної другого типу, мають 
вагу .  

3. Перерахування та підрахунок топологій з вагою 

]2,2(, 12 −−∈ nnkk . 
Задача підрахунку всіх топологій на довільній 

скінченній множині залишається нерозв’язаною. Однією з 
причин можна вважати відсутність такої моделі топології, яка 
б дозволила створити ефективний алгоритм для підрахунку, 
або отримати розрахункову формулу від п – кількості 
елементів в множині.  

Кожна з розглянутих нами моделей топології має як 
переваги так і недоліки. Один і той самий вектор можуть 
мати негомеоморфні топології – це суттєвий недолік, але, в 
той же час, використання цієї моделі дало можливість 
отримати цікаві результати. Що стосується моделі топології з 
використанням 2-КНФ, то тут можна позбутися вказаного 
вище недоліка, вибравши 2-КНФ спеціального виду. Про це 
будемо говорити далі. 

Означення 12. Максимальною 2-КНФ булевої функції, 
яка задає топологію, називається така 2-КНФ, в яку з будь-якою 
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парою диз'юнкцій ji xx ∨  та kj xx ∨  входить і диз'юнкція 

ki xx ∨ , де nkji ,1,, = .  
Зауваження 2. Перевагою максимальної 2-КНФ булевої 

функції, що описує топологію на скінченній множині, є той 
факт, що маючи її, можна однозначно перейти до мінімальної 
бази цієї топології.  

Означення 13. 2-КНФ 1ϕ  та 2ϕ , які задають топології 
на множині { }nxxxX ,...,, 21= , називаються еквівалентними, 
якщо існує така бієкція XXf →: , відносно якої мінімальні 
бази відповідних топологій переходять одна в іншу. 

Очевидно, що еквівалентні 2-КНФ визначають 
гомеоморфні топології. 

Будемо позначати символами τf  і τCf  2-КНФ 
топології τ  та її доповнення τС  відповідно. 

Приклад 2. Нехай маємо 2-КНФ на 5-елементній 
множині ( )( )( )( )( )54535251411 xxxxxxxxxxf ∨∨∨∨∨= , її 
мінімальна база має вигляд 

. 
Після заміни ii xx → , jj xx →  отримаємо топологію τС  і 
відповідну їй 2-КНФ 

( )( )( )( )( )45352515141
~ xxxxxxxxxxf ∨∨∨∨∨= . Мінімальна 

база топології τС  
. 

Бієкція 51 xx ↔ , 23 xx ↔  і 44 xx ↔  зводить її до 
еквівалентної 2-КНФ 

( )( )( )( )( )41213151542 xxxxxxxxxxf ∨∨∨∨∨= . Отже, її 
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мінімальна база має вигляд 
. 

Очевидно, що взаємно двоїсті топології мають однакову 
вагу. 

Означення 14. Топології τ  і τС , а також відповідні їм 
2-КНФ τf  та τCf  будемо називати взаємодвоїстими. Якщо 
після переходу від τf  до τCf  виявиться, що τf  та τCf  
еквівалентні, то кожну з них будемо називати самодвоїстою 
2-КНФ, а відповідні їм гомеоморфні топології – 
самодвоїстими. 

Приклад 3. Нехай ( )( )( )525121 xxxxxxf ∨∨∨=τ . 
Побудуємо двоїсту 2-КНФ 

( )( )( )525121 xxxxxxfC ∨∨∨=τ . Застосувавши бієкцію 

51 xx ↔ , 22 xx ↔ , 33 xx ↔ , 44 xx ↔ , отримаємо 2-КНФ 
топології τ . Тобто τ  – самодвоїста топологія. 

В роботі [18] в таблиці 6 вказано, що в класі  
існує 7 непомічених 0Т -топологій. Нам вдалося підтвердити 
цей результат, використовуючи представлення 0Т -топологій 
за допомогою вектора та максимальної 2-КНФ. В роботі [20] 
було доведено наступну теорему. 

Теорема 7. 0Т -топології мають вагу  тоді і 
лише тоді, коли вектор топології має один із виглядів: 

1) , якщо а) ; б) 
, 

2) , якщо , 

3) , якщо { }yM m

n

nm
=

−

−=

1

4
  

і а) ;  
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б) { }yM m

n

nm
=

−= 4
 , 

4) , якщо 

 і ∅=
−=

m
n

nm
M

2
 , 

5) , якщо 
 і , 

причому . 
При цьому 0Т -топології з векторами  і 

,  і  є 
взаємно двоїстими, а 0Т -топологія з вектором 

 є самодвоїстою. 
Ми використали модель топології у вигляді 

максимальної 2-КНФ для перерахування всіх 
негомеоморфних 0T -топологій на 4- і 5-елементних 
множинах.  

В наведених списках кожна максимальна 2-КНФ задає 
одну з двох двоїстих або самодвоїсту 0T -топологію на 4- і 5- 
елементних множинах. Повний список максимальних 2-КНФ 
всіх негомеоморфних 0T -топологій на 4- і 5-елементних 
множинах отримаємо, додавши до кожної не самодвоїстої 
максимальної 2-КНФ в цих списках двоїсту до неї 
максимальну 2-КНФ. 

Список максимальних 2-КНФ 0T -топологій на 4-
елементній множині: 

5-клас: 
( )( )( )( )( )( )434232413121 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨  – 
самодвоїста; 
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6-клас: ( )( )( )( )( )4232413121 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )4342413121 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨  – 

самодвоїста; 
7-клас: ( )( )( )( )43424131 xxxxxxxx ∨∨∨∨ ;  
( )( )( )( )42324131 xxxxxxxx ∨∨∨∨  – самодвоїста; 
8-клас: ( )( )( )324131 xxxxxx ∨∨∨  – самодвоїста;  
( )( )( )434131 xxxxxx ∨∨∨  – самодвоїста; 
9-клас: ( )( )( )413121 xxxxxx ∨∨∨ ; ( )( )4231 xxxx ∨∨  – 

самодвоїста; 
10-клас: ( )( )4131 xxxx ∨∨ ; 
12-клас: ( )41 xx ∨  – самодвоїста; 
16-клас: ( ) 1,,, 4321 ≡xxxxf . 
Список максимальних 2-КНФ 0T -топологій на 5-

елементній множині: 
6-клас: 

( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )54535251434241323121 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨
– самодвоїста; 

7-клас: 
( )( )( )( )( )( )( )( )( )535251434241323121 xxxxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )( )( )545352514241323121 xxxxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨∨ ; 

8-клас: 
( )( )( )( )( )( )( )( )5352514241323121 xxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )( )5352514342413121 xxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )( )5352514342413231 xxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨  
– самодвоїста; 
( )( )( )( )( )( )( )( )5453525142413121 xxxxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨∨  
– самодвоїста; 
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9-клас: 
( )( )( )( )( )( )( )53525142413121 xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )53525142413231 xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )54535251424121 xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨ ; 

10-клас: 
( )( )( )( )( )( )( )52514241323121 xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )( )54535251413121 xxxxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨∨  
– самодвоїста; 

( )( )( )( )( )( )535251413231 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )545352514231 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )( )( )535251424131 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨  – 

самодвоїста; 
( )( )( )( )( )( )535251323121 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨  – 

самодвоїста; 
11-клас: 
( )( )( )( )( )( )525142413231 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨ ; 

( )( )( )( )( )( )525142413121 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨ ; 

( )( )( )( )( )( )535251413121 xxxxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨∨ ; 

( )( )( )( )( )5352514231 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ; 
12-клас: ( )( )( )( )( )5352514241 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ; 

( )( )( )( )( )5352514131 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨  – 
самодвоїста; 

( )( )( )( )( )5352513121 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ; 

( )( )( )( )( )5251424121 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ;  
( )( )( )( )52514321 xxxxxxxx ∨∨∨∨  – самодвоїста; 
13-клас: ( )( )( )( )( )5453525141 xxxxxxxxxx ∨∨∨∨∨ ; 
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( )( )( )( )52514231 xxxxxxxx ∨∨∨∨ ; 
14-клас: ( )( )( )( )53525141 xxxxxxxx ∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )53525131 xxxxxxxx ∨∨∨∨ ; 
( )( )( )( )52514241 xxxxxxxx ∨∨∨∨  – самодвоїста; 
15-клас: ( )( )( )513241 xxxxxx ∨∨∨ ; 
16-клас: ( )( )( )525121 xxxxxx ∨∨∨  – самодвоїста;  
( )( )( )525141 xxxxxx ∨∨∨  – самодвоїста; 
17-клас: ( )( )( )( )54535251 xxxxxxxx ∨∨∨∨ ; 
18-клас: ( )( )( )535251 xxxxxx ∨∨∨ ; ( )( )4231 xxxx ∨∨  

– самодвоїста; 
20-клас: ( )( )5251 xxxx ∨∨ ; 
24-клас: ( )51 xx ∨  – самодвоїста; 
32-клас: ( ) 1,,,, 54321 ≡xxxxxf . 
Тепер ми можемо показати, що формула 

( ) ( ) ( )mTmnSnT
n

m

~,
1

∑
=

⋅=  з роботи [2] для випадку 4-елементної 

множини набуває вигляду: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =+++= 4~4,43~3,42~2,41~1,44 TSTSTSTST  

35521911963711 =⋅+⋅+⋅+⋅= , тому що ( ) 11~ =T , 
( ) 32~ =T , ( ) 193~ =T , ( ) 2194~ =T , ( ) 11,4 =S , 
( ) 7)22(2/12,4 4 =−=S , 
( ) ( ) 6123!3/13,4 2

3
41

3
4 =⋅+⋅−= CCS , ( ) 14,4 =S . 

Для випадку 5-елементної множини: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =++++= 5~5,54~4,53~3,52~2,51~1,55 TSTSTSTSTST  

69424231121910192531511 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= , де 
( ) 11~ =T , ( ) 32~ =T , ( ) 193~ =T , ( ) 2194~ =T , ( ) 42315~ =T , 
( ) 11,5 =S , ( ) 15)22(2/12,5 5 =−=S , 
( ) ( ) 25123!3/13,5 2

3
51

3
5 =⋅+⋅−= CCS , 
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( ) ( ) 101234!4/14,5 3
4

52
4

51
4

5 =⋅−⋅+⋅−= CCCS , ( ) 15,5 =S . 
Отримане число 355 всіх топологій на 4-елементній 

множині і число 6942 всіх топологій на 5-елементній множині 
співпадають з наведеними в онлайн-енциклопедії 
цілочислових послідовностей числами [1]. 

Висновки. В роботі було розглянуто методи 
дослідження топологій на скінченній множині за допомогою 
2-КНФ булевих функцій та неспадної послідовності 
невід’ємних цілих чисел – вектору топології. Наведено 
теорему про вигляд векторів топологій близьких до 
дискретної на -елементній множині. Знайдено вигляд 
векторів 0T -топологій на -елементній множині, узгоджених 
з близькими до дискретної на -елементній множині. 
Підраховано вагу всіх таких 0T -топологій і знайдено класи, в 
яких немає жодної 0T -топології. Введено поняття 
еквівалентних максимальних 2-КНФ. Продемонстровано 
ефективність застосування максимальних 2-КНФ та їх 
властивостей для перерахування всіх 0T -топологій певної 
ваги. Перераховано максимальні 2-КНФ всіх 
негомеоморфних 0T -топологій на 4- і 5-елементній 

множинах, за допомогою формули ( ) ( ) ( )mTmnSnT
n

m

~,
1

∑
=

⋅=  

знайдено загальну кількість всіх топологій на 4- і 5-
елементній множинах. 
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ODDÍL 8. 
MARKETING 

 
§ 8.1 АНАЛІЗ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В 

АПТЕЧНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ 
МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ (Ходаківська В.П., Житомирський 
базовий фармацевтичний фаховий коледж, Луцак І.В., 
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, 
Сеньків Н.М., Житомирський базовий фармацевтичний 
фаховий коледж, Завадська Н.П., Житомирський базовий 
фармацевтичний фаховий коледж) 

 
Вступ. У сучасних умовах ефективність діяльності 

аптечних установ у вирішенні економічних і соціальних 
завдань значною мірою залежить від зовнішніх і внутрішніх 
джерел інформації – їх наявності, характеру та 
обґрунтованості їх використання. За останні два десятиліття 
інформація стала одним із найважливіших компонентів 
економічної системи, не лише представляючи собою засіб 
підвищення конкурентоспроможності аптек, але й 
задовольняючи зростаючі потреби населення та медичних 
працівників в інформації про лікарські засоби та товарах 
аптечного асортименту. Тенденція до зростання 
інформаційних потреб в області лікарських препаратів 
сформувалася під впливом таких чинників, як підвищення 
вимог до безпеки лікарської терапії в загальносвітовому 
масштабі, а також, на рівні держави. 

Крім того, для аптечних установ, на відміну від 
організацій інших галузей економіки, особливість управління 
інформаційними ресурсами полягає в поєднанні традиційної 
функції споживання інформації, яка забезпечує нормальну 
діяльність і розвиток аптечних галузі, з функцією 
генерування інформації, тобто для пацієнтів та медичного 
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персоналу. Персонал надає інформаційні послуги, які апріорі 
мають ринкову вартість, але практично безкоштовні, оскільки 
нормативно-правовими документами надання таких послуг є 
обов’язком аптек. Така ситуація дещо ускладнює економіку 
аптечних організацій та управління ними. 

Аптеки повинні стати частиною єдиного 
інформаційного простору, що забезпечують активне 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Такі технології дозволяють оптимізувати 
управління бізнес-процесами в аптечних організаціях, але 
одночасно створюють нові проблеми, в першу чергу - 
правильного вибору дійсно потрібних аптеці інформаційних 
продуктів і технологій, їх ефективного використання та 
планування оновлень інформаційного ресурсу.  

Проблема використання адекватних інформаційних 
ресурсів і інформаційно-комунікаційних технологій тісно 
пов'язана з таким ресурсом, як знання, тобто інтелектуальний 
капітал організації, який в даний час розглядається і як 
джерело інформаційного ресурсу, і як об'єкт економічних 
інтересів. 

З огляду на сучасні наукові погляди аптечні організації 
повинні управляти (згідно зі своєю структурою, завданнями 
та бізнес-процесів) сукупністю зовнішніх і внутрішніх 
інформаційних потоків, внутрішньоаптечних інформаційних 
продуктів і інформаційно-комунікаційних технологій в 
тісному зв'язку з інтелектуальним капіталом - знаннями 
фармацевтичних фахівців, тобто управляти інтегрованим 
інформаційним середовищем (ІС). У зв'язку з цим 
менеджерам аптечних організацій необхідні не тільки 
відповідні теоретичні знання, а й доступний методичний 
апарат, що дозволяє оцінювати поточний стан і напрямки 
розвитку ІС для забезпечення ефективного виконання своїх 
економічних і соціальних функцій.  
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Аналіз вивчення даної проблеми показав, що протягом 
кількох десятиліть дослідженням окремих її аспектів 
займалися багато вітчизняних вчені. Зокрема, питання 
оптимізації інформаційного забезпечення та автоматизації в 
фармації вирішували Л.В. Кобзар, Л.В. Мошкова,                 
В.І. Прокопишин, Н.Г. Преферанскій і ін.; організації служби 
фармацевтичної інформації - Б.Л. Парновський,                   
Н.Б. Дремова, Г.В. Шашкова, А.В. Солонініна,                    
С.Н. Кононова, Е.А. Федина та ін.; оцінки інформаційного 
ресурсу фармацевтичної науки - Е.А. Коржавому; інтегрованих 
маркетингових комунікацій - Т.П. Лагуткина; проблем збору та 
аналізу маркетингової інформації - Е.О. Трофимова.  

Однак комплексне дослідження процесів формування, 
використання, оцінки ІС та додаткових сервісних послуг, що 
підвищують конкурентноспроможність аптечних установ до 
теперішнього часу не проводилося.  

Виклад основного матеріалу. Стрімке розширення 
мережі аптек змусило всіх гравців фармацевтичної галузі 
роздрібної торгівлі задуматися над тим, як зміцнити свої 
позиції на ринку. У той же час ринок зберігає найбільш 
адаптовані продукти — ті, які пропонують споживачам 
послуги найвищої якості за найприйнятнішою ціною, і ті, що 
покращують рівень обслуговування клієнтів. [3,4]. 

Сучасний фармацевтичний ринок насичений 
величезною кількістю найрізноманітніших пропозицій щодо 
надання послуг. Послуги можуть бути спрямовані на різні 
цільові аудиторії, об'єкти, відрізнятися за ступенем 
відчутності [1]. Тому в процесі діяльності аптечного закладу 
необхідне використання результатів маркетингу послуг - 
області маркетингу, що представляє собою комплексну 
діяльність по вивченню споживчого попиту, конкретних 
ринків, створення конкурентоспроможної послуги, доведення 
цієї послуги до споживача. Маркетинг послуг має подвійну 
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мету: збільшити прибуток компанії, що надає послуги, і 
задовольнити споживчий попит на ту чи іншу послугу [1]. 

Сьогодні питання підтримки конкурентоспроможності 
аптеки шляхом надання якісних послуг та постійного 
вдосконалення обслуговування клієнтів постає як одне з 
найважливіших питань добробуту аптеки та потребує 
подальшого вивчення. 

Метою роботи є аналіз сервісного обслуговування аптек 
України з позицій маркетингу послуг. 

З метою аналізу рівня сервісу, сфери послуг аптечних 
установ України і визначення їх соціально-економічного 
значення використані польові дослідження. Проведено 
опитування покупців аптек. 

Результати та їх обговорення. Послугою вважається 
результат діяльності, матеріальний чи нематеріальний продукт, 
який виробник надає споживачу відповідно до встановлених 
вимог до властивостей цього продукту або результату.  

 Послуги діляться на три групи: послуги, пов'язані з 
товаром; послуги, засновані на використанні устаткування; 
послуги, засновані на праці людини. Послуги, пов'язані з 
товаром, виконують додаткову роль при продажу товару. 
Наприклад, обслуговування виробів медичної техніки (МТ) 
після продажу. Послуги, засновані на використанні 
устаткування, - це послуги, для надання яких застосовують 
обладнання. Наприклад, вимір в аптеці артеріального тиску, 
вимірювання рівня цукру в крові. Послуги, засновані на праці 
людини, - послуги фахівців (фармацевта, лікаря) [1; 2]. 

Для дослідження стану сервісу і сфери послуг аптечних 
установ нами було проведено анкетування споживачів аптек 
Харківської, Житомирської, Київської та Вінницької 
областей. Опрацьовано 115 анкет споживачів. Серед 
опитаних споживачів більшість склали жінки (52%) у віці     
21-30 років. 
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Встановлено, що 61% респондентів відвідують аптеки в 
міру необхідності, 25% - 2-3 рази в тиждень. Для більшості 
опитаних відвідувачів (72%) графік роботи аптеки є зручним. 

В ході досліджень встановлено, що 73% опитаних 
споживачів позитивно оцінюють якість і оперативність 
обслуговування персоналом аптеки, що свідчить про високий 
рівень професіоналізму фармацевтів. 

До завдань фахівця відноситься допомога у виборі 
лікарського препарату, консультація по раціональному 
застосуванню, надання першої невідкладної допомоги при 
неухильному виконанні правил професійної етики і деонтології.  

Встановлено відношення споживачів до рекомендацій 
фармацевта при покупці лікарського засобу (ЛЗ): 60% 
респондентів користуються рекомендаціями фармацевта при 
виборі ЛЗ для лікування, але остаточний вибір залишають за 
собою; 26% покупців завжди користуються рекомендаціями 
лікаря, 14% опитаних займаються самолікуванням, керуючись 
інформацією з реклами, від знайомих тощо (рис. 1). 

60%
26%

14%

Фармацевт Лікар Самолікування

 
Рис. 1. Відношення споживачів до рекомендацій 

фармацевта при покупці лікарського засобу 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
511 

Всі практикуючі фармацевти зобов'язані гарантувати, що 
послуги, які вони надають кожному споживачеві, мають 
належну якість. Тому затвердження в Україні протоколів 
фармацевта є своєчасним і результативним кроком в напрямку 
створення національних стандартів аптечної справи [3].  

Для того щоб визначити рівень обслуговування 
відповідно до стандартів (протоколів фармацевта), нами були 
підготовлені анкети для споживачів, які містили питання з 
різних аспектів обслуговування. 

Проаналізувавши анкети споживачів, можна зробити 
висновок, що працівники аптек не в повній мірі виконують 
протоколи фармацевта. У більшості випадків відбувається 
просто відпустк ЛЗ. Вони не завжди цікавляться тим, 
препарати вже приймаються, не пропонують необхідної 
інформації про взаємодію між різними ЛЗ при їх спільному 
застосуванні, про взаємодію між лікарськими препаратаи і 
продуктами харчування, нікотином, алкоголем. І тільки 
невелика кількість фахівців проводить якісну фармацевтичну 
опіку при відпуску препаратів населенню. 

З метою виявлення рівня сервісу проведено аналіз 
структури послуг, що надаються в аптеці, і ступеня їх 
поширеності (рис. 2). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Наявність терміналу
Бонусні програми
Довідкова служба

Наявність парковки
Цілодобові

Наявність фармацевта-…
Послугт з доставки

Вимірювання тиску
Клієнтська база даних

 

Рис. 2. Аналіз структури послуг, що надаються в аптеці 
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В ході досліджень встановлено, що в більшості аптек 
(84%) клієнти можуть здійснювати оплату банківською 
карткою. В рамках програми лояльності клієнтів 67% аптек 
вживають бонусну систему знижок; 59% аптечних закладів 
мають довідкову службу про наявність ЛЗ в аптеці; 42% - 
мають автостоянку; 41% - працюють цілодобово. У 38% 
аптек в торговому залі є фармацевт-консультант. 32% аптек 
надають послугу доставки ЛЗ в аптеку за попереднім 
замовленням клієнтів. У 24% аптек відвідувачам вимірюють 
артеріальний тиск; 21% аптек мають клієнтську базу даних. 

На наступному етапі досліджень споживачі оцінили 
важливість для них кожної з наявних в аптеці послуг за 10-
бальною шкалою (табл. 3): професійні поради фармацевта 
(9,9 балів) займають перше місце в роботі аптеки, оскільки 
фармацевт несе відповідальність перед кожним покупцем по 
результатами лікування, від моменту видачі препарату до 
закінчення його терапевтичного ефекту; доставка в аптеку ЛЗ 
на замовлення (9,3 бали) - ця послуга дає можливість 
споживачеві замовити препарат, якого не було в асортименті 
аптеки; довідкова служба про наявність ЛЗ в аптеці             
(8,8 балів) - послуга, що дозволяє отримати інформацію про 
наявність препарату, його ціною і дозволяє заощадити час; 
цілодобовий графік роботи аптеки (8,6 балів) - надає 
можливість придбати ліки у зручний для клієнта час; 
можливість здійснювати оплату банківською карткою          
(7,9 балів) - послуга аптеки, що дозволяє вибрати зручну для 
покупця форму розрахунку; бонусна система знижок           
(7,9 балів) - послуга аптеки, що дозволяє збільшити кількість 
постійних клієнтів і залучати нових; консультація лікаря       
(7,8 балів), вимір артеріального тиску (7,6 балів), вимір 
глюкози в крові (7,5 балів) - послуги, що дозволяють 
збільшити кількість покупців; доставка ліків додому            
(7,4 бали) і замовлення ЛЗ по телефону з доставкою додому 
(7,3 бали) - дозволяють економити час і купувати препарати 
людям з обмеженими фізичними можливостями; наявність в 
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торговому залі фармацевта-консультанта (7,1 балів) - дозволяє 
споживачеві правильно підібрати косметичні засоби, засоби 
гігієни і т.д .; відпустку ЛП в безкоштовних фірмових пакетах 
(6,7 балів) - залишає враження про відвідування аптеки; 
розміщення безрецептурних препаратів в торговому залі за 
типом супермаркету (6,6 балів) - послуга, що дозволяє вибрати 
товар самостійно, якщо немає необхідності консультації 
фармацевта; наявність відділу оптики (6,6 балів) - послуга, яка 
надає можливість підбору окулярів; наявність в аптеці 
клієнтської бази даних (6,6 балів) - послуга, спрямована на 
розробку програм лояльності клієнтів, яка дозволяє не тільки 
залучити нових покупців, а й значно підвищити якість взаємодії 
з постійними клієнтами, що допоможе визначати їх потреби і 
відстежувати кількість здійснених покупок ; наявність 
банкомату (6,5 балів) - послуга, що сприяє залученню 
випадкових клієнтів; наявність парковки біля аптеки (6,4 бали) - 
забезпечує зручність відвідування аптеки для людей, що 
користуються особистим автотранспортом. 

Рис.3 .  Оцінювання важливості наявних в аптеці послуг 
за 10-бальною шкалою відвідувачами аптек 
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Висновки. Розвиток української фармацевтичної галузі 
вимагає гармонізації вітчизняного законодавства з 
міжнародними стандартами, більшої уваги до соціальних 
пріоритетів забезпечення населення ліками, підвищення 
доступності та ефективності медичної допомоги, розширення 
додаткових послуг в аптечних установах. 

З огляду на викладені вище результати проведеного 
дослідження можна зробити висновок, що впровадження 
стандартів Належної аптечної практики (GPP) удосконалює 
діяльність фармацевтичних працівників, забезпечує їх 
високий професіоналізм, орієнтовано на пацієнта, в своїй 
більшості суб’єкти фармацевтичної діяльності готові до зміни 
якості послуг, які вони надають.  

Аптеки поступово переходять до більш якісної та 
вдосконаленої роботи та надання послуг в умовах підвищеної 
конкурентності, але цей процес все ще вимагає перегляду 
політичних, економічних, галузевих показників, а також 
комплексного аналізу інновацій і результатів для конкретних 
аптек і аптек в цілому. Безумовно, це значно покращить 
якість обслуговування населення, але водночас існує потреба 
у підвищенні професіоналізму персоналу аптечних закладів, 
чого можна досягти шляхом модифікації освітніх програм та 
вдосконалення методів підготовки майбутніх фахівців. 
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ODDÍL 9.  
GEOGRAFICKÉ VĚDY 

 
§ 9.1 ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ШВИДКІСТЬ 

ЕВАКУАЦІЇ (Дишкант О.В., Інститут державного управління 
і наукових досліджень з цивільного захисту, Дивень В.І., 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ України, Доценко О.Г., Інститут 
державного управління і наукових досліджень з цивільного 
захисту, Савченко О.В., Інститут державного управління і 
наукових досліджень з цивільного захисту) 

 
Вступ. Сьогодні суспільство все більше уваги приділяє 

безпеці та комфорту людей, в тому числі й з особливими 
потребами. З метою надання рівних можливостей всім без 
винятку громадянам, розроблений і впроваджений ряд 
нормативних документів, вимоги яких направлені на 
підвищення безпеки та комфорту всіх без винятку верств 
населення. Місця з масовим перебуванням людей все більше 
відвідують представники мало мобільних груп населення. 
Даний факт має бути врахований, через те, що він істотно 
впливає на швидкість евакуації людей в місцях їх масового 
перебування у випадку надзвичайної ситуації (пожежі). 

У великих містах серед місць з масовим перебуванням 
людей широке розповсюдження отримали торгові центри 
(ТЦ). В таких будівлях одночасно в різних місцях може 
перебувати і обслуговуватись велика кількість людей (до 
десятків тисяч). Більшість таких будівель має складне 
планування та велику пожежну навантагу. За статистичними 
даними пожежі в ТЦ призводять до масової загибелі людей, 
через що попередження таких ситуацій є пріоритетним 
напрямком досліджень науковців. Крім того, від ефективності 
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евакуації напряму залежить кількість постраждалих під час 
пожежі. 

Викладення основного матеріалу. Ряд авторів (Heba 
A. Kurdi, Shiroq Al-Megren, Reham Althunyan , Asma Almulifi) 
розглядають можливість збільшення ефективності евакуації 
через удосконалення архітектурного планування будівель, 
особливо внутрішніх перешкод та евакуаційних виходів [1]. 

Кравченко Н.В., Ніжник В.В., Тесленко О. М., 
Цимбалистий О.З., Jing-jing Li, Hong-ya Zhu займались 
розрахунком часу евакуації з приміщень під час пожеж за 
допомогою математичного моделювання.  

Зазвичай використовуються три основні математичні 
моделі [2]: 

- спрощена; 
- імітаційно-схоластична; 
- індивідуально-потокова .  
Розрахунок швидкості евакуації за допомогою 

програмного забезпечення має ряд неточностей та не 
враховує певні психофізіологічні особливості та психічні 
стани осіб, які потрапили під дію стрес-фактора в умовах 
пожежі. Також не в повній мірі вивчений вплив на швидкість 
людських потоків перебування в них мало мобільних людей 
різних груп.  

З метою більш детального вивчення даного питання 
нами був проведений натурний експеримент з метою 
вивчення залежності швидкості руху людських потоків від 
перебування в них осіб з фізичними обмеженнями, які 
пересуваються на кріслах колісних [3]. 

Про проведення експерименту та його цілі було відомо 
лише адміністрації ТЦ та особам на кріслах колісних, які 
дали добровільну згоду на участь в експерименті. Інші 
учасники експерименту (працівники і відвідувачі ТЦ), не 
були заздалегідь попереджені про навчальні цілі, тобто 
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досліджувана ситуація максимально була наближена до 
реальної. Фото- відео фіксація проходила за допомогою 
відеокамер служби безпеки та додаткових відеокамер 
експериментаторів. 

ТЦ являє собою триповерхову будівлю загальною 
площею 15000 м2, з яких 10000 м2 орендуються. Перший 
поверх є підвальним. Будівля входить до складу житлового 
комплексу, включає в себе супермаркет (3200 м2), заклади 
швидкого харчування на 150 посадкових місць, магазини і 
ресторани. Конструктивно відповідає вимогам ДБН [4]. На 
поверхи ведуть два ескалатори та ліфти. 

Для зручності отримання емпіричних даних 
експеримент було умовно розділено на дві частини:  

Метою першої частини було визначення залежності 
швидкості руху людських потоків під час евакуації від 
перебування в них мало мобільних осіб, які пересуваються на 
кріслах колісних та їх щільність на різних ділянках шляху. В 
другій частині визначався час рятування людей, які 
пересуваються на кріслах колісних із пожежобезпечної зони, 
в якій вони можуть знаходитись до прибуття пожежно-
рятувальних підрозділів згідно [5, п. 10.7]. Рятування 
відбувалось за допомогою пожежних ліфтів в умовах, 
наближених до реальних.  

На момент експерименту більшість відвідувачів та 
персоналу склали жінки (70,55 %), близько третини (26,71 %) – 
чоловіки, особи на кріслах колісних – 2, 74 %.  

Приблизно 70% відвідувачів на момент подачі сигналу 
«тривога» перебували в супермаркеті на підвальному поверсі, 
інші – у магазинах одягу і побутової техніки, що знаходились 
на першому та другому поверхах. 

За допомогою фото- відео фіксації ми намагались 
вирахувати не лише швидкість змішаних людських потоків 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
519 

але й визначити особливості поведінки людей під дією стрес-
факторів невідомості і несподіванки. 

Сигнал тривоги по-різному вплинув на відвідувачів ТЦ. 
На момент її включення більшість була зайнята розгляданням 
і вибором товарів в різних закладах ТЦ. У покупців, які лише 
заходили до приміщення, вже розрахувались за товар або 
знаходились в черзі біля каси зміни в емоційних станах були 
мінімальними. Найбільше хвилювання виявили покупці, які 
лише вибирали товар. Це можна пояснити тим, що процес 
вибору і прийняття рішення є додатковим стресовим 
навантаженням на психіку людини і лише збільшує стресові 
реакції, які виникають під час виникнення неочікуваної 
загрозливої ситуації. 

Експеримент показав, що початкова реакція на сигнал 
тривоги серед відвідувачів ТЦ була мінімальною. Більшість з 
них просто ігнорували сирену, демонструючи першу фазу 
реакції на стрес – «заперечення» (людина не сприймає стрес-
фактор на емоційному рівні, психіка захищається від 
травмуючої ситуації) [6]. Лише декілька відвідувачів 
зреагували миттєво і одразу попрямували до евакуаційних 
виходів, уточнюючи свій шлях у персоналу. Можна 
припустити, що дані особи мають вищій рівень 
стресостійкості, через те, що вже стикались з подібними 
ситуаціями і мають перевірений алгоритм дії, тому звук 
сирени не став для них стрес-фактором великої інтенсивності.  

Рух в бік евакуаційних шляхів більшість відвідувачів 
почала лише після особистої вказівки представників служби 
безпеки закладу, які спонукали покупців залишити 
приміщення у зв’язку з загрозою, це підтверджує гіпотезу про 
те, що психіка людини під час дії стрес-факторів для 
ефективного функціонування потребує підтримки ззовні за 
допомогою структурування інформації та спонукання до 
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активних дій. Саме час на  усвідомлення необхідності 
активних дій для власного порятунку був досить істотним і 
спричинив максимальну затримку початку евакуації. Схеми 
їх евакуації подані на рис. 1. 

 
а) евакуація групи № 1 «Сільпо» 
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б) евакуація групи № 2 «Євразія» 

Рис. 1 Схеми евакуації відвідувачів на кріслах колісних з 
найвіддаленішої точки до пожежобезпечних зон 
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На підставі отриманих відеозаписів було встановлено, 
що щільність руху людських потоків на шляхах евакуації не 
перевищувала значення D = 1 люд./моль. Протягом всього 
часу евакуації відвідувачі на кріслах колісних перетинались з 
людьми, які не мають обмежень щодо мобільності, 
утворюючи змішані потоки людей різного рівня мобільності. 
Персонал всіляко допомагав мало мобільним відвідувачам 
(відчиненням дверей, допомогою під час поворотів, тощо). 
Такі дії персоналу дещо спрощували пересування на кріслах 
колісних, тим самим збільшуючи швидкість евакуації.  

З моменту прибуття осіб на кріслах колісних в 
пожежобезпечні зони, вони залишались там до приїзду 
пожежно-рятувальних підрозділів, які здійснювали подальшу 
евакуацію осіб з обмеженими можливостями за допомогою 
ліфтів, працюючих в режимі «транспортування пожежних 
підрозділів».  

Евакуації в пожежобезпечні зони потребували 
відвідувачі на кріслах колісних з підвального приміщення, цю 
групу ми умовно назвали – група № 1 «Сільпо», та з другого 
поверху – група № 2 «Євразія» (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Показники руху відвідувачів на кріслах колісних. 

Група Відстань (м) Час (хв) Швидкість (м/хв.) 

Група №1 «Сільпо» 122,31 2,38 51,39 

Група № 2 
«Євразія» 

80,25 2,01 39,93 

 Після прибуття рятувальних підрозділів, було 
увімкнено режим «транспортування пожежних підрозділів», 
що дало змогу зупиняти ліфт на поверхах, з яких відбувалось 
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рятування за допомогою панелі керування кабіни. В зв’язку з 
тим, що умовного порятунку потребували дві групи осіб на 
кріслах колісних, - утворилась і дві рятувальні групи з 
фахівців аварійно-рятувальних підрозділів. Через те, що у 
розпорядженні рятувальників був лише один пожежний ліфт, 
група № 2 «Євразія» була змушена чекати, поки не завершиться 
рятування групи  № 1 «Сільпо», що знизило швидкість евакуації 
на 1, 85 хв. Загальний час рятування відвідувачів на кріслах 
колісних з пожежобезпечних зон склав 5,55 хв. Їх загальний час 
рятування склав 10,21 хв. (табл. 2)  

Таблиця 2. 
 Час рятування відвідувачів на кріслах колісних 

Група Час прямування 
пожежно-

рятувального 
підрозділу до 

групи (хв) 

Час 
розміщення 

відвідувачів у 
ліфті (с) 

Час рятування з 
пожежобезпечної 
зони до виходу з 

будівлі  (хв) 

Група №1 
«Сільпо» 

1, 48 13,2 1,58 

Група № 2 
«Євразія» 

1,98 17,6 4,28 

Загальний час евакуації людей з будівлі склав 11,01 хв. 
Висновки. На момент початку експерименту розподіл 

людей по ТЦ був не рівномірним. Найбільша кількість була в 
продуктових відділах та відділах жіночого одягу. На сигнал 
про небезпеку більша частина людей (приблизно 70 %) 
продемонструвала першу фазу реакції на стрес – 
«заперечення», яка виразилась в ігноруванні тривожного 
сигналу. 

Більший рівень хвилювання демонстрували покупці, які 
ще тільки вибирали товар, ніж ті, які вже визначились з 
покупками. Тобто процес вибору і прийняття рішення став 
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додатковим стресовим навантаженням на психіку і підвищив 
негативні прояви реакції на стрес. 

Найбільша затримка часу евакуації сталася через 
тривалий період, який знадобився відвідувачам на прийняття 
рішення про необхідність рухатися в безпеку. Найбільш 
ефективним засобом для прийняття такого рішення були чіткі 
вказівки персоналу ТЦ про необхідність слідування до 
виходів. Більшість відвідувачів обрали найближчий вихід для 
евакуації, не розрізняючи виходи за призначенням 
(евакуаційний або звичайний). 

Експеримент показав, що час рятування відвідувачів, які 
пересувались на кріслах колісних, склав 10,21 хв, що на 0,4 хв 
швидше, ніж загальний час евакуації з будівлі людей без 
особливих потреб (11,01 хв). На нашу думку час евакуації 
скоротило саме чітке знання мало мобільних учасників про 
перебіг експерименту і порядок дій після сигналу тривоги. 
Вони одразу ж почали рух до пожежобезпечних зон, про які 
знали заздалегідь, тому наші припущення про те, що психічні 
стани дійсно мають вплив на швидкість евакуації, 
підтвердились.  

Час, необхідний людині для прийняття певного рішення 
істотно затримує евакуацію і в умовах реальної небезпеки 
може призвести до трагічних наслідків. Більшість 
досліджуваних в умовах стресу потребували вказівок і 
підтримки, для ефективного поводження в момент небезпеки. 
Одним з вирішальних факторів, який позитивно вплинув на 
процес евакуації, були грамотні дії персоналу. Наявність 
чітких інструкцій і вказівок дозволила збільшити швидкість 
евакуації навіть мало мобільних осіб, що потрібно 
враховувати в подальшій роботі з навчання населення діям в 
надзвичайних ситуаціях.  

Велика кількість розмежованих виходів, широких 
комунікаційних шляхів дало змогу уникнути високих 
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щільностей людських потоків на шляхах евакуації і не 
перевищувати значення 1 люд/м2. 

Експеримент допоміг не лише виявити залежність 
швидкості руху людських потоків під час евакуації від 
перебування в них мало мобільних груп населення, які 
пересуваються на кріслах колісних, але й дозволив побачити 
залежність швидкості від психофізіологічної реакції людей на 
стрес, обумовлений ситуацією невизначеності та раптовості. 
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ODDÍL 10.  
CESTOVNÍ RUCH 

 
§ 10.1 THE PHENOMENON OF DIGITALIZATION AND 

PRACTICAL EXPERIENCE IN PRESERVING THE CULTURAL 
HERITAGE OF UKRAINE DURING THE ENEMY INVASION 
(Smyrnov I.H., Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Hryniuk D.Yu., Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Tiunov V.А., CEO TOP PROJECT LLC & head of project,                
Stepanets I.О., Taras Shevchenko National University of Kyiv) 

 
Introduction. The current stage of social development 

presents the Ukrainian community with special tasks related to 
responding to the consequences of russian aggression in Ukraine. 
World cultural heritage, a part of which is Ukrainian colorful 
culture, mental traditions and everyday life, is experiencing 
significant losses. At the same time, progress in the technological 
world continues, providing new mechanisms in the search for a 
global algorithm for the preservation of cultural values. Right 
now, during the active phase of russian aggression, there is an 
urgent need to preserve the entire cultural potential of the state, 
developed by generations of Ukrainians. In this regard, the 
experience of cooperation between responsible business, public 
initiatives, the educational environment and the volunteer 
movement along this path is invaluable. Public and volunteer 
initiatives have been launched, which are able to contribute to the 
digitization of the cultural heritage of Ukraine in the conditions of 
war with the help of modern technologies. 

Presenting main material. The russian federation launched 
an invasion of Ukraine on February 24, 2022, marking a new 
stage in the russian-Ukrainian war that began in 2014 and, 
according to some estimates, the largest war in Europe since 
World War II [3, 10]. During hostilities, many objects of cultural 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
528 

heritage of Ukraine were destroyed, damaged or endangered. As a 
result of the russian invasion, more than 380 cultural monuments 
and 30 museums were damaged or destroyed in Ukraine. At the 
same time, Ukraine recognizes that it will not be able to cope with 
such a difficult issue without the help of the world [1]. Therefore, 
the Ukrainian community counts on the support of international 
partners, state institutions and public organizations; thanks for the 
help in preserving the cultural heritage of the state right now, in 
difficult wartime. Cultural heritage may seem out of date, 
however, every Ukrainian, every person in the world is a bearer of 
a certain culture [7, 8]. When we talk about cultural heritage, we 
are talking not only about its material embodiment in objects and 
buildings, but also about the bearers of traditions and culture. 
With every person who falls victim to this war, we lose a part of 
world culture. 

During the briefing on June 15, 2022, the Deputy Minister 
of Culture and Information Policy Anastasia Bondar reported on 
the already existing irreparable losses. Thus, a short chronology of 
the most high-profile crimes against the spiritual and material 
culture of Ukrainians includes, for example, the following reports: 
in March, the occupiers destroyed the building of the Arkhip 
Kuindzhi Art Museum in Mariupol; On May 7, russian occupiers 
fired at the Hryhoriy Skovoroda museum in Kharkiv Oblast; at the 
same time, the guard of the museum was injured; On June 10, 
russian invaders destroyed the Ice Palace in Severodonetsk. After 
these events, the occupiers cynically declared that they wanted to 
open the Mariupol drama theater on September 10, which they 
had previously bombed. 

At the end of May, russian troops captured the local history 
museum of Melitopol, where Scythian gold. As of August 1, 
UNESCO has checked damage to 171 objects since February 24, 
including: 74 religious objects, 13 museums, 33 historical buildings, 
26 buildings dedicated to cultural events, 17 monuments, 8 libraries. 
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In particular, UNESCO conducts a preliminary assessment of 
damage to cultural sites by cross-checking reported incidents with 
several credible sources [8, 9]. This published data is 
unfortunately updated regularly as the war continues. UNESCO is 
also developing, together with its partner organizations, a 
mechanism for an independent, coordinated assessment of data in 
Ukraine. This also includes the analysis of satellite images, in 
accordance with the provisions of the Hague Convention on the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict    
of 1954 [5, 6]. 

The term "cultural property" refers to immovable cultural 
property defined in accordance with Article 1 of the 1954 Hague 
Convention, regardless of its origin, ownership or status of 
registration in the national inventory, as well as objects and 
monuments dedicated to culture, including memorials [5,6,10]. 

As of June 2022, not a single UNESCO World Heritage site 
has fortunately been damaged. At the same time, the most 
damaged areas outside the list are in Donetsk (47), Kharkiv (42), 
Kyiv (26), Luhansk (18), and Chernihiv regions (14) [5]. 

According to the Ministry of Culture and Information Policy 
of Ukraine, the russian army damaged or destroyed 193 objects of 
cultural heritage. All evidence of these destructions is collected on 
a website developed by the Ministry. Separately, the State Service 
of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience noted 
that during the first month of the full-scale invasion, at least        
59 religious objects were damaged by the actions of the russian 
aggressors [6]. 

It is known that many cultural objects in Crimea were 
unsuccessfully restored after the destruction, attempts were made 
to change their historical significance. Within mainland Ukraine, 
the situation is much worse, as historical buildings are simply 
being destroyed, as is the entire civilian infrastructure. This is 
another proof of the war crimes of the aggressor's army, for which 
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they and their commanders will be punished in national courts or 
in the International Criminal Court. Ukrainian society will not 
forgive and will not ignore such consequences. 

Even at the beginning of 2022, before the war, there were 
ongoing discussions among experts and civil society about the 
preservation of cultural heritage in occupied Crimea. Experts 
talked about the experience of solving the problem during the 
Second World War. In particular, separate detachments of soldiers 
and specialists were created to deal with the preservation and 
return of cultural values. At that time, the representative of 
Crimea SOS, expert Yevgeny Yaroshenko, said that it was worth 
marking cultural heritage objects with the emblems of the "blue 
shield". These special marks were supposed to protect cultural 
monuments in the conditions of armed conflict. They were 
officially recognized by the 1954 Hague Convention on the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. 
However, the war we are witnessing now is even more insidious 
and unpredictable, both in relation to the citizens of the state and 
in relation to the entire Ukrainian cultural and mental heritage. 
Under such conditions, it is difficult to predict how to secure a 
person and protect all state assets. It is no secret that the rules of 
warfare oblige the parties to an armed conflict to protect and 
respect cultural values. However, today we see that the enemy 
does not follow any international norms. It not only fires at 
cultural and religious sites, but also uses them as separate 
positions. For example, in the church of Mariupol, the Rashists 
equipped a firing position from which they fired. If the russians do 
not stop the inscriptions "children" before shelling, then other 
signs on cultural, religious and historical objects will not stop 
them either. However, Ukrainians, as best they can, invent various 
protection systems around monuments. In particular, around many 
monuments in Kyiv, Odesa, and Lviv, protective structures made 
of bags of sand or earth are being erected. "We defend the right to 
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our future and preserve our history and culture. Kyiv's sights are 
strengthened and protected...", Vitaliy Klitschko, mayor of Kyiv, 
wrote on social networks. In particular, both large monumental 
monuments to Princess Olga and Volodymyr the Great, as well as 
smaller ones, for example, monuments to Dante Alighieri on 
Triochsvyatitelska Street, have already been closed in the capital. 

In order to cover the stained-glass windows of the Kyiv 
funicular with special shields, volunteers collected donations of 
UAH 276,220 from 662 well-wishers in 2 days. residents of 
Odessa also "protected" one of the main monuments of the city - 
Duke de Richelieu. In parallel, all objects of cultural heritage of 
Ukraine are digitally archived by volunteers from the international 
project "Save Ukrainian cultural heritage online". The team has 
more than a thousand programmers, archiving specialists and just 
computer amateurs. 

In one of the articles of the Rome Statute of the 
International Criminal Court, there is a separate war crime, 
namely, the intentional task of striking buildings with a religious, 
educational, cultural, scientific or charitable purpose, historical 
monuments, hospitals and places of concentration of the sick and 
wounded, under provided that they are not military objectives. So, 
if the Ukrainian law enforcement agencies are unable to bring war 
criminals to criminal responsibility, then the International 
Criminal Court in The Hague can handle this. However, it is a 
long way of evidence and struggle for justice. 

War cannot, fortunately, prevent the development of 
technological progress, because society is looking for algorithms 
that are able to resist "evil" and protect the values developed by 
the development of civilization. In today's society, there are 
several technologies capable of changing our perception of reality. 
For example, it can be immersion in the virtual world, adding 
interactivity to the real world, or something in between. All 
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options have the right to life and deserve to be used; it is useful to 
look at the basics of these new progressive technologies. 

VR: Virtual Reality. All reality-altering technologies change 
our perception of the world in their own way, but it is virtual 
reality that completely changes the visual environment around us. 
The Merriam-Webster dictionary describes VR as "an artificial 
environment that is experienced using computer-provided sensory 
stimuli (video and sounds) and actions that partially determine 
what happens in the environment" [2, 4]. 

However, how we interact with this virtual environment 
depends a lot on the platform used. Most headsets are designed for 
a static position of the user. At the same time, they transmit 
images to the glasses' screens using controllers, when the user 
immerses his head in the virtual world. Oculus Rift, one of the 
most popular VR headsets, is indeed available to the public. But to 
use it, you need a computer to which the headset is connected and 
a separate controller for operation. In fact, it is a screen in front of 
the eyes, which is built into the helmet, which allows you to 
surround yourself with a virtual 360-degree world. PlayStation 
VR works in a similar way. A cheaper and easier option to get 
acquainted with VR is the Google Cardboard and the more 
reliable Samsung Gear VR. The positive quality of such gadgets is 
the absence of a need for a computer. They just put the 
smartphone in the headset. This is enough to get the experience of 
using virtual reality. 

Of course, there are more interesting VR technologies, such 
as The Void, which try to create a hyperreal world where you can 
physically move and manipulate the environment. In the "void" 
you will see a virtual world: you can physically move around the 
space around you, but, in fact, you will find yourself in an empty 
office with bare walls. You yourself will become the controller 
and will be able to fully immerse yourself and interact with the 
environment. The system can even simulate rain, can change the 
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temperature of the space; it makes the game more interactive and 
exciting. VR is a completely new, separate artificial world where 
everything is virtual. 

Augmented reality (AR) takes existing reality and changes 
aspects of it through a smartphone lens, a set of glasses, or even a 
headset. With AR, you'll always see something right in front of 
you, but with a virtual layer added on top. 

According to Merriam-Webster, AR is "an augmented 
version of reality created by using technologies to overlay digital 
information on the image of what is viewed through a device 
(such as a smartphone camera)" [2]. AR can take many different 
forms. The most common is the use of a smartphone screen. One 
of the first and simplest examples is Yelp. They created a feature 
called Monocle. It uses your smartphone's camera to show you a 
live view of your surroundings, but with information 
superimposed on your screen. 

MR mixed reality. Unlike augmented and virtual reality, 
mixed reality is the next level, it is a compromise between the first 
two, a kind of idea of joint application of technologies. The mixed 
reality system has addressed the shortcomings and realized what 
we have come to expect from AR. It is MR that is capable of 
placing digitally created objects in a real environment. Wikipedia 
puts it this way: “Mixed reality is the result of combining the real 
and virtual worlds to create new environments and visualizations 
where physical and digital objects coexist and interact in real time. 
The most famous MR device is the Microsoft HoloLens. It can 
scan a room and perceive the surrounding space to blend digital 
objects into the existing environment. You will even be able to 
interact with the designed objects with your hands. Although 
some AR headsets can be referred to as MR devices, they are 
called mixed reality because of the more specific definition of 
what is happening. You can think of it as a subcategory of 
advanced AR, as mixed reality integrates elements more easily. 
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At the same time, the main difference between them is that 
MR integrates three-dimensional elements and can position one 
object for several users and their headsets at the same time, 
however, individually, from different sides [2]. 

There are still many promising developments in this area 
that have just been released or will appear soon. Moreover, they 
are expected not only by gamers, but also by experts from many fields. 
For example, Magic Leap, according to the developers, will become a 
practical assistant in various social technologies and production, as 
well as in services. Therefore, the technical and technological future 
will be able to compensate for those "weaknesses" that require both 
adaptation to the needs of the time and advanced functionality. All this 
will have utility from application. 

It makes sense to consider an important initiative that is 
directly related to the interests of preserving Ukrainian identity 
and uniqueness. We are talking about SUCHO, which is an 
initiative of 1300+ international volunteers. They collaborate 
online to protect Ukrainian cultural heritage. Since the beginning 
of the invasion, SUCHO (Saving Ukrainian Cultural Heritage 
Online) has archived more than 5,000 websites and 50 TB of data 
of Ukrainian cultural institutions to prevent these sites from going 
offline. Websites range from national archives to local museums, 
from 3D church tours to children's art centers. SUCHO is now 
moving into a new phase of the project, defined by three goals: 
Curate, Sacrifice, Nurture [6]. At the second stage, SUCHO will 
coordinate supplies of digitalization equipment, and will exhibit 
Ukrainian culture online and will organize training for Ukrainian 
cultural workers in digitalization methods. For Ukrainian 
scientists who need free storage of scientific materials, there is an 
option to contact partners from the Ukrainian Scientific Institute 
of Harvard and the University of Alberta. 

Accordingly, business, civil society and the volunteer 
community must respond to the real challenges of wartime. One 
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of the promising initiatives is the project #StandBy Ukraine 
(https://standbyukraine.com.ua) of the TOP PROJECT LLC 
(https://topproject.group). It was created in order to preserve and 
transfer the brightest pages of the history and culture of Ukraine 
into the digital space with the help of modern technologies and 
innovations. Free digitization of the cultural heritage of Ukraine 
within the framework of a volunteer project is very important for 
the state and territorial communities right now in the wartime 
period. Preserving Ukraine's cultural heritage in the digital world 
is a reliable and innovative way to secure its national identity and 
culture and share it with the world. 

The StandBy Ukraine project was created 
(https://topproject.group/services/standbyukraine/) to unite the 
community around the cultural values of Ukraine; so that 
everyone can participate in the 3D digitization of socially 
significant objects of public and historical space that represent 
cultural heritage. Awareness of the peculiarities of the unique 
features of each region and the informatization of the population 
will make it possible to create a cohesive nation, mentally united, 
which loves its land, as well as draw the attention of foreigners to 
Ukraine and its cultural heritage in order to popularize it in the 
world. High-quality digitized locations, architectural objects, 
museum exhibits and works of art with the further possibility of 
their reproduction in virtual space and augmented reality 3D, 
VR/AR are an effective tool for preserving and popularizing 
Ukrainian culture in the smart communities of Ukraine and around 
the world. 

The team of the company TOP PROJECT (TOP PROJECT 
LLC), led by Vladyslav Tiunov, is engaged in the digitization of 
objects and helps territorial communities in creating digital copies, 
registers of museum exhibits, tourist locations, their reproduction 
in the web space, on Google Maps, as well as in 3D and VR/AR - 
visualization. What does the digitization of cultural heritage bring 
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to the community? To summarize, these are: 1) Preservation of 
monuments of cultural heritage from their destruction, loss, or 
destruction. 2) Ability to share digital exhibits with the world and 
reproduce them using mobile devices. 3) Increases the investment 
attractiveness of the region. 4) Tourist attraction and branding for 
domestic tourists and foreigners. 5) Provides communication and 
interaction with citizens. 6) Support of cultural and              
business objects. (https://topproject.group/services/standbyukraine/, 
(https://standbyukraine.com.ua). 

Currently, the company has already digitized church 
iconostases and national Ukrainian clothing in the National 
Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine. Now, with the 
help of augmented reality AR technology, as well as author's 
developments from the TOP PROJECT company, anyone who 
wants to can try on Ukrainian national clothes, experience 
Ukrainian culture and become a part of it, as well as share the 
photo on social networks. Folk clothes are not only clothes, but 
also a symbolic meaning that could tell a lot about their owners, as 
well as a symbol of the people and amulets. The past hides a lot of 
interesting things for modern generations, because cultural 
heritage is not just an interesting tale or beautiful retro pictures, it 
is our history and strength. 

A successful and timely example is also the reconstruction 
of the digitized 3D model of the iconostasis of the Church of St. 
Nicholas from the village of Greenery of Husyatinsky district, 
Ternopil region (1817). The church has a five-tier iconostasis of 
the 18th century, which stands out for its rich carvings, especially 
the royal gates, bright decorativeness and picturesqueness. The 
next example of the beginning of the implementation of the 
project is the National Museum of Folk Architecture and 
Folkways of Ukraine in Pirogov. As you know, this is the largest 
museum in Ukraine by area. The main ethnographic treasury of 
our country with an area of 150 hectares. The first thing you see 
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when you enter the museum are mills, windmills, churches and 
houses, which immerse you in the color of real Ukrainian life and 
help you feel the soul of the Ukrainian people. The museum 
presents the main ethnographic zones of Ukraine: Polissia, 
Naddnipryanshchyna, Slobozhanshchyna, Carpathians, Podillia 
and Tavria. So, the open-air museum in Pirogov is like a fairy tale 
that has come to life, which will help you see and understand how 
our ancestors lived. Ukrainian wooden architecture reached its 
highest heights in church construction. It is in this area that 
masterpieces of architectural art were created: majestic cathedrals 
and small chapels, parish churches and bell towers, fences, gates 
and towers, because the temple is not only the center of spiritual 
communication between man and God, but also the center of 
public life. It was the church that became the decoration of the 
museum. Reborn to live in the ages, the church of St. Nicholas is a 
monument of wooden folk architecture, which undoubtedly needs 
to be preserved and spread, including in the digital world. 
Digitization and virtual reconstruction of the layout of Kyiv of the 
12th century was also carried out. The work seemed very 
interesting and difficult, but everyone who was involved in this 
project felt the importance and nobility of this work: 

“... As a citizen of Ukraine and as the head of the TOP 
PROJECT company, I had the honor of digitizing this outstanding 
model of ancient Kyiv, thereby joining its preservation and 
transmission as part of history and cultural heritage in the digital 
space. I want to thank the general director of the National Reserve 
"Sofia Kyivska" Nela Kukovalska for her bold and innovative 
approach," said project manager Vladyslav Tiunov. 

As a result of painstaking work of 3D designers, visualizers, 
as well as IT engineers, the team of the TOP PROJECT company 
finally managed to reproduce the model in the virtual world and 
save it from the possible risk of destruction. The TOP PROJECT 
company will continue to plan for free. On a volunteer basis, 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
538 

provide all possible own resources to preserve the cultural 
heritage of Ukraine in the digital world. It is a reliable and 
innovative way to secure its national identity and culture and 
share it with the whole world. 3D tours of the museums of the 
main building of the Taras Shevchenko National University of 
Kyiv and a 3D tour of the Museum of Kyiv History have been 
developed. There are plans to scale up the project and spread it to 
other regions and communities of Ukraine. 

Conclusions. So, digitization is the digital reproduction of 
something analog: books, paintings, buildings, coins, etc. This is not 
just digital photo fixation, while a digital image of the object is 
created, which should be as identical as possible to the original. Also, 
it is important to provide the opportunity to see the digitized object in 
its entirety, through a special program: flip through the book, examine 
the sculpture from all sides, zoom in on the picture and see its 
fragments. The database allows you to search for objects, quickly form 
different collections, keep electronic records, establish connections 
between objects and with other collections, etc. 

Experience in the digitization of reality will make any city, 
community, museum or location more vivid and attractive in the 
digital and real world, as well as open up new opportunities for 
popularization and dissemination of information about the cultural 
heritage and tourist attraction of the object of digitization. With 
faith in Victory, Ukrainian society, business, public initiatives and 
the volunteer community are united in their aspirations for a better 
future and real progress in Ukraine. 
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ODDÍL 11.  
LÉKAŘSKÉ VĚDY 

 
§ 11.1 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ 

ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ  ХРОНІЧНОГО 
ПАНКРЕАТИТУ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ (Раца В.В., 
Буковинський державний медичний університет) 

 
Вступ. На сучасному етапі особливостям перебігу 

коморбідного захворювання внутрішніх органів приділяється 
дедалі більше уваги. Воно обумовлено тим, що коморбідність 
ускладнює визначення того, яке захворювання домінує у 
спільній клінічній картині на кожному з етапів загострення.  

У лікувальному процесі за наявності коморбідного чи 
мультиморбідного перебігу дуже важливим є попередження 
поліпрагмазії, навіть, з урахуванням загальних механізмів 
розвитку, можливості спільного використання низки 
лікарських засобів коморбідність або мультиморбідність 
становить деякі труднощі у плануванні та проведенні 
реабілітаційних заходів. Особливу увагу до цієї проблеми 
зумовлено ще й тим, що в багатьох випадках такий перебіг 
сприяє частим загостренням, прогресу одного або кожного із 
захворювань, ранньому розвитку ускладнень, що визначає 
негативний прогноз. 

Одним із актуальних напрямів роботи сучасної 
медичної науки  є дослідження коморбідних станів, адже в 
щоденній практиці лікаря можна констатувати значне 
збільшення кількості пацієнтів із розповсюдженими 
супутніми та поєднаними патологіями хронічних 
неінфекційних захворювань внутрішніх органів.[1] 
Правильна та адекватна терапія медикаментозними 
препаратами можлива лише після детального вивчення 
взаємопов'язаних етіологічних та патогенетичних ланок обох 
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нозологій, детально враховуючи механізми розвитку та 
взаємовпливу цих хвороб на якість та тривалість життя таких 
пацієнтів.[2] 

Попри велику кількість досліджень у панкреатології та 
ендокринології як закордонними так і вітчизняними вченими, 
досі залишаються актуальними проблеми профілактики, 
діагностики, медикаментозної корекції та реабілітації 
пацієнтів із хронічним панкреатитом (ХП) та гіпотиреозом, 
адже збільшення кількості хворих, які страждають на дані 
патології, набирає масштаби глобальної проблеми.[3,4].  

Виклад основного матеріалу.   ХП - прогресуюче 
фіброзно-запальне захворювання, яке в класичному варіанті 
перебігу зазвичай пов’язане із вживанням алкоголю, курінням 
або певними генними мутаціями,  що характеризується 
рецидивуючими болісними нападами панкреатиту та 
послідовним прихованим розвитком хронічного, 
виснажливого болю протягом наступних 3-5 років після 
початкового епізоду. [5,6] 

Відмічається загальносвітова тенденція до зростання 
захворюваності на  ХП, якщо детально розглянути структуру 
захворювань органів травлення, то серед них ХП посідає 3 
місце серед всіх патологій шлунково-кишкового тракту  та 
становить від 5% до 9% на 100 тис. населення, тобто 
приблизно  4,0-10,0 випадків на 100 тис. населення за рік, в 
свою чергу поширеність - від 26,7 до 50,0 випадків на 100 тис. 
населення. В останні 30 років в Україні захворюваність на ХП 
зросла  більш ніж в 2 рази та становлять приблизно 1 млн. 
хворих; ці показники вище ніж в Європі  у 4 рази.  В наш час, 
за даними Інституту гастроентерології Національної академії 
медичних наук України  на ХП хворіють близько 1 млн 
пацієнтів. Захворювання на ХП заслуговує особливої уваги, 
адже у третини  хворих на ХП розвиваються ускладнення 
(стеноз холедоха чи 12-палої кишки, тромбоз в системі 
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портальної вени , гнійно-септичні ураження, кровотечі із 
виразок гастродуоденальної зони, тощо). Летальність складає 
приблизно 5 %. При неефективному лікуванні та при 
прогресуванні ХП виникає функціональна недостатність ПЗ. 
Анамнез більше 20 років  страждання від ХП, у 5 разів 
підвищує ризик розвитку раку ПЗ. Протягом 10 років в 
підсумку помирає близько  30 %, а за 20 років – більше 
половини пацієнтів з ХП, що робить проблему ХП однією з 
основних проблем внутрішніх хвороб і, зокрема, клінічної 
гастроентерології.[7,8]  

Детально вивчаючи статистичні дані поширення  та 
госпіталізації до лікувальних установ ХП та гіпотиреозу в 
Україні, звернулися в Центр статистики при МОЗ України, з 
проханням надати дані щодо захворювань за останні 2 роки. 
Отримали офіційну відповідь, що наказом МОЗ України від 
04.10.2018 р. №1802, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 31 жовтня 2018 р. за № 1240/32692 «Про 
затвердження Змін до наказу МОЗ України від                        
10 липня 2007 року № 378», форма звітності № 12 «Звіт про 
число захворювань, зареєстрованих у хворих, які  
проживають у районі обслуговування лікувального закладу» 
за вказівкою керівництва МОЗ України скасована. Тому, 
інформація щодо захворюваності населення України на ХП (в 
тому числі, і гіпотиреоз) з 2018 року відсутня. Станом на         
2018 рік, аналізуючи дані Центра статистики при МОЗ 
України було зафіксовано 185484 госпіталізованих пацієнтів 
із хворобами ендокринної системи, розладу харчування та 
обміну речовин, із них 3236 випадки хворих на гіпотиреоз, 
якщо проаналізувати поширення хвороби в Чернівецькій 
області , то із хворобами ендокринної системи, розладу 
харчування та обміну речовин було зафіксовано 6293 
стаціонарних хворих, з них 86 пацієнтів на гіпотиреоз. 
Офіційні дані, за 2018 рік, 598382 госпіталізовані особи із 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
543 

хворобами органів травлення, з них із хронічним 
панкреатитом госпіталізовано  108449 пацієнтів, аналогічний 
аналіз Чернівецької області, відповідно  15723 стаціонарні 
випадки  пацієнтів із хворобами органів травлення, з них 3316 
хворих на хронічний панкреатит.  

Гіпотиреоз - поширений стан, при якому щитовидна 
залоза (ЩЗ) виробляє недостатню кількість гормонів для 
функціонування периферичних тканин, тобто стан не 
відповідності продукції тиреоїдних гормонів (ТГ) до 
метаболічних потреб організму.[9] Загальновідомим є факт, 
що ТГ відіграють важливу роль в енергетичному обміні та 
змінюють функціонування інших ендокринних залоз; однак їх 
вплив на функцію підшлункової залози (ПЗ) ще не 
досліджено в повній мірі. [10]  

В 21 сторіччі світові науковці активно вивчають роль 
ендотелію судин у виникненні та прогресування багатьох 
хвороб. Ендотелій в сучасних дослідженнях постає не лише 
як розмежування між кров’ю та тканинами, але й як 
найбільший дифузно-розсіяний активний ендокринний орган, 
здатний до безперервної продукції біологічно активних 
речовин (маса всіх ендотеліоцитів досягає приблизно півтора 
кілограма), дисфункція якого є  складовою патогенезу практично 
всіх судинних захворювань. Баланс між утворенням 
судинозвужуючих і судинорозширюючих речовин − запорука 
нормального функціонування  ендотелію.  [11].   Гормони ЩЗ 
впливають на ендотеліальну дисфункцію, внаслідок 
погіршення процесу вазодилатації судин у пацієнтів з 
рівнями тиреотропного гормону вищими за нормальні 
показники. Тетрайодтиронін сприяє розслабленню скелетної 
мускулатури, впливаючи на судини гладеньких м’язів ТГ 
поводяться як вазодилататори. Гіпотиреоз веде до збільшення 
судинного опору і вазоконстрикції в системних і ниркових 
судинах. [12] Також, відомо, що біологічні ефекти гормонів 
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ЩЗ визначають існування зв’язку між рівнем ТГ в організмі 
та процесами вільнорадикального окислення ліпідів, 
пероксидного окислення ліпідів, пероксидної модифікації 
білків, оксидантно-протиокидантної системи з утворенням 
активних форм кисню – процеси які виконують численні 
регуляторні функції та є неспецифічними маркерами 
патологічного стану внутрішніх органів.[13]    

Окислювальний стрес, що виникає внаслідок 
накопичення високого рівня активних форм кисню, є 
патологічним фактором  та важливою ознакою різноманітних 
патологій,[14] виступаючи каталізатором активації зірчастих 
клітин ПЗ, що призводить до відкладення колагенового 
позаклітинного матриксу та викликає фіброз ПЗ. [15] Сучасні 
дослідження  спрямовані на детальні вивчення  патофізіології 
ПЗ з акцентом на оксидативний стрес і те, як він сприяє 
ускладненням хвороби. Пацієнти з ХП мають нижчий рівень 
антиоксидантів і підвищену активність вільних радикалів, 
порівняно зі здоровими  дорослими, і посилення регуляції 
генів реакції на стрес при ХП. Аналізуючі дані літератури та 
результати експериментальних і клінічних досліджень, можна 
дійти висновку, що на  клітинному рівні збільшення 
продукції активних форм кисню пов’язаний із розвитком ХП. 
Під час метаболізму алкоголю, паління та знешкодження 
токсинів їжі у печінці  істотно зростає надмірна продукція 
активних форм кисню в ацинарних клітинах ПЗ, це веде до 
пригнічення антиоксидантної системи  та порушення  
функціонування ацинарних клітин ПЗ. [16]  

Провідну роль у метаболічних процесах в організмі 
людини відіграють гормони ЩЗ. Порушення вуглеводного, 
жирового і білкового обмінів при гіпотиреозі відбувається 
через зміну гомеостазу в чутливих до тиреоїдних гормонів 
тканинах. Від активності тиреоїдних гормонів залежать 
процеси ліпонеогенезу та ліполізу[17]. Їх ліполітичний ефект 
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зумовлений активізацією гормоночутливої ліпази та запуском 
процесу гідролізу ліпідів, і, як наслідок, зменшення загальної 
кількості жиру. При зниженні рівня тиреоїдних гормонів 
відбувається зменшення швидкості синтезу жирних кислот у 
печінці і підшкірній жировій клітковині та швидкості   
ліполізу [18]. Рівень холестерину зумовлений активністю    
ЩЗ [19]. При гіпотирозі зменшується швидкість синтезу 
холестерину та його екскреція з жовчю, це призводить до 
збільшення в сироватці вмісту загального холестерину та 
ліпопротеїнів низької щільності; прояви дисліпідемії 
пропорційні тривалості захворювання на гіпотиреоз [20]. 
Дисліпідемічні зміни, які виникають при гіпотиреозі, 
відіграють роль предиктора у прогресування 
зовнішньосекреторної недостатності ПЗ. [21] Гіпотиреоз 
індукує значне підвищення пероксидації ліпідів та знижує 
активність антиоксидантних ферментів. Ці дані вказують на 
те, що окиснювальний стрес, який виникає при гіпотиреозі, 
може відігравати ключову роль у прогресуванні екзо- та 
ендокринної дисфункції ПЗ. [22] 

Вивчаючи спільні ланки патогенезу варто звернути 
увагу на систему протеолізу, яка в нормі лежить в основі 
багатьох життєво важливих фізіологічних процесів 
(фібриноліз, гемокоагуляція, активація комплементу), та  
відіграє ключову роль у підтриманні гомеостазу. 
Неспецифічні протеїнази та їх інгібітори, як окремі 
компоненти цілісної системи, можуть виконувати роль 
пошкоджуючих чинників, активуючи процеси гемокоагуляції, 
що призводить до безпосереднього ураження судин 
мікроциркулярного русла [23]. 

  Під час виконання наукового дисертаційного 
дослідження було обстежено 120 хворих – 60 хворих на 
хронічний панкреатит, 60 хворих на хронічний панкреатит та 
гіпотиреоз. Клінічна картина у хворих на ХП, поєднаним із 



                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
546 

гіпотиреозом, асоціювалася з тривалістю коморбідного 
перебігу понад 6 років з переважанням скарг на біль у 
переважно в лівому підребер'ї 73,3%, рідше в обох 
підребер'ях 16,7%  а у  6,7% хворих біль локалізувався в 
пілородуаденальній ділянці. Слід відмітити ,що інтенсивність 
болю у більшості пацієнтів була помірною, що було 
причиною гіподіагностики ХП  у пацієнтів з поєднаною 
патологією. Диспептичний синдром проявлявся у 63,3% 
хворих , розладами апетиту 13,3%  хворих, блюванням 56,7%  
хворих,  печією 23,3% хворих, здуттям живота 76,7% хворих, 
метеоризмом  50% хворих, розладами стільця 43,3% хворих. 
Поряд з цим синдроми шлункової та кишкової диспепсії, на 
відміну від больового синдрому, були більш вираженими, що 
можна пояснити наростанням гіпосекреторних явищ , які 
відбуваються в залозах органів травлення при коморбідності 
даних захворювань. Часто хворі відмічали вегетативні 
розлади, зокрема порушення сну 73,3% хворих, коливання 
артеріального тиску 53,3% хворих, адинамію 60% хворих, 
розлади менструального циклу 30% хворих,   погана 
переносимість холоду 33,3% хворих, погіршення пам'яті та 
уваги 53,3 % хворих погіршення пам'яті та уваги 53,3 % 
хворих, дратівливість відзначалась у 73,3% хворих на ХП та 
74,8% хворих на ХП поєднаний з гіпотиреозом.  

Виходячи з отриманих нами даних, метаболічні зміни 
переважали у хворих  з коморбідним станом ХП, поєднаним 
із гіпотиреозом, що за отриманими даними погіршує 
клінічний перебіг в обох групах і адаптивні можливості 
пацієнтів в цілому. 

Висновки. Збільшення кількості випадків поєднаної 
тиреоїдної дисфункції з гастропатологією потребує 
поглибленого дослідження причин виникнення та 
взаємозв’язку цих процесів, а вивчення протеолітичної та 
фібринолітичної активності, показників окислювального 



                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
547 

стресу, ендотеліальної дисфункції при поєднанні ХП із 
гіпотиреозом дозволяє чітко визначити їх роль у патогенезі 
цих коморбідних патологій.    

Варто велику увагу приділяти генетичним факторам 
ризику розвитку, або навпаки захисту виникнення ХП. В наш 
час, виявлено менше половини генетичних факторів ризику  
розвитку ХП. Те саме стосується й захисних факторів, які 
можуть запобігти виникненню  панкреатиту, виконуючи 
протективну дію. Різні генні мутації та поліморфізми, 
визначають чутливість людини до розвитку панкреатичної 
хвороби, тяжкості  та прогресування захворювання. 

Дослідження особливостей взаємовпливу та перебігу 
ХП у хворих на гіпотиреоз, оптимізація терапевтичних схем 
лікування є дуже перспективним напрямком медицини, це 
дасть можливість в майбутньому уникнути  появу ускладнень 
та розвиток інвалідизації. 
 

Список використаних джерел: 
 
1. Whitcomb DC. Primer on Precision Medicine for 

Complex Chronic Disorders. Clin Transl Gastroenterol. 2019 
Jul;10(7):e00067. doi: 10.14309/ctg.0000000000000067. PMID: 
31335357; PMCID: PMC6708660. 

2. Коваленко В.М., Борткевич О.П. Коморбідність: 
визначення, можливі напрямки діагностики та лікування. 
Український ревматологічний журнал.2019;3:77:33-44 

3. Goulart-Silva F, Pessoa AFM, Costa RGF, Bargi-Souza P, 
Santos MF, Nunes MT. Effect of thyroid hormones on rat exocrine 
pancreas morphology and function. Life Sci. 2020 Mar 
15;245:117385. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117385. Epub 2020 Jan 31. 
PMID: 32014425.  

4. Shimizuguchi R, Kamisawa T, Endo Y, Kikuyama M, 
Kuruma S, Chiba K, Tabata T, Koizumi S. Hypothyroidism in 
patients with autoimmune pancreatitis. World J Gastrointest 
Pharmacol Ther. 2018 May 6;9(2):16-21. doi: 10.4292/wjgpt.v9.i2.16. 
PMID: 29736303; PMCID: PMC5937026. 

https://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/kovalenko-v-m-2
https://www.rheumatology.kiev.ua/article/writer/o-p-bortkevich


                              MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

 
548 

5. Beyer G, Habtezion A, Werner J, Lerch MM, Mayerle 
J.Chronic pancreatitis. Lancet 2020;396:499-512. Crossref, Web 
of Science, Medline, Google Scholar    

6. Kempeneers MA, Issa Y, Verdonk RC, et al. Pain 
patterns in chronic pancreatitis: a nationwide longitudinal cohort 
study. Gut 2021;70:1724-1733. Crossref, Web of Science, 
Medline, Google Scholar.  

7. Singh VK, Yadav D, Garg PK. Diagnosis and Management 
of Chronic Pancreatitis: A Review. JAMA. 2019 Dec 24; 
322(24):2422-2434. doi: 10.1001/jama.2019.19411. PMID: 31860051. 

8. Сучасні класифікації та стандарти лікування 
захворювань внутрішніх органів. В:Мостовий Ю.М.,ред 19-те 
вид. доп і перероб. Вінниця, 2019. 1011 с. 

9. Dermott MT. Hypothyroidism. Ann Intern Med. 2020 Jul 7; 
173(1):ITC1-ITC16. doi: 10.7326/AITC202007070. PMID: 32628881 

10. Chaoran Chen, Zhenxing Xie, Yingbin Shen, and Shu Fang Xi  
The Roles of Thyroid and Thyroid Hormone in Pancreas: Physiology and 
Pathology. International Journal of Endocrinology / 2018 / Article 
ID 2861034, https://doi.org/10.1155/2018/2861034 

11. Коваль  Адипоцитокіни та ендотеліальна дисфункція 
при хронічному панкреатиті/ в.ю. коваль  // україна. здоров'я 
нації.― 2015.― n  1 (33).―с.145,) 

12. Н.В. Скрипник, Т.С. Вацеба Метаболічний синдром і 
гіпотиреоз: патогенетичні взаємозв’язки, діагностика, лікування 
 Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні 
розлади» № 1 (37), березень 2017 р. сторінка 60-63, 2017 рік 

13.Оленович О.А, Перепелюк МД. Стан про – та 
антиоксидантної системи крові й щитоподібної залози при 
експериментальному гіпотиреозі. Медична хімія. 2007; 9(4):99-102 

14. Philippa M , Lin HJ. TRPM2 channel-mediated cell 
death: An important mechanism linking oxidative stress-inducing 
pathological factors to associated pathological conditions.Redox 
Biol 2020;37:1017-55[PubMed]  

https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r1&dbid=16&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=10.1016%2FS0140-6736%2820%2931318-0
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r1&dbid=128&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=000561621400020
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r1&dbid=128&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=000561621400020
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r1&dbid=8&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=32798493
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=396&publication_year=2020&pages=499-512&author=G+Beyerauthor=A+Habtezionauthor=J+Wernerauthor=MM+Lerchauthor=J+Mayerle&title=Chronic+pancreatitis.&pmid=32798493
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r2&dbid=16&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=10.1136%2Fgutjnl-2020-322117
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r2&dbid=128&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=000684206400017
https://www.nejm.org/servlet/linkout?suffix=r2&dbid=8&doi=10.1056%2FNEJMcp1809396&key=33158979
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=70&publication_year=2021&pages=1724-1733&author=MA+Kempeneersauthor=Y+Issaauthor=RC+Verdonk&title=Pain+patterns+in+chronic+pancreatitis%3A+a+nationwide+longitudinal+cohort+study.&pmid=33158979
https://www.hindawi.com/journals/ije/
https://www.hindawi.com/journals/ije/contents/year/2018/
https://doi.org/10.1155/2018/2861034
https://health-ua.com/newspaper/tn_diabeto_terioido_met_r/27762-tematichnij-nomer-dabetologya-tireodologya-metabolchn-rozladi--1-37-berezen
https://health-ua.com/newspaper/tn_diabeto_terioido_met_r/27762-tematichnij-nomer-dabetologya-tireodologya-metabolchn-rozladi--1-37-berezen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Malko+P&cauthor_id=33130440
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Jiang+LH&cauthor_id=33130440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21902596


                                                    MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
            Svazek XXIІ-mezinárodní kolektivní monografie 
 

  

 
549 

15. Greg GK , Reza FA, Shiri  L, Hirohito I. Reducing 
Pancreatic Fibrosis Using Antioxidant Therapy Targeting  Nrf 2 
Antioxidant Pathway: A Possible Treatment for Chronic 
Pancreatitis.Pancreas 2019;48(10):1259-1262. [PubMed]  

16. Lourdes S, Dean C , Hirohito I. Antioxidant Therapy in 
Pancreatitis Antioxidants.Basel.2021;23:10(5) –657[PubMed]  

17. Molecular Functions of Thyroid Hormones and Their 
Clinical Significance in Liver-Related Diseases / H. C. Chi, C. Y. Chen, 
M. M. Tsai [et al.] // Biomed Res Int. – 2013. – P. 601361. 

 18. Вікові особливості ліпідного обміну у хворих з 
маніфестним гіпотиреозом., Aрхів клінічної медицини., 2014; 1:21-3.  

 19. Bakker SJ, ter Maaten JC, Popp-Snijders C, Slaets JP, Heine 
RJ, Gans RO. The relationship between thyrotropin and low density 
lipoprotein cholesterol is modified by insulin sensitivity in healthy 
euthyroid subjects. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(3):1206-11 

  20.Семченко НМ. Кореляція тиреоїдного статусу з 
показниками ліпідного обміну та рівнем психофізіолохічного 
розвитку дітей з латентним гіпотиреозом., Фізіологічний 
журнал. 2008;54(3):57-64. 

  21.Паньків В.І. Синдром гіпотиреозу / В.І. Паньків // 
Міжнар. ендокринол. ж. – 2012. – № 5. – С. 83-87. 

  22. Safayee S, Karbalaei N, Noorafshan A, Nadimi E. 
Induction of oxidative stress, suppression of glucose-induced 
insulin release, ATP production, glucokinase activity, and 
histomorphometric changes in pancreatic islets of hypothyroid rat. 
Eur J Pharmacol. 2016;791:147-156 

  23. Labbadia J, Morimoto R. The biology of proteostasis in 
aging and disease. Annu Rev Biochem. 2015;84:435-64. doi: 
10.1146/annurev-biochem-060614-033955. PMid:25784053 PMCid: 
PMC4539002 

 
 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Kojayan+GG&cauthor_id=31688588
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Alizadeh+RF&cauthor_id=31688588
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+S&cauthor_id=31688588
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Ichii+H&cauthor_id=31688588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21902596
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Swentek+L&cauthor_id=33922756
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Chung+D&cauthor_id=33922756
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Ichii+H&cauthor_id=33922756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21902596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27568837


 

 

Vydavatel: 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. 
se sídlem V Lázních 688, Jesenice 252 42 

IČO 03562671  Česká republika 
 
 

 

MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
Svazek XXII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 

 

 
Podepsáno k tisku 10. srpen 2022 

 Formát 60x90/8. Ofsetový papír a tisk 
Headset Times New Roman. 

Mysl. tisk. oblouk. 8.2. Náklad 100 kopií. 
 

 
 


	Обложка Монографія.pdf
	22 Моно.pdf
	7. Про схвалення Концепції створення та впровадження  автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних  товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. № 497-р
	22. Богдан Т. Відбудова економіки: напрямки, важелі, інститути. Економічна правда. 25 квітня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686208/
	25. Самойлюк М. Самі не впораємося. Чи достатньо фінансової допомоги отримує Україна. Економічна правда. 3 серпня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/3/689940/
	2. DNA pioneer's 'eureka' moment http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/programmes/newsnight/8245312.stm
	18. https://ukranews.com/news/600691-ks-zakryl-delo-o-konstytucyonnosty-polnomochyy-polycyy-brat-y-khranyt-obrazcy-dnk
	20. Про державну реєстрацію геномної інформації людини: проект Закону від 26.10.2020 №4263


	21. Що не так з обробкою геномної інформації в законопроекті № 4265? https://dslua.org/publications/shcho-ne-tak-z-obrobkoiu-henomnoi-informatsii-v-zakonoproekti-4265/
	22. https://ukranews.com/news/772889-gosregistrantsiya-dnk-rada-provalila-zakonoproekt
	Виклад основного матеріалу. Бронзи системи Cu-Sn-Al з вмістом понад 7% (мас.) Al. Аналіз діаграми Al-Sn свідчить про те, що взаємодія компонентів алюмінію та олова  не може додати до структурного стану цих сплавів ніяких проміжних фаз, через їх відсут...
	Бронзи системи Cu-Sn-Al з вмістом до 7% (мас.) Al. Перехід у концентраційну область зниженої концентрації Al проти рівноважної за евтектичною лінією діаграми Cu-Al (до 7,4 % (мас.)) принципово змінює характер структуроутворення сплавів системи Cu-Sn-A...
	Висновки. За результатами дослідження встановлено, що у випадку структуроутворення сплавів з вмістом алюмінію до евтектичного інтервалу системи Cu-Al фазові перетворення відбуваються відповідно до закономірностей немонотектичних  складів монотектичної...



