


Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. (Česká republika) 
Středoevropský vzdělávací institut (Bratislava, Slovensko) 

Národní institut pro ekonomický výzkum (Batumi, Gruzie) 
Al-Farabi Kazakh National University (Kazachstán) 

Institut filozofie a sociologie Ázerbájdžánu Národní akademie věd (Baku, Ázerbájdžán) 
Batumi School of Navigation (Batumi, Gruzie) 

Regionální akademie managementu (Kazachstán) 
Veřejná vědecká organizace „Celokrajinské shromáždění lékařů ve veřejné správě“ 

(Kyjev, Ukrajina) 
Nevládní organizace „Sdružení vědců Ukrajiny“ (Kyjev, Ukrajina) 

Univerzita nových technologií (Kyjev, Ukrajina) 

v rámci publikační skupiny Publishing Group „ Vědecká perspektiva “ 

MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 

Česká republika 
2022 



International Economic Institute s.r.o. (Czech Republic) 
Central European Education Institute (Bratislava, Slovakia) 
National Institute for Economic Research (Batumi, Georgia) 

Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan) 
Institute of Philosophy and Sociology of Azerbaijan National Academy of Sciences 

(Baku, Azerbaijan) 
Batumi Navigation Teaching University (Batumi, Georgia) 

Regional Academy of Management (Kazakhstan) 
Public Scientific Organization "Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public 

Administration" (Kyiv, Ukraine) 
Public Organization Organization "Association of Scientists of Ukraine" (Kyiv, Ukraine) 

University of New Technologies (Kyiv, Ukraine) 

within the Publishing Group “Scientific Perspectives” 

MODERN ASPECTS OF SCIENCE 
23- th volume of the international collective monograph 

Czech Republic 
2022 



UDC 001.32: 1/3] (477) (02) 
C91 

Vydavatel: 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. 
se sídlem V Lázních 688, Jesenice 252 42 

IČO 03562671  Česká republika 
Zveřejněno rozhodnutím akademické rady 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. (Zápis č. 17/2022 ze dne 8. září 2022) 

Monografie jsou indexovány v mezinárodním vyhledávači 
Google Scholar 

Recenzenti: 
Karel Nedbálek - doktor práv, profesor v oboru právo (Zlín, Česká republika) 

Markéta Pavlova - ředitel, Mezinárodní Ekonomický Institut  (Praha, České republika) 
Iryna Zhukova -kandidátka na vědu ve veřejné správě, docentka (Kyjev, Ukrajina) 

Yevhen Romanenko - doktor věd ve veřejné správě, profesor, ctěný právník Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina) 
Oleksandr Datsiy - doktor ekonomie, profesor, čestný pracovník školství na Ukrajině (Kyjev, Ukrajina) 

Jurij Kijkov - doktor informatiky, dr.h.c. v oblasti rozvoje vzdělávání (Teplice, Česká republika) 
Vladimír Bačišin - docent ekonomie (Bratislava, Slovensko) 

Peter Ošváth - docent práva (Bratislava, Slovensko) 
Oleksandr Nepomnyashy - doktor věd ve veřejné správě, kandidát ekonomických věd, profesor, 

řádný člen Vysoké školy stavební Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina) 
Vladislav Fedorenko - doktor práv, profesor, DrHb - doktor habilitace práva (Polská 

akademie věd), čestný právník Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina) 
Dina Dashevska - geolog, geochemik Praha, Česká republika (Jeruzalém, Izrael) 

Tým autorů 
C91 Moderní aspekty vědy: XXIII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o..  Česká republika: Mezinárodní Ekonomický 
Institut s.r.o., 2022. str. 198 

Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie obsahuje publikace o: 
utváření a rozvoji teorie a historie veřejné správy; formování regionální správy a 
místní samosprávy; provádění ústavního a mezinárodního práva; finance, 
bankovnictví a pojišťovnictví; duševní rozvoj osobnosti; rysy lexikálních výrazových 
prostředků imperativní sémantiky atd. 

Materiály jsou předkládány v autorském vydání. Autoři odpovídají za obsah a 
pravopis materiálů. 

© Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. 
© Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2022 

© autoři článků, 2022 



                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
4 

OBSAH 
 

PŘEDMLUVA  
 

ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A  
STÁTNÍ SPRÁVA 

 
§1.1 УРЯД ЛІКВІДУВАВ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ (Романенко Є.О., Національний 
Авіаційний Університет) 
 

8 

ODDÍL 2. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 
 

§2.1 HOUSING MARKET IN UKRAINE: ANALYTICAL 
ASPECTS (Yelisieieva L., Lesya Ukrainka Volyn National 
University) 
 

19 

§2.2 УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ 
ЯК ФАКТОРОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІВДЕННОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ (Альбещенко О.С., Миколаївський  
національний аграрний університет) 
  

29 

§2.3 ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
ЕКОНОМІЧНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В КОМПАНІЇ 
(Соболєва Г.Г., Харківський  національний  університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова) 
 

41 

§2.4 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
КЛАСТЕРНОЇ СТРУКТУРИ          (Шипоша В., ТОВ 
«Інститут науково-педагогічної та виробничої 
інфраструктури», Трушкіна Н., Інститут економіки 
промисловості НАН України, Уткін В., Інститут 
економіки промисловості НАН України) 

52 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
5 

ODDÍL 3. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, FILOZOFIE 
 
§3.1 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ПРАКТИЦІ 
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ 
СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (НА 
ПРИКЛАДІ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ) (Кравченко Ю.В., 
Запорізький державний медичний університет,               
Гнатенко С.А., Запорізький державний медичний 
університет, Огіренко Л.П., Запорізький державний 
медичний університет) 
 

69 

§3.2 КОНЦЕПТ «РОСІЯ» У ПОЛІТИЧНІЙ 
ПУБЛІЦИСТИЦІ ВІТАЛІЯ ПОРТНИКОВА (Павлушенко 
О.А., Вінницький державний педагогічний університету 
імені Михайла Коцюбинського,          Прокопчук Л.В., 
Вінницький державний педагогічний університету імені 
Михайла Коцюбинського) 
 

79 

§3.3 ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО  СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В 
УКРАЇНІ (Рижанова А.О., Сумський державний 
педагогічний університет ім. А.С.Макаренка) 

99 

 
ODDÍL 4. PSYCHOLOGIE 

 
§4.1 ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА: ОРІЄНТАЦІЯ НА 
ДУХОВНУ ПАРАДИГМУ (Савчин М.В., Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка) 
 

116 

ODDÍL 5. PRÁVNÍ ŘADA 
 

§5.1 ЗАКОН ПРО ЛЕНД-ЛІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ              
(Романенко Є.О., Національний авіаційний університет) 

128 



                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
6 

§5.2 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ (Саінчин О.С., 
Херсонський державний університет, Журавель М.В., 
Одеської державної академії будівництва та архітектури) 
 

140 

§5.3 НЕВІДКЛАДНІ СЛІДЧІ ДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ 
ВЧИНЯЮТЬСЯ АБО ВЧИНЯЛИСЯ НА ДЕОКУПОВАНІЙ 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (Сиводєд І.С., Офіс Генерального 
прокурора України) 

152 

 
ODDÍL 6. PENÍZE, FINANCE A ÚVĚR 

 
§6.1 CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF 
UKRAINE INTRODUCTION (Radova N.V., Odessa 
National Economic University) 

164 

 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
7 

Шановні колеги! 

 
Вітаю Вас із виходом XXIII-го 

тому 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, 
 

директор Видавничої групи  
«Наукові перспективи»                                      Ірина Жукова 
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ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA,  
SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 

§1.1 УРЯД ЛІКВІДУВАВ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ (Романенко Є.О., Національний 
Авіаційний Університет) 

Вступ. Державний резерв - особливий державний 
 запас матеріальних цінностей, призначених для 
використання в цілях і в порядку, передбачених Законом. У 
складі Д. р. створюється незнижуваний запас матеріальних 
цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).[1] 
Державний резерв являє собою стратегічний запас 
найважливіших видів промислових та продовольчих товарів, 
матеріалів сировинних запасів, палива, машин та обладнання 
та є важливим компонентом системи забезпечення 
національної безпеки, а також одним з найважливіших 
інструментів держави по оперативному реагуванню на 
несприятливі та різкі зміни економічної та соціально-
політичної ситуації в країні та у світі; виникнення нових 
загроз, в тому числі терористичних; природних та 
техногенних катастроф. 

Виклад основного матеріалу. Державний резерв є 
одним з найбільш важливих елементів економічної безпеки 
поряд з такими її складовими як мобілізаційна підготовка 
економіки держави, її території та комунікацій та 
стратегічних ресурсів; наявність чіткої системи 
стандартизації; наявність твердої національної валюти; 
імпортна незалежність; бюджетна безпека та наявність 
висококваліфікованих управлінських кадрів на державному 
рівні [2].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Як надійний акумулятор матеріальних цінностей 
державний резерв може використовуватися для реалізації 
стимулюючого впливу на ринок та зростання валового 
національного продукту.[3]  

Державний резерв розглядається як особливий 
державний запас матеріальних цінностей, призначених для 
використання з метою і в порядку передбаченими 
законодавством. У складі державного резерву створюється не 
знижувальний запас матеріальних цінностей [4].  

Державний резерв являє собою стратегічний запас 
найважливіших видів промислових та продовольчих товарів, 
матеріалів сировинних запасів, палива, машин та обладнання 
та є важливим компонентом системи забезпечення 
національної безпеки, а також одним з найважливіших 
інструментів держави по оперативному реагуванню на 
несприятливі та різкі зміни економічної та соціально-
політичної ситуації в країні та у світі; виникнення нових 
загроз, в тому числі терористичних; природних та 
техногенних катастроф. 

Державний резерв України необхідний для: 
забезпечення потреб України в особливий період; надання 
державної підтримки окремим галузям народного 
господарства та підприємствам з метою стабілізації 
економіки у разі тимчасових порушень термінів постачання 
важливих видів сировини і паливно-енергетичних ресурсів, 
продовольства, виникнення диспропорцій між попитом і 
пропозицією на внутрішньому ринку; надання гуманітарної 
допомоги; забезпечення першочергових робіт під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. [5]  

Структурними складовими державного резерву є:  
- мобілізаційний резерв, що утворюється за рахунок 

запасів матеріально-технічних і сировинних ресурсів, 
призначених для забезпечення розгортання виробництва 
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військової та іншої промислової продукції, ремонту техніки 
та майна в особливий період, воєнний час, під час робіт із 
відновлення залізничних та автомобільних доріг, морських і 
річкових портів, аеродромів, ліній і споруд зв’язку, газо-, 
нафтопродуктопроводів, систем енерго- і водопостачання для 
організації безперебійної роботи промисловості, транспорту і 
зв’язку, надання медичної допомоги; 

- запаси сировинних, матеріально-технічних і 
продовольчих ресурсів, призначені для забезпечення 
стратегічних потреб країни;  

-запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання 
першочергових робіт під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, 
передбачених чинним законодавством[6].  

Діюча нині система державного матеріального резерву 
України зародилася за часів Радянського союзу й 
призначалася для обслуговування всього комплексу 
відповідних потреб країни з плановою економікою. Розпад 
СРСР призвів до втрати значної частини об’єктів 
інфраструктури системи державного резерву і запасів 
матеріальних цінностей, які розміщувалися на територіях 
колишніх союзних республік, ускладнив господарські 
зв’язки. Система державного матеріального резерву багато 
разів перебудовувалася, змінювалися назви і статус органів 
управління, але завжди зберігала своє призначення. 

1 листопада 1991 року розпочалася історія 
Держкомрезерву України, з прийняттям постанови Кабінету 
Міністрів України № 299-04 «Про створення Державного 
Комітету України з державного матеріального резерву», який 
був утворений на базі Українського територіального 
управління Комітету з державних матеріальних 
резервів при Раді Міністрів СРСР. В цій же постанові 
відзначалося, що новоутворений Державний комітет України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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з матеріального резерву є правонаступником цього 
управління, з чого витікає логічний висновок: Держкомрезерв 
має всі підстави додати до своєї 20-річної біографії ще шість 
десятиліть радянської доби. У 1992 році Кабінетом Міністрів 
України було затверджено Положення про державний 
матеріальний резерв та Положення про Державний комітет 
України з матеріального резерву. Номенклатура та рівень 
накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву 
було затверджено в 1993 році, а в 1994 році – додатково 
затверджено Положення про Держкомрезерв. В січні 1997 
році був прийнятий Закон України "Про державний 
матеріальний резерв”: система отримала професійну 
законодавчу базу своєї діяльності[4]. 

З грудня 1999 року Комітет було реорганізовано 
в Державне Агентство по управлінню державним 
матеріальним резервом. Практика державного будівництва, 
розбудова економіки країни вимагала створення структури з 
високим статусом та відповідними повноваженнями. 

В серпні 2001 року Указом Президента 
України Агентство по управлінню державним матеріальним 
резервом було реорганізовано в Державний Комітет України з 
державного матеріального резерву. У жовтні того ж року 
затверджено Положення про Комітет. 

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 
№ 1085/2010 «Про організацію системи центральних органів 
виконавчої влади» Державний комітет України з державного 
матеріального резерву реорганізовано в Державне агентство 
резерву України. Держрезерв здійснює свою діяльність 
відповідно до Положення про Державне агентство резерву 
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.10.2014 № 517. Згідно з Положенням 
Держрезерв є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
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Міністрів України через Міністра економічного розвитку і 
торгівлі України і який реалізує державну політику у сфері 
державного матеріального резерву.  

Агентство Держрезерву України формує, розміщує, 
зберігає та поновлює (освіжує) запаси державного резерву. 
Державний резерв - один з ключових факторів національної 
безпеки України. Тому при розробці номенклатури та норм 
накопичення враховуються: концепція національної безпеки, 
військова доктрина держави, вірогідність виникнення і 
можливі масштаби природних негараздів і техногенних 
катастроф поточні економічні та фінансові можливості 
держави, параметри прогнозів соціально — економічного 
розвитку і демографічної ситуації в країні, структура та 
перспективи розвитку промислового і 
сільськогосподарського виробництва та споживання, рівень і 
темпи науково — технічного прогресу, а також можливості та 
технології самої системи державного матеріального резерву. 
Кожна зазначена ситуація потребує концентрації в обмежені 
терміни великих обсягів різних матеріалів і продукції. 

До системи державного резерву входять підприємства, 
установи і організації, на яких зберігаються матеріальні 
цінності держрезерву. Запаси матеріально — технічних 
цінностей державного та мобілізаційного резерву 
зберігаються на декількох тисячах підприємств різних форм 
власності (у тому числі приватної). 

Держрезерву належать понад 30 підприємств, що 
працюють у сфері приймання/зберігання/переробки зерна, 
борошномельних послуг, складські та холодильні 
приміщення, а також об'єкти зберігання нафтопродуктів. 

Серед номенклатури необхідних запасів із понад 200 
позицій, головні — це м'ясо та м'ясопродукти, зерно, 
борошно, цукор, соняшникова олія та вершкове масло, 
нафтопродукти. 
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Держрезерв є засновником низки підприємств, про які 
не згадується на офіційному сайті цього органу, зокрема: ДП 
«Ресурспостач» (м. Київ), ДП «Укрспецпостач» (м. Київ, у 
стані припинення з 2015 р.), ДП «Резерв» (м. Київ, у стані 
припинення з 2012 р.), ДП «Хлібна база №74» (Запорізька 
область), ДП «Новотроїцький елеватор» (Херсонська область, 
порушено справу про банкрутство), ДП «Вознесенський 
КХП» (Миколаївська область). 

Загальна елеваторна потужність активів Держрезерву 
декларується понад 1 млн. т. Але частина з них не в кращому 
технічному стані, орієнтовно в належному стані — лише 50-
60% від загального. Також, лише два елеватори є 
прибутковими — за рахунок діяльності млинів, що 
знаходяться на їх території: «Куліндорівський КХП» та 
«Охтирський КХП». 

У числі досягнень Держрезерву за останній період: 
відновлення незнижуваних запасів зерна та м'яса, виконання 
плану освіження, прозора організація тендерів, оперативне 
реагування на коливання ринку (у березні 2011 року 
Держрезерв допоміг стабілізувати ціни на соціальне борошно 
за рахунок запасів зерна на підприємствах системи, у жовтні 
2011 року виказав готовність надати необхідну кількість 
авіапалива з метою недопущення його дефіциту на ринку 
авіаперевезень). Крім того, Держрезерв зміг збільшити майже 
вдвічі (в порівнянні з минулим роком) завантаження своїх 
підприємств зерном. У міжнародній сфері Держрезерв 
України приступив до реалізації власної ініціативи зі 
створення «бази знань» з надзвичайних ситуацій у країнах 
СНД. [7] 

Однак, сьогодні державний матеріальний резерв, як 
стратегічний запас держави, використання якого чітко 
регламентується законодавством, дедалі більше 
використовується для вирішення поточних проблем. 

https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy/elevator/946-novotroitskiy-elevator
https://agropolit.com/interview/758-yaroslav-pogoriliy-nastilki-vicherpaniy-derjrezerv-i-vajkiy-tehnichniy-stan-scho-zavdannya-stoyit--vijivannya-do-novogo-sezonu
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Внаслідок інтенсивного використання протягом останніх 
років ресурсів державного матеріального резерву, хронічного 
неповернення запозиченого в установлені строки, проведення 
розрахунків з Держкомрезервом за відпущені матеріальні 
ресурси шляхом здійснення взаємозаліків, значно зменшено 
наявні обсяги багатьох видів продукції. 

Cьогодні державні запаси товарів знаходяться в 
найгіршому стані з моменту створення Держкомрезерву. Нині 
стратегічні запаси держави фактично перетворилися в 
оперативні і знаходяться у критичному стані, середній 
відсоток завантаженості суб'єктів господарювання системи 
державного резерву не перевищує 15 %. Практично усі 
підприємства та організації, що входять до сфери управління 
Держкомрезерву, побудовані з урахуванням досягнень науки 
і техніки в часи радянської влади. їх виробничі потужності є 
фізично зношеними та не відповідають вимогам сучасності 
(енергозберігаючі технології виробництва, якість продукції 
тощо), що робить їх неконкурентоспроможними на ринку 
товарів і послуг [8]. 

Крім цього, для освіження матеріальних цінностей 
необхідно постійно залучати додаткові кошти для покриття 
різниці між ціною реалізації матеріальних цінностей, що у 
результаті довготривалого зберігання втратили якісні 
показники, та ціною закупівлі аналогічних за асортиментом 
нововиготовлених матеріальних цінностей [8]. 

Такий стан справ з державним матеріальним резервом 
України може призвести до того, що в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, уряд не буде мати джерел для 
надання допомоги економіці України, що є загрозою 
національній безпеці держави. 

Держрезерв жодного разу не реформувався із дати свого 
заснування 1991 р. Його діяльність постійно 
супроводжувалося скандалами, система Держкомрезерву 
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спеціально доводилася до банкрутства. За відсутності 
належної законодавчої бази та бюджетного фінансування, 
державні запаси тривалий час активно використовувалися і не 
поповнювалися. Росли борги Держкомрезерву, під сумнів 
ставилася можливість нарощування ресурсів, забезпечення 
національної безпеки. З метою реформування системи 
Держрезерву починаючи з 2015 р. ведеться нормативно-
правове забезпечення впровадження реформ, створено робочі 
групи з реформування системи Держрезерву із залученням 
експертів із Європейських країн. 

У міжнародному практиці набули поширення такі 
підходи до формування стратегічних запасів, як: 
акумулювання безпосередньо у державних резерв та 
формування комерційних резервів шляхом введення 
державних зобов’язань на приватні компанії щодо 
резервування. Державні резерви можуть використовуватися з 
метою підтримки низькорентабельного виробництва у 
стратегічних галузях, захисту населення в умовах зростання 
цін на товари. Привабливість комерційних резервів 
пояснюється тим, що вони не потребують бюджетних витрат. 
Проте лише державне резервування уможливлює оперативне 
реагування у надзвичайних ситуаціях, забезпечує реалізацію 
управлінського підходу до стану державних запасів, а також 
дозволяє залучати значні обсяги матеріальних цінностей. 

19 серпня 2022 року Уряд ухвалив розпорядження «Про 
схвалення Стратегії реформування системи державного 
матеріального резерву на період до 2025 року». Це рішення 
дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє 
адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулась 
після повномасштабного вторгнення рф.[9] 

Стратегія реформування передбачає ліквідацію 
Державного агентства резерву разом з розв'язання питання 
заборгованостей підприємства. 
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Збиткові підприємства будуть передані до Фонду 
державного майна, а нафтобази – до НАК "Нафтогаз 
України". 

Замість ліквідованого агентства планують створити 
новий центральний орган виконавчої влади, який діятиме за 
новими принципами. 

"Це рішення дає старт масштабній трансформації 
системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими 
Україна зіштовхнулась після повномасштабного вторгнення 
рф",  запевняють в Мінекономіки. 
Крім того, актуалізується номенклатура матеріальних 
цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально 
важливих товарів за окремими напрямками: 

- енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо); 
- оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні 

мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси 
хімічного захисту); 

- продовольчий кошик (білкові та супові суміші, 
сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого 
зберігання, таблетки для очищення води); 
- медичний кошик (антибіотики, ліки першої 

необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо). 
Набір товарів з даного переліку дозволить державі 

оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи 
населення та ЗСУ всім необхідним. 
Також у відомстві повідомляють, що реформа запроваджує 
нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. 

Відтак, паливно-мастильні матеріали будуть 
розміщуватись: 

- на базі конфіскованих у рф активів та автозаправних 
станцій, 

- у приватних власників нафтобаз, 
- на територіях дружніх до України країн ЄС. 
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Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та 
зменшити ризики його знищення загарбниками. Також 
інформацію про всі запаси матеріального резерву буде 
переведена у "цифру", де їхній рух та облік буде 
здійснюватися через електронні реєстри.[9] 

Висновки. Державний резерв є одним з найбільш 
важливих елементів економічної безпеки держави. Державний 
резерв розглядається як особливий державний запас 
матеріальних цінностей, призначених для використання з метою і 
в порядку передбаченими законодавством. У складі державного 
резерву створюється не знижувальний запас матеріальних 
цінностей Cьогодні державні запаси товарів знаходяться в 
найгіршому стані з моменту створення Держкомрезерву. Нині 
стратегічні запаси держави фактично перетворилися в оперативні 
і знаходяться у критичному стані, середній відсоток 
завантаженості суб'єктів господарювання системи державного 
резерву не перевищує 15 %. Практично усі підприємства та 
організації, що входять до сфери управління Держкомрезерву, 
побудовані з урахуванням досягнень науки і техніки в часи 
радянської влади. їх виробничі потужності є фізично зношеними 
та не відповідають вимогам сучасності. Уряд ухвалив 
розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи 
державного матеріального резерву на період до 2025 року». Це 
рішення дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє 
адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіштовхнулась 
після повномасштабного вторгнення рф. 
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ODDÍL 2. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 
 
 

§2.1 HOUSING MARKET IN UKRAINE: ANALYTICAL 
ASPECTS (Yelisieieva L., Lesya Ukrainka Volyn National University) 

 
Introduction. With the beginning of the war the national 

real estate market practically stopped and is now gradually 
recovering. As of the beginning of June 2022 the cost of destroyed 
housing has already exceeded 40 billion dollars. In the post-war 
period the issue of housing reconstruction and development of the 
real estate market to meet the primary needs of Ukrainians will 
become acute. This confirms the relevance of chosen issue. The 
purpose of the article is to investigate the peculiarities and 
prospects of the development of the housing market in Ukraine in 
the pre-war and post-war periods. 

Results. Real estate and the real estate market have got an 
important role in the socio-economic and socio-political processes 
of the national economy. First, real estate is one of the main 
components of national wealth and a factor in ensuring the well-
being of the population. Secondly, it is a material and spatial form 
of the organization of economic activity and a component of the 
means of production. Thirdly, real estate is an important object of 
property, which is inextricably linked with the triad of property – 
the rights of use, possession and disposal, etc. 

There are three types of real estate: land, housing and non-
residential premises. In addition, according to various criteria, 
elite, typical, mobile, social, rental, commercial real estate, etc. are 
also distinguished. Accordingly, different types of real estate markets 
are distinguished. Urban and suburban housing markets are 
distinguished by location; by forms of ownership - housing markets 
that are in private, municipal, collective, state ownership, etc. The 
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primary and secondary real estate markets are distinguished by the 
term of operation of residential real estate. 

According to economic theory, residential real estate is an 
economic good. Accordingly, it has signs of divisibility and 
competitiveness. Residential real estate has a number of 
characteristics: high consumer utility relative to other goods, the 
ability to satisfy material and immaterial needs, a long period of 
use and is a source of income, etc. 

The housing fund makes up the largest share of national 
wealth, as housing is one of the main human needs and until 
recently was the primary value for most citizens of Ukraine. In 
1991, the total volume of the housing stock in Ukraine amounted 
to 923 million m2, and thirty years later this indicator already 
amounted to 1 billion m2 [4]. As of the end of 2021, almost the 
entire housing stock (98.1%) was located in apartment buildings, 
and 1.9% (16.1 million m2) was the area of dormitories and 
residential premises in non-residential buildings. The share of the 
private housing stock in the total amount was 93.4%, while the 
communal stock was 5.2%, the state stock was 1.4% [4]. The 
housing stock includes apartments in multi-apartment residential 
buildings, manor residential buildings, as well as residential 
premises in other buildings of all forms of ownership. According 
to the data of the State Statistics Service of Ukraine, the average 
living space per person in Ukraine in the pre-war period was 24 
m2 against 17 m2 in 1990 [4]. At the same time, this indicator is 
slightly lower than the UN social standard, which is 30 m2 of 
living space per person [5]. In the pre-war period, Ukraine 
annually built about 10 million m2 of housing or approximately 
0.25 m2 per person per year [6]. Such volumes of construction did 
not lead to the emergence of a surplus of new housing. The largest 
construction was carried out in Kyiv, Lviv and Odesa. 

In the pre-war period, despite the spread of covid, the 
demand for residential real estate in Ukraine also grew. One of the 
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reasons for this was the increase in the income of Ukrainian labor 
migrants abroad [7]. This had a significant impact on pricing on 
the residential real estate market in Ukraine. In 2021, Ukraine was 
among the top 10 European countries-leaders in terms of housing 
price increases. According to the Knight Frank consulting 
company, among 130 countries, Ukraine took 24th place [8]. Until 
the beginning of 2022, the average price per square meter in the 
primary market was UAH 35,000, while in the secondary market 
it was about UAH 27,000. For comparison, in terms of the cost 
per square meter of residential real estate in Kyiv, Ukraine has 
overtaken even such cities as: Bucharest, Warsaw and 
Luxembourg. Based on the analysis of the data of the State 
Statistics Service of Ukraine, we can state that in the pre-war 
period, with the condition of saving 30-50% of the monthly 
income (above the average in the region), households working in 
the national economy needed at least eight years to buy a home 
and for the population of cities with millions – more than ten to 
fifteen years. For example, in Kharkiv, it took at least sixteen 
years. 

The invasion of russia and the destruction of infrastructure 
caused the suspension and disorganization of the secondary and 
primary real estate markets. As of the end of May, according to 
the Ministry of Infrastructure of Ukraine, more than 45,000 m2 of 
housing had already been destroyed. Cities such as Mariupol, 
Kharkiv, Chernihiv, Severodonetsk and Lysychansk suffered the 
most from the destruction of the housing stock. 

As a result of the war, the demand for housing in the 
primary market decreased from 20% to 100% depending on the 
region. The offer has also decreased several times. 

The situation in the secondary market is also difficult. For 
example, the cost of renting housing in the western region 
increased from 20% to 225%. Similarly, in the Kirovohrad and 
Cherkasy regions, the rent of apartments increased from 13% to 
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373%. The supply, as in the primary market, has decreased 
practically throughout Ukraine. 

An important pre-war factor affecting the housing market 
was mortgage lending. Availability and terms of mortgage lending 
in Ukraine differed significantly from many European countries. 
For example, in the countries of the Eurozone, the average rate on 
mortgage loans was at a level slightly higher than one, while in 
Ukraine such loans in 2021 were provided at a rate of 12% and 
higher. 

An important factor in the development of the real estate 
market in Ukraine can also be considered the level of poverty, 
which has increased due to the spread of the covid-19 pandemic 
and continues to increase due to military operations on the 
territory of Ukraine. This is justified by the fact that a significant 
number of economic agents lost their jobs due to massive job cuts 
or the inability to run their businesses as a result of the war. 
Accordingly, the solvency of consumers is significantly reduced. 

During the study, a PEST analysis was conducted, which 
allowed to identify political (war, variability of tax legislation, 
excessive bureaucratization of the economy, political corruption), 
economic (decrease in population income, lack of savings in most 
households, high prices for energy resources and building 
materials), social (internal and external migration, mobility of the 
population, conservative character of the social behavior of the 
population) and technological ("aging", destruction of the housing 
stock of Ukraine, emergence of innovations) factors that have a 
significant impact on the housing market in Ukraine. In our 
opinion, the stimulating factors for the development of housing in 
Ukraine in the pre-war period were the emergence of innovative 
technologies and high mobility of the population. Among the 
constraining factors are the variability of tax legislation, political 
corruption and excessive bureaucratization of the economy. 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
23 

In addition, ecological solutions are becoming increasingly 
popular in the global residential real estate market. The energy 
crisis of the 1970s can be considered the beginning of "green" 
construction. At that time, the cost of energy sources increased 
significantly, which led to a reduction in the consumption of non-
renewable fossil resources. For example, such technologies are 
actively used by China, the USA, Japan and India [9; 10]. We 
consider the construction of complexes using ecological 
technologies to be a promising direction in modern construction. 

There are a number of methods of environmental 
certification of innovative real estate, the use of which has a 
positive effect on the brand image of the developer. The most 
famous methods of environmental certification (granting the status 
of an ecological building) are the European BREEAM and the 
American LEED [11]. In general, their content is the same, they 
have strict criteria for compliance with standards, but only the 
assessment conditions change over time. The American standard 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) was 
developed in the USA in 1998. BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) is the first 
method of environmental certification of buildings. It was 
developed in 1990 in Great Britain. Properties that have LEED 
and BREEAM ratings have a higher market value in the primary 
and secondary markets. 

According to experts, "green" construction is a set of 
measures that ensure the improvement of energy efficiency of the 
building. Its criteria include energy efficiency, bioclimatism 
(using the features of the local climate to reduce energy 
consumption and create a harmonious space), reducing the amount 
of harmful emissions, etc. 

At the current stage of social development, the world leaders 
in construction are companies that build environmentally friendly 
buildings. It should be noted that the technologies of such 
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construction are widespread and used in the world for a long time. 
Almost 50% of private houses in the USA are built using frame 
technology using natural insulation. The population of Finland 
builds their houses from glued beams, and in Canada they mainly 
use natural wooden logs. 

In the pre-war period, "green" construction was also 
activated in the national economy. The reason for this was 
Ukraine's high energy dependence on imported resources. More 
than 60–70% of the total energy balance of the national economy 
was made up of foreign energy resources [12]. Ukraine was one of 
the most energy-dependent countries in Europe. This was 
facilitated not only by the lack of own energy resources, but also 
by their inefficient use, which increased the threat to the 
protection of national interests and national security of the 
country. 

If we consider innovative solutions on the domestic market 
in the pre-war period, we can cite the example of straw houses 
from the LifeHouseBuilding company. Based on available 
technical solutions, they developed a technology for 
manufacturing wall panels from available organic material – 
straw. In 2017, the company received state certification of its 
structures and gave a guarantee for the entire period of their 
operation. This company implemented more than 30 projects in 
Dnipro, Kyiv, Lviv, Kharkiv, etc. and successfully exported 
abroad. 

Many countries have positive experience in the 
implementation of economic policy regarding the regulation of the 
housing sector. For Ukraine Poland has valuable experience in 
reforming the housing sector. Here at the beginning of the 21st 
century the foundations were laid for the organization of 
associations of co-owners of an apartment building with relevant 
management and functions (from determining the fee for housing 
maintenance to the procedure for reconstruction or capital repair 
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of the building). Similar associations were also created in the 
USA, England and France. Such a transformation contributed to 
the emergence of an effective owner in Ukraine, the creation of a 
financial and economic mechanism for proper maintenance, and in 
the future – capital repair and reconstruction of housing. The 
process of creating housing societies in Poland differed from the 
creation of associations of co-owners of apartment buildings in 
Ukraine due to the participation of the local government in the 
society and the obligation to create a housing society in the 
presence of two or more owners, including the local government. 
In Ukraine this practice has spread significantly only in certain 
regions, mainly in Kharkiv, Odesa, Lviv and Dnipropetrovsk 
regions. 

In the pre-war period, housing policy in Ukraine was one of 
the most controversial issues. A significant part of the population 
needed to improve housing conditions, while often not having the 
funds to purchase a new home. In addition, the issue of internally 
displaced persons in Ukraine was already quite acute [13]. State 
housing programs aimed at solving this problem were 
underfunded, and housing legislation needed improvement. With 
this in mind, we should work in at least several directions: study 
the possibilities and sources of reconstruction of the housing 
stock, change approaches to housing maintenance. 

Unfortunately, due to the attack of the russian federation on 
Ukraine, the housing market in many regions has been destroyed, 
although even before that there were many problems in the 
housing market [14]. The primary task is to provide housing to 
persons who lost it due to military operations. In addition, over 
time, lowering the mortgage rate should be an important tool for 
the development of housing policy, which will increase the 
purchasing power of the population, stimulate the growth of 
demand for housing and the activation of the primary real estate 
market, etc. However, among other things, it is necessary to 
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eliminate key obstacles to the development of the construction 
industry in Ukraine. Among them are corruption risks, non-
transparent and unreliable schemes for attracting funds from 
investors in construction, an insufficiently reliable guarantee of 
the authorities regarding the object's compliance with building 
regulations when issuing a permit for the start of construction 
works, etc. 

Conclusions. The residential real estate market of Ukraine 
was the most affected by the covid-19 pandemic and was 
destroyed in some regions by the war. In the pre-war period, 
corruption risks, high mortgage lending rates, inefficiency of the 
judicial system for the protection of the rights of owners, etc., 
were difficult problems for the development of the national 
housing market. Therefore, in the post-war period, the elimination 
of risks, as well as the development of a vision for the 
reconstruction of the housing stock of Ukraine, affordable and 
comfortable for Ukrainians, are important steps in the direction of 
the development of the housing sector. Discussions are currently 
ongoing regarding the prospects for reviving housing construction 
in Ukraine, including the refusal to build panel houses and the 
disunity of building housing with bomb shelters, following the 
example of Israel. The construction of modular houses has 
actively started. At the same time, environmental trends that are 
spreading all over the world should be taken into account. Thus, 
restoring the functioning of the housing market in Ukraine will be 
one of the urgent tasks in the post-war reconstruction of the 
national economy. New buildings should not only be comfortable, 
but also perform both safety and energy-saving functions. For this, 
it will be necessary to consolidate the efforts of all subjects of the 
national economy and the international community. One of the 
important factors in ensuring the effectiveness of the functioning 
of such a market should be overcoming corruption at all levels, in 
order to rebuild the social infrastructure and launch the real estate 
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market in Ukraine to confirm the principles and values that we 
declared during the war with Russia. 
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§2.2 УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИМ 
БІЗНЕСОМ ЯК ФАКТОРОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПІВДЕННОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ (Альбещенко О.С., Миколаївський  
національний аграрний університет) 

 
Вступ. Одним з найперспективніших напрямів розвитку 

економіки України є формування якісного і 
конкурентоспроможного ринку туристичних послуг. Розвиток 
туристично-готельного бізнесу позитивно впливає на розвиток 
національної економіки: забезпечуються нові робочі місця, 
підвищується якість та рівень життя населення та в цілому є 
потужним фактором соціально-економічного розвитку 
територіальних громад України. Перспективи сталого 
розвитку туристичної галузі України насамперед залежать від 
грамотно обраної і успішно побудованої системи управління 
підприємствами галузі.  

Туристично-готельний бізнес у багатьох країнах світу є 
основним джерелом надходжень до державного бюджету, що 
створює та забезпечує робочими місцями мільйони людей у 
всьому світі. Ефективна діяльність  туристично-готельного 
бізнесу в територіальних громадах можлива лише за умови 
ефективної організації та удосконаленої системи 
менеджменту. 

Управління туристично-готельним бізнесом як фактором 
соціально-економічного розвитку в територіальних громадах 
характеризується великою кількістю суб’єктів туристично-
готельних підприємств, туристичних операторів та 
туристичних агентів, що беруть участь у процесі створення та  
надання послуг в сфері туристичного бізнесу. Науковці 
наголошують, що рівень менеджменту має першочергове 
завдання щодо ефективності процесів у сфері туристичного 
бізнесу і в туристичній галузі взагалі. Також хочемо зазначити, 
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що серед науковців відсутні єдині погляди на зміст та 
структуру менеджменту в процесі соціально-економічного 
розвитку територіальних громад та туристичного бізнесу і 
потребує подальших досліджень, що визначає актуальність 
нашого дослідження та подальших розробок принципів і 
технологій управління з метою обґрунтування та 
удосконалення сучасних моделей менеджменту вітчизняних 
підприємств сфери туристично-готельного бізнесу. 

Управління туристично-готельним бізнесом в 
територіальних громадах має стати конкурентною перевагою 
України на світовому ринку туристичних послуг. 
Підприємства сфери туристично-готельного бізнесу як 
фактор соціально-економічного розвитку громад Півдня 
України є основною складовою туристичної галузі нашої 
держави.  Готельні підприємства виконують одну з основних 
функцій у сфері обслуговування туристів  забезпечують їх 
житлом і побутовими послугами під час подорожі. 
Запропоновані  підходи  науковцями щодо управління 
туристично-готельного бізнесу як потужного фактору 
соціально-економічного розвитку територіальних громад 
повинні формуватись на удосконаленні та організації 
ефективно побудованій системі менеджменту, мати  
практичне значення та характеризуватись науковою 
новизною досліджень у наближенні норм та стандартів до 
країн Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Туристично-готельний 
бізнес у всьому світі є одним із найбільш доходних видів 
підприємницької діяльності. 

Сучасна галузь туристично-готельного бізнесу - це одна 
з найбільш прогресуючих галузь світової  економіки, що 
можна розглядати і як самостійний вид підприємницької 
діяльності та міжнародний міжгалузевий комплекс. Розвиток 
туристично-готельного бізнесу є складним управлінським 
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процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із 
зовнішнім середовищем. Тому важливо визначити, які саме 
фактори їх обумовлюють та впливають на збалансованість та 
ефективність використання туристичного потенціалу. Однак 
у зв’язку з тим, що туристично-готельна сфера діяльності - це 
динамічна галузь, визначення сучасних умов його 
ефективного функціонування потребує постійного аналізу 
процесів управління та розвитку у сфері туристично-
готельного бізнесу.  

Поняття управління - це вплив на процеси туристично-
готельного бізнесу, щодо надання відповідно-якісних 
продуктів та послуг згідно встановлених світових та 
європейських стандартів, та забезпечення відповідного 
доходу та прибутку, що забезпечує подальший економічний 
розвиток суб’єктів відповідної економічної діяльності, та 
забезпечує розвиток підприємницької діяльності у 
майбутньому. 

Поняття розвиток туристично-готельного бізнесу, 
полягає у розширенні бізнесу, збільшенні економічних 
показників та зростанні клієнтського потенціалу де 
розширюється сфера впливу на соціально-економічні явища і 
процеси. 

Сьогодні туристично-готельний бізнес є однією з 
найдохідніших галузей економіки, що в умовах глобалізації 
безперервно та безперервно розвивається, позитивно 
впливаючи на вирішення комплексу соціально-економічних 
проблем та забезпечує розвиток регіонів України, має 
значний вплив на економіку багатьох країн світу. 

В умовах та процесі Європейської інтеграції 
формування сучасної системи управління, значна увага 
приділяється розвитку туристичної галузі, що визначатиме 
подальший соціально-економічний розвиток громад та  
туристично-готельного бізнесу в Україні. 
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Закон України «Про туризм» визначає туристичну 
діяльність як діяльність по наданню різноманітних 
туристичних послуг. Туристично-готельне підприємництво  - 
це сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, 
туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, 
підприємства харчування, транспорту, заклади культури, 
спорту тощо), які забезпечують приймання, обслуговування та 
перевезення туристів [1].  

У процесі децентралізації важливим стратегічним 
напрямком розвитку внутрішнього туристичного 
підприємництва є стратегічна орієнтація туристичного 
потенціалу територіальних громад, що сприятиме 
розширенню та удосконаленню туристичної інфраструктури, 
а також елементів туристично-готельного підприємництва. 
Чинним законодавством України передбачено, що «при 
прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, 
етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на 
соціально-економічний розвиток територіальної громади» [2].  

Туристично-готельний бізнес як потужний фактор, що 
впливає на соціально економічний розвиток територіальних 
громад, Південного регіону України, національної економіки 
безпосередньо забезпечує: надходження грошових коштів до 
бюджету, забезпечує розвиток малого та середнього бізнесу, 
зберігає та забезпечує населення робочими місцями, 
модернізацію та соціально економічний розвиток 
інфраструктури громад, підвищує рівень життя населення, 
забезпечує місцевий економічний розвиток. 

На даний час територіальною громадою м. Миколаєва 
ведеться процес управління та реалізації програми малого та 
середнього підприємництва до     м. Миколаєва до 2023 року 
та програми розвитку туристичної галузі                                  м. 
Миколаєва до 2023 року, що дає можливість забезпечити 
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сприятливі умови створити сприятливі умови соціально-
економічного розвитку громади та співпраці з іншими громадами 
Південного регіону України, що забезпечує соціально-
економічний розвиток громад Південного регіону України. 

Одним із основних стимулюючих заходів щодо 
стимулювання підприємців є проведення щорічного міського 
конкурсу започаткованого міською радою «Кращий 
підприємець року», що дає можливість виявити кращих 
підприємців м. Миколаєва та забезпечити у подальшому 
доброчесну конкуренцію в Південному регіоні в цілому. 

На сьогодні у Миколаївській територіальній громаді 
функціонує відділ «Туристично-інформаційний центр». 
Основні завдання Туристично-інформаційного центру: 

- розробка та впровадження туристичної картки; 
- створення туристичних маршрутів та 

формування переліку туристичних маршрутів міста 
Миколаєва та регіону; 

- надання консультативно-довідкової інформації 
для туристів та екскурсантів; 

- розробка, поширення інформаційної та 
поліграфічної продукції і видань з метою рекламування 
та просування туристичної привабливості м. Миколаєва; 

- формування бази даних об’єктів туристичної 
інфраструктури                  м. Миколаєва; 

- надання консультативних послуг, організація та 
проведення навчання і тренінгів для підприємств 
туристичної галузі та гідів-екскурсоводів. 
Очікувані результати заходів  Миколаївської громади  

щодо створення сприятливих умов ведення туристично-
готельного бізнесу: 

- збільшення загальної кількості працюючих в економіці 
міста, створення додаткових робочих місць у сфері 
туристично-готельного бізнесу; 
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- збільшення податкових надходжень до бюджету 
громади від діяльності суб’єктів сфери туристично-
готельного бізнесу; 

- підвищення рейтингових позицій міста за рівнем 
ділової та інноваційної активності серед міст України та 
розвитку туристично-готельного бізнесу; 

- покращання інформаційного та консультаційного 
забезпечення суб’єктів підприємництва сфери туристично-
готельного бізнесу; 

- підвищення рівня обізнаності підприємців з питань 
господарської діяльності, культури бізнес-стосунків 
залучення міжнародної технічної допомоги міжнародними 
експертами щодо надання експертних рекомендацій, по 
Індексу конкурентоспроможності міст. Програма виконується 
за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України». Цілями Програми USAID є надання 
експертної допомоги в розробці докладних рекомендацій (у 
вигляді програми та дорожньої карти / плану заходів) для 
виконавчих органів місцевих рад, щодо покращання бізнес-
привабливості територіальної громади за компонентами, які є 
складовими індексу конкурентоспроможності міст, 
базуючись на висновках і оцінках аналітичного звіту за 
результатами, а також з використанням кращих світових 
практик, що дасть можливість забезпечити стійкий соціально-
економічний розвиток громад Південного регіону України; 

- розширення експортних можливостей миколаївських 
підприємців та вихід на нові ринки послуг сфери туристично-
готельного підприємництва;  

- налагодження нових та розширення вже наявних 
партнерських економічних угод у сфері туристично 
готельного бізнесу у м. Миколаєві. 

З усього вищезазначеного можемо зробити зазначити, 
що в територіальних громадах Південного регіону України в 
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умовах реформування та децентралізації відбуваються значні 
позитивні процеси щодо здійснення комплексного підходу до 
створення сприятливих умов, в управлінні туристично-
готельному бізнесі як фактору соціально-економічного 
розвитку Південного регіону України. 

Як ми бачимо на прикладі територіальної громади 
Південного регіону України міста Миколаєва започатковано 
проведення виставок - ярмарків «Зроблено у Миколаєві» із 
залученням місцевих  товаровиробників, що дає можливість 
просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення 
обсягів реалізації місцевої продукції на ринку, забезпечує 
формування позитивного іміджу продукції місцевих 
товаровиробників, підвищення атмосфери гостинності та 
комфорту міста, Південного регіону в цілому. 

Основна мета підприємств сфери туристично-
готельного бізнесу є створення, реалізація та організація 
споживання товарів та послуг, виробництво туристичного 
продукту.  

Сьогодні туристично-готельний бізнес України - 
система розвитку економіки яка станом на 2017 р. працювало 
понад 450 тисяч людей.  Туристично-готельний бізнес в 
Україні є значною  складовою національної економіки що 
забезпечує надходження до  бюджету  питома вага якої має 
значно зрости з огляду на такі об’єктивні передумови, а саме: 
зручне геополітичне розташування України в центрі Європи, 
наявність значного туристично-рекреаційного потенціалу, 
сприятливий клімат, підвищення ефективності управління 
розвитком галузі. Одні з найпривабливіших туристично-
рекреаційних зон України є: Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Одеська області [3].  

Ефективне управління та розвиток туристичного бізнесу 
в Україні потребує створення належних умов для роботи 
туристичних підприємств, установ та організацій на 
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туристичному ринку. Також хочемо зазначити, що 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 
2017 р. №168-р  було  затверджено  «Стратегію розвитку  
туризму  і  курортів  до 2026 р.», основною метою якої є 
формування сприятливих умов для активізації розвитку 
сфери туризму згідно з міжнародними стандартами якості та з 
урахуванням європейських цінностей, перетворення її на 
високорентабельну, інтегровану у світовий ринок 
конкурентоспроможну сферу, що забезпечить прискорення 
соціально-економічного розвитку територіальних громад, 
регіонів і держави в цілому, гармонійний розвиток і 
консолідацію суспільства, популяризації України у світі [4]. 

Проаналізувавши базу чинного законодавства України, 
можемо зробити висновок, що державою було створено 
сприятливі умови та потужний базис для створення і 
розвитку туристичної галузі на основі територіальних громад. 
Для територіальних громад, які мають туристичний 
потенціал, відкриваються можливості для його використання 
та соціально-економічного розвитку. Ефективний розвиток 
туристично-готельного бізнесу потребує об’єднання зусилля 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, представників туристичного бізнесу та 
інших галузей а це в свою чергу потребує удосконалення 
системи менеджменту та механізмів державного регулювання 
туристичної сфери з урахуванням досвіду країн 
Європейського Союзу для забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності національного туристичного 
продукту. 

Перспективи розвитку туристично-готельного бізнесу 
насамперед залежать від успішно побудованої системи 
менеджменту, що робить актуальним процес нашого 
дослідження. Територіальні громади Південного регіону 
України мають великий туристичний потенціал. Для кращого 
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розкриття та реалізації цього потенціалу, на нашу думку, 
необхідно застосовувати саме системний підхід 
менеджменту, використанням методів менеджменту такі як: 
ситуаційний, функціональний та системний [5]. 

Ситуаційний  метод  –  метод   проблемно-ситуаційного  
аналізу, що заснований на навчанні шляхом вирішення 
фактичних та оперативних конкретних завдань або ситуацій. 

Функціональний метод – це підхід в розкритті та 
поясненні систем або конкретної системи, при якому 
досліджуються всі елементи в залежності між ними та 
становлять одну єдину систему. 

Системний метод – це напрямок методології наукового 
процесу, основа якого лежить у розгляді об'єкта як всієї 
системи або комплексу взаємопов'язаних між собою 
елементів  та їх взаємодії між собою. 

Основні проблеми управління повинні вирішуватись 
шляхом інновацій, які повинні забезпечувати його достатньо 
високий якісний стан. Особливість готельної сфери в тому що 
оцінити якість послуги може тільки у момент її споживання, 
що ускладнює її вимірювання та управління нею [7]. 

Системний підхід в теорії менеджменту визначає 
організацію як сукупність взаємопов'язаних елементів, які 
орієнтовані на досягнення єдиної кінцевої цілі в умовах 
зовнішнього середовища, що змінюється, і до яких відносять 
спільні цінності, стратегічну орієнтацію, структуру, стиль 
управління, склад співробітників, сукупність теоретичних 
знань та практичного досвіду [5].  

Системний підхід до управління формулює цілі та 
встановлює їх ієрархію до початку будь-якої діяльності, 
пов'язаної з управлінням; досягає поставлених цілей шляхом 
порівняльного аналізу альтернативних шляхів та методів 
досягнення цілей, здійснення вибору; надає кількісну оцінку 
цілей та засобів їх досягнення, засновану на всебічний оцінці 
всіх можливих і запланованих результатів діяльності [6].  
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Розвиток туристичного бізнесу як стратегічної галузі в 
об’єднаних територіальних громадах потребує удосконалення 
системи менеджменту туристичної індустрії. Закон України 
«Про туризм» визначає туристичну діяльність як діяльність 
по наданню різноманітних туристичних послуг [3].  

Необхідність впровадження інноваційних підходів в 
управлінні туристичного бізнесу  в об’єднаних 
територіальних громадах актуалізує дослідження проблем 
розвитку та удосконалення менеджменту. Сьогодні необхідно 
визначитися з цілями та стратегіями розвитку, методами і 
технологіями управління туристичним бізнесу. Основні 
проблеми управління повинні вирішуватись шляхом 
інновацій, які повинні забезпечувати його достатньо високий 
якісний стан. Особливість туристично-готельної сфери в тому 
що оцінити якість послуги може тільки у момент її 
споживання, що ускладнює її вимірювання та управління          
нею [7].  

Висновки. Зважаючи на специфіку та основні проблеми 
управління розвитком туристично-готельного бізнесу в 
Україні як потужного фактору соціально-економічного 
розвитку територіальних громад, можемо виокремити такі 
основні напрямки подальшого удосконалення сфери 
гостинності: гармонізація вітчизняного законодавства згідно 
зі стандартами Європейського Союзу; створення державних 
стандартів для спрощення діяльності окремих видів туризму, 
зокрема таких, як сільський, гірський, релігійний, 
мисливський; запровадження фінансування з державного та 
місцевих бюджетів заходів для розвитку готельно-
ресторанної сфери; надання державних позик на 
започаткування туристичної діяльності.  

Органам місцевого самоврядування потрібно 
удосконалювати систему менеджменту на місцевому рівні та 
удосконалювати реалізацію стратегії розвитку туристичної 
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галузі враховуючи наявний туристичний потенціал у тому 
числі територіальних громад Південного Регіону України а 
саме: брати за основу розвитку регіонів країни історичні, 
економічні, природні, географічні чинники, об’єднувати 
зусилля органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, представників туристичного бізнесу та 
інших галузей економіки для популяризації України у світі. 
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§2.3 ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ 
ЕКОНОМІЧНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В КОМПАНІЇ 
(Соболєва Г.Г., Харківський  національний  університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова) 

 
Вступ. Необхідність економічно-аналітичної роботи 

кожного підприємства спрямована на створення умов для 
прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських 
рішень щодо діяльності підприємства. Нині економіка країни 
вимагає від усіх суб’єктів господарювання ретельного аналізу 
факторів і наслідків своєї діяльності, адаптації до сучасного 
рівня вимог у сфері організації, регулювання та техніко-
технологічної безпеки виробництва. Особливо це стосується 
малих суб’єктів господарювання, таких як більш чутливі 
суб’єкти господарювання, які завойовують місце в 
економічній системі України. 

Виклад основного матеріалу: Світ сучасної економіки – 
це світ точних розрахунків і обґрунтованих прогнозів. Успіху 
в економічній конкуренції досягає той, хто вміє 
неупереджено оцінити ситуацію на певному сегменті ринку, 
розрахувати його ресурси та можливості, реалізувати систему 
заходів щодо оптимізації виробництва. конкретний вид 
товару, послуги, роботи тощо. 

Аналітична робота в сучасних умовах функціонування 
підприємства є основним елементом діяльності кожного 
підприємства. Основна місія – це повне забезпечення сталості 
економічного розвитку компанії в нинішніх нестабільних 
ринкових умовах. Ця робота має базуватися на системному 
підході, ретельному врахуванні різних факторів, якісному 
відборі достовірної інформації.  

Економічно-аналітична робота завжди була важливою 
управлінською функцією, і нестабільне ринкове середовище, 
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в якому сьогодні працюють усі компанії, вимагає 
вдосконалення цієї складової управлінської діяльності. 

У процесі становлення ринкових відносин в економіці 
країни управління підприємницькою діяльністю подекуди все 
ще спирається на застарілі аналітичні основи економічних 
досліджень і використовує методи аналізу підприємницької 
діяльності, які використовувалися ще в радянський період, 
хоча умови діяльності суб’єктів господарювання істотно 
змінилися.  

Питання вдосконалення економіко-аналітичної роботи 
на підприємстві потребує аналізу проблеми завдань, правил, 
методів та безпосередньої організації такої роботи на 
підприємстві з урахуванням нестабільної ситуації на ринку. 

У процесі становлення ринкових відносин в економіці 
країни управління підприємством все ще подекуди 
орієнтується на застарілі аналітичні основи економічних 
досліджень і використовує методи аналізу підприємницької 
діяльності, хоча умови функціонування суб’єктів 
господарювання докорінно змінилися. 

Тим більше актуально, що необхідність удосконалення 
економічної роботи визначається реформуванням 
бухгалтерського обліку, наближенням його до західних 
стандартів, запровадженням міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, запровадженням корпоративного 
аудиту та управлінського обліку в господарській практиці. 

Можна зробити висновок, що економічний аналіз 
українських компаній загалом низький. Водночас динаміка 
доходів в усіх галузях економіки країни свідчить про те, що 
відносна величина доходів останніми роками була відносно 
низькою. 

Цілком очевидно, що зменшення виробництва 
матеріалів у 1990-х роках призвело до зменшення прибутку, 
або, як показує аналіз, зменшення прибутку відбулося в 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
43 

основному за рахунок зростання собівартості продукції [1] . А 
це наслідок байдужості до технологічного рівня виробничих 
процесів, підвищення інноваційної складової. 

Українські економісти відіграли важливу роль у 
розвитку теорії, методології та практики економічного 
аналізу. Серед економістів, які залишили яскравий слід у 
галузі аналізу, економічної теорії та історії, В.Н. Каразіна, 
М.І. Туган-Барановський, І.І. Каракозу, М.І. Ковальчук,               
Г.Т. Лещенко, О.А. Литвіна, Г.М. Мельничук, Г.В. . Не можна 
не згадати відомих економістів. 

На думку багатьох вчених [2, 3], основною причиною 
зниження рівня економічної ефективності фірм слід вважати 
вплив економічного романтизму, що виявляється в незнанні 
законів ринкових відносин, у наївній вірі в чудеса. регулююча 
сила ринку. Крім того, була знехтувана робота з планування 
та аналізу, що знайшло відображення у скасуванні 
відповідних зборів і, в деяких випадках, відповідних послуг у 
компаніях. Нові підприємці вважали, що відсутність 
господарської роботи, аналізу та виявлення резервів 
продуктивності можна компенсувати підвищенням цін на 
товари та послуги, зниженням заробітної плати, тривалими 
затримками тощо. 

Однак дійсність показує протилежне: для зміцнення 
економічної бази підприємства вкрай необхідно підвищити 
рівень господарської роботи в основному секторі економіки 
на підприємствах [3]. 

Аналітична робота в компанії повинна базуватися на 
чітко визначених принципах. Принцип (від лат. principium – 
початок, основа) означає норму поведінки та дії [3]. 

Основними принципами проведення аналітичної роботи 
в компанії є:державний підхід; наука; складність; 
регулярність; об'єктивність; специфічність; точність; 
ефективність; безперервність; ефективність (економічність); 
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порівнянність; ефективність; демократія; наявність; принцип 
основної ланки, або вузькі місця[4]. 

Державний підхід передбачає, що в аналітичній роботі 
необхідно керуватися правовими актами, нормами та 
положеннями сучасної державної політики. Це сприятиме 
застосуванню адекватних правових норм, критеріїв, які 
дозволяють робити обґрунтовані висновки. 

Науковість — це принцип використання спеціальних 
методів, загальноприйнятих прийомів і способів аналізу. Це 
дає змогу розробити наукову програму та план аналізу, чітко 
визначити його мету, тематику та тематику, збирати та 
опрацьовувати необхідну об’єктивну інформацію, обирати 
методи та методи дослідження, формулювати висновки та 
вносити пропозиції щодо підвищення ефективності управління. 
Завдяки науковому підходу забезпечується об’єктивна оцінка 
економічної ситуації, а також дослідження та визначення 
кількості невикористаних резервів її покращення. 

Комплексність є необхідною умовою аналітичної 
роботи, яка полягає в ретельному дослідженні економічних 
явищ або процесів для забезпечення їх об'єктивної оцінки. 

Системність — це принцип, який вимагає такої форми 
організації аналізу, при якій єдність і послідовність вивчення 
економічних явищ як цілісної системи дотримуються в 
певному порядку, поетапно і у взаємозв'язку один з одним, а 
не окремо. . 

Об'єктивність - це точність і достовірність даних, 
критичне і неупереджене відображення ними поточного стану 
економіки, незалежне від волі і можливостей кожного 
врахування економічних явищ і формулювання 
обґрунтованих висновків і рекомендацій. Такий 
неупереджений підхід сприятиме надійній оцінці 
економічних явищ і процесів з метою прийняття 
обґрунтованих і виважених управлінських рішень. 
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Конкретність вимагає, щоб економічний аналіз 
базувався не на абстрактних, абстрактних, розрізнених, 
віддалених даних, а на конкретних, реальних, дуже точних 
показниках, заснованих на фактах і підлягаючих кількісній 
оцінці. Конкретність у поєднанні з обсягом аналізу створить 
умови для отримання точних результатів пошуку з 
мінімальними часовими та фінансовими витратами [5]. 

Точність полягає в тому, що висновки аналізу повинні 
базуватися на результатах застосування переважно наукових 
методів, наприклад, математичних, і на чітких розрахунках. 
Перш за все, йдеться про виявлення невикористаних резервів 
підвищення ефективності виробництва, які можна кількісно 
визначити методами факторного аналізу тощо. 

Ефективність полягає у створенні умов, за яких 
результати аналізу можуть активно впливати на економічну 
діяльність. Цього можна досягти шляхом використання 
отриманих на практиці результатів для підвищення 
ефективності виробництва. 

Безперервність вимагає постійного і регулярного 
аналізу, виключаючи його випадковий характер. Тому 
керівники, спеціалісти та всі інші працівники всіх рівнів 
управління повинні бути постійно інформовані про 
ефективне функціонування всієї компанії та її окремих 
структурних підрозділів. 

Ефективність, тобто економічність, є одним із 
найважливіших принципів, згідно з яким мета і завдання 
аналітичної роботи вважаються виконаними за умови, що 
очікуваний економічний ефект від аналізу значно перевищує 
витрати на його проведення. Якщо ця умова не виконується, 
проводити аналіз немає сенсу. 

Порівнянність є обов’язковим правилом, дотримання 
якого гарантує порівнянність даних і результатів аналізу за 
кількістю, вартістю, якістю, конструктивними параметрами, 
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вихідними умовами виробництва тощо. У разі 
невідповідності використовуються відповідні способи 
введення показників в аркуші порівняння. 

Ефективність – це принцип, який вимагає швидкого 
аналітичного дослідження, формулювання чітких висновків, 
рекомендацій, які є основою для прийняття правильних 
управлінських рішень у потрібний час, а також контролю за 
їх виконанням. 

Принцип демократизму передбачає, що аналіз повинен 
охоплювати широке коло співробітників компанії, а не 
обмежуватися їх посадами. По-перше, це сприятиме 
відкритості, прозорості аналітичних процедур, їх 
об’єктивності, детальності та коректності завдяки великим 
знанням, професіоналізму та кращій поінформованості 
зацікавлених працівників щодо окремих аспектів діяльності 
та роботи. По-друге, дотримання зазначеного правила 
забезпечить належну мотивацію до праці, зацікавленість 
працівників у збільшенні виробництва, сприятливий 
соціально-психологічний клімат у колективі тощо. 

Принцип доступності означає забезпечення достатньої 
публічності даних, висновків і рекомендацій, 
сформульованих після завершення економічного аналізу. Без 
нього ефективність аналізу низька. Такий підхід відповідає 
принципам демократичного управління. 

Принцип основної статті, або «вузьких місць», як її ще 
називають, полягає у виборі найважливішої статті, найбільш 
актуального чи найбільш проблемного місця з точки зору 
виявлення та мобілізації резервів підвищення прибутковості 
та продуктивності праці. виробництва Цей принцип 
визначається обмеженістю економічних ресурсів і праці. 
Занадто глибоке сканування може призвести до втрати 
швидкості, ефективності та ефективності [6]. 
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Коротко викладемо мету та діяльність служби бізнес-
аналізу [7]. У сучасних умовах аналітична служба 
(проектування та аналіз) є найбільш гнучким та динамічним 
підрозділом компанії, функції та структура якої залежать від 
специфіки самої компанії, характеру її діяльності, кадрового 
потенціалу тощо. , не має стандартних рішень і методів. Після 
створення аналітичного сайту ви можете орієнтуватися на 
досвід іноземних і вітчизняних компаній (компаній). 

Служба аналізу є одним із центральних підрозділів, що 
відповідає за розробку та обґрунтування принципових 
стратегічних рішень та контролює глобальний імідж 
діяльності суб’єкта господарювання (компанії, компанії, 
організації). 

Основним завданням аналітичної служби є розробка 
концепцій, планів, програм розвитку компанії на основі 
аналізу та оцінки результатів її минулої та поточної 
діяльності. 

В обов'язки відділу бізнес-аналізу входить: підтримка 
керівництва компанії в об'єктивній оцінці економічної 
ситуації; аналіз загальної панорами діяльності компанії; 
техніко-економічні обґрунтування, спрямовані на виявлення 
невикористаних ресурсів і підготовку можливих варіантів 
діяльності, підвищення ефективності управління; розробка та 
обґрунтування оперативних та стратегічних рішень щодо 
покращення фінансового стану та ефективності діяльності 
підприємства; організація системи управління та основних 
бізнес-процесів компанії. 

Об'єктом постійного аналізу є єдина бізнес-, виробнича, 
інвестиційна, бізнес-соціальна концепція компанії. 

Економічна служба виконує численні та різноманітні 
функції, відносно складні та відповідальні. Вони не 
обмежуються аналізом, а набувають дедалі більше 
управлінських характеристик. 
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Тому до функцій аналітиків у великих сучасних 
компаніях входить вивчення та забезпечення наступних сфер 
і елементів діяльності: організаційно-правова структура 
підприємства; організація стратегічного та оперативного 
планування; створення системи управління та контролю; 
ТЕО; контрольно-методичний; інформаційно-аналітичне 
забезпечення управління та інших сфер діяльності компанії. 

Організаційно-правова структура компанії повинна 
відповідати стратегічним цілям компанії, бути орієнтованою 
на досягнення маркетингових цілей, бути простою, 
ефективною та базуватися на чіткій концептуальній ідеї 
(моделі). Створення такої системи залежить від аналізу. 

Організація стратегічного та оперативного планування. 
Завдання стратегічного планування включають вибір виду 
економічної діяльності та загального напрямку розвитку 
компанії. 

Конформація системи управління та контролю 
діяльності компанії полягає в розробці та впровадженні 
оптимальної моделі стратегічного управління компанією як 
системою та її адаптації до умов зовнішнього середовища, 
адаптації діяльності філій компанії. . без надмірного 
втручання в його оперативні повноваження. При цьому 
аналітики вирішують наступні підзавдання: стратегічне 
планування; організаційні системи управління; техніко-
економічні дослідження. 

Сервіс аналітики нічим не відрізняється від інших 
підрозділів. У великих компаніях їхній бізнес є майже 
технологічною функцією. Продукцією аналітичних 
експертних служб є плани, концепції, оперативні огляди, 
аналітичні записки, бізнес-плани, контрактні пропозиції, 
інструкції та договори тощо, дослідження, а також техніко-
економічне обґрунтування. Крім оцінки стану діяльності 
компанії, її стратегічних планів. Цей аналіз вимагає 
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математичних, інженерних, технологічних, юридичних та 
інших знань. 

Функція методичного контролю полягає в розробці та 
застосуванні простих і ефективних методів дослідження та 
управління фінансовими, маркетинговими, технологічними та 
іншими підрозділами і службами. 

Інформаційно-аналітична підтримка управління та 
інших сфер діяльності компанії. Основним завданням 
керівника аналітичної служби є створення ефективної 
системи оперативного інформування керівників про 
внутрішні та зовнішні умови діяльності компанії. 

Аналітики відповідають за всю інформаційно-
аналітичну роботу компанії, яка полягає в аналізі загальних 
обставин, що їх оточують, а також зборі, обробці та 
узагальненні інформації та її переміщенні. Тому кожна 
компанія повинна розробляти власну інформаційну модель та 
аналітичне забезпечення. 

Досі ділові люди рідко користуються аналітичними та 
інформаційними джерелами [2]. Це пов'язано з недостатньою 
розвиненістю інформаційних технологій, нерозумінням їх 
значення, а також відсутністю необхідних знань і навичок. 
Наприклад, якщо у Франції 91% менеджерів, а в США – 95% 
вважають інформацію вирішальним фактором у прийнятті 
рішень, то в Україні її в 3-3,5 рази менше [1]. . 

Займаючи проміжне положення між створенням 
інформації та прийняттям рішень, економіко-аналітична 
робота впливає на якість управлінських рішень, допомагає 
виявляти зв’язки між окремими об’єктами управління, 
правильно обґрунтовує мету та приймає рішення. . чинна 
редакція рішення колегії. У процесі прийняття 
управлінського рішення зменшується невизначеність вихідної 
ситуації і ризик, пов'язаний з вибором правильного рішення. 
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Економіка - аналітична робота кожного підприємства 
спрямована на створення адекватної бази для прийняття 
ефективних управлінських рішень щодо діяльності 
підприємства. 

Висновок: Виконання усіх функцій потребує широкого 
кола знань не тільки в галузі економіки, планування, але й у 
сферах бухгалтерського обліку, технології виробництва, 
маркетингу, менеджменту, стратегічного прогнозування 
тощо. макроекономічні питання: економічне зростання, 
попит, пропозиція, стабільність. Основними принципами 
проведення аналітичної роботи в компанії є: державний 
підхід; наука; складність; регулярність; об'єктивність; 
специфічність; точність; ефективність; безперервність; 
ефективність (економічність); порівнянність; ефективність; 
демократія; наявність; принцип основної ланки, тобто 
вузьких місць. 
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§2.4 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ 
СТРУКТУРИ (Шипоша В., ТОВ «Інститут науково-
педагогічної та виробничої інфраструктури», Трушкіна Н., 
Інститут економіки промисловості НАН України, Уткін В., 
Інститут економіки промисловості НАН України) 

 
Вступ. У роботах вітчизняних і зарубіжних учених 

наведено переліки критеріїв оцінювання результативності 
кластерних структур. Це, у свою чергу, дає можливість 
проводити оцінку за допомогою універсальної методики з 
урахуванням різноплановості пропонованих критеріїв. 
Оцінювання ефективності учасників кластера в ході його 
формування доцільно здійснювати на основі визначення 
зміни показників економічного розвитку. Для кожного 
окремого учасника кластера ефективність від такої кооперації 
визначається по-різному. Зокрема, що стосується 
підприємств, які є ядром кластера, то формами прояву 
економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти, а 
саме: збільшення обсягів готової продукції,  прибутку від 
реалізації, зростання енергоефективності [1], продуктивності 
праці, рівня обслуговування споживачів і якості логістичного 
сервісу [2-3], зниження собівартості, матеріаломісткості, 
фондомісткості, трудомісткості виробництва тощо.  

Вважаємо за доцільне підкреслити практичну цінність 
даного підходу, користувачами якого могли б стати такі 
стейкхолдери, як інвестори, фінансово-кредитні установи. 
Дана методика може бути застосована при розробці програм 
довгострокового розвитку національної економічної системи 
та окремих регіонів як її базових складових. 

З огляду на це, мета даної роботи полягає в 
обгрунтуванні доцільності застосування комплексного 
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підходу до оцінювання ефективності діяльності регіональної 
кластерної структури. 

Виклад основного матеріалу. Оцінювання 
ефективності кластера базується на системі показників, які 
використовуються на макрорівні (кількість створених нових 
робочих місць, рівень скорочення виплат із безробіття, 
наповнення бюджету (учасниками кластера), обсяг залучених 
іноземних інвестицій, кількість отриманих нових проектів, 
зміна інноваційного потенціалу регіону та країни й обсягу 
експорту тощо). Комплексний підхід до оцінки ефективності 
кластера подано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Комплексний підхід до оцінювання ефективності  

кластерної структури 
Джерело: побудовано авторами. 
 
Таким чином, існує три види оцінки кластерного 

утворення, які дозволять визначити ефективність 
функціонування таких структур. При цьому визначення 
ефективності кластера має базуватися на комплексному підході, 
що враховує максимальну кількість переваг від кластеризації для 
кожного учасника об’єднання, оцінювання показників, які 
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використовуються на рівні держави, регіону, конкретного 
підприємства – учасника кластера, агентства національного 
розвитку, банківських та небанківських фінансових установ, 
компаній, науково-дослідних установ, закладів освіти. Загальну 
оцінку результативності функціонування бізнес-інтегрованих 
структур промислових регіонів у національному господарстві 
України відображають показники, що характеризують виробничу 
структуру, інвестиційну та інноваційну діяльність, економічний 
та соціальний розвиток регіону, що дає змогу виявити позитивні 
та негативні тенденції після формування кластера та є підґрунтям 
для прийняття управлінських рішень щодо організації та 
функціонування кластера (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Основні показники ефективності діяльності учасників 
кластерних структур 

Суб’єкти 
рівнів 

оцінювання 
 

Мета  
оцінювання Показники 

1 2 3 

Підприємства, 
що входять до 
ядра кластера 

Визначити 
доцільність вступу 
в кластер чи ефек-
тивність 
перебування  

Рентабельність виробництва, 
продажу  
Рівень витрат  
Продуктивність праці  
Матеріаломісткість продукції  
Фондомісткість продукції  
Трудомісткість продукції  

Держава 

Визначити вплив 
кластерів на 
рівень 
економічного 
розвитку країни  

Кількість створених нових робочих 
місць  
Рівень скорочення виплат із 
безробіття  
Рівень наповнення бюджету 
(учасниками кластера)  
Кількість отриманих нових проектів  
Приріст конкурентоспроможності 
регіонів країни  
Зміна інноваційного потенціалу 
країни, обсягу експорту, залучених 
інвестицій  
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Регіональні 
органи влади 

Оцінити 
діяльність 
суб’єктів 
об’єднання та 
проводити моні-
торинг 
ефективності 
кластера  

Наповнення регіонального бюджету  
Показники оптимізації 
управлінських рішень  
Кількість додаткових робочих місць  
Зміна інноваційного потенціалу  
Приріст конкурентоспроможності 
регіону  

Агентства 
регіонального 
розвитку 

Оцінити 
діяльність 
суб’єктів 
об’єднання та 
здійснити моні-
торинг 
ефективності 
кластера  

Кількість та якість запропонованих 
та реалізованих економічних, 
організаційних заходів, підготовка 
законодавчих та інших нормативно-
правових актів щодо співробітництва 
всередині кластеру  
Кількість підготовлених та 
впроваджених інвестиційних проектів  
Частка реалізованих інноваційних 
проектів у загальній кількості висунутих  

Банківські  
та фінансові 
установи 

Визначити еконо-
мічний та 
фінансовий ефект 
від перебування в 
об’єднанні  

Рентабельність капіталу, активів, 
витрат  
Чиста процентна маржа  
Рівень іншого операційного доходу  

Науково-
дослідні 
установи 

Визначення 
впливу діяльності 
у кластері на 
розвиток науки та 
престижу 
установи  

Рівень і престиж наукової (науково-
технічної, науково-дослідної) 
установи за масштабом наукового 
потенціалу та досягненнями  
Результативність наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності 
установи (кількість державних 
винагород, наукових публікацій, 
міжнародних винагород, патентів, 
винаходів, ліцензій, захищених 
дисертацій на здобуття наукового 
степеня доктора наук, доктора 
філософії). Індекс цитування, 
виконання НДР  

Заклади 
освіти 

Визначити конку-
рентоспроможність 
випускників та 
зв’язок науки із 
практичною діяль-
ністю підприємств 

Частка додаткових освітніх програм 
(у т. ч. авторських) у навчальних 
планах  
Частка предметів профільного 
характеру на випускних курсах 
(класах) у навчальних планах  
Частка учнів (здобувачів) 
переможців олімпіад різних рівнів у 
загальній кількості учнів  

Джерело: складено авторами. 
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Кластерні структури як ефективний інструмент 
національної економіки [4-11] та державної політики 
розвитку територій в умовах нових економічних реалій 
України може суттєвим чином поліпшити результат 
економічної діяльності території розташування даного виду 
об’єднання та надати поштовх подальшому динамічному 
економічному розвитку. Збалансована система показників 
використовує такі показники (табл. 2): фінансовий напрям, 
який розглядає ефективність діяльності інноваційного 
кластера з точки зору віддачі на вкладений капітал; оцінка 
корисності товарів і послуг інноваційного кластера з точки 
зору кінцевих споживачів; внутрішня операційна 
ефективність, що оцінює внутрішню організацію бізнес-
процесів; інновації та навчання, здатність інноваційного 
кластера до сприйняття нових ідей, її гнучкість, орієнтація на 
постійні поліпшення.  

Наступним етапом розроблення та впровадження 
ключових показників ефективності та збалансованої системи 
показників діяльності кластеру є вибір з наявного переліку 
інформаційної системи управління [12]. Під інформаційною 
системою управління кластеру розуміється – операційне 
середовище, яке здатне надати менеджерам і фахівцям 
актуальну і достовірну інформацію про всі бізнес-процеси 
підприємства, необхідну для планування операцій, їх 
виконання, реєстрації та аналізу [13]. Тобто інформаційна 
система управління дозволяє об'єднати воєдино інформацію 
всього циклу виробництва і розробки різноманітної 
продукції. Тобто це набір елементів, які знаходяться в тісних 
зв'язках і утворюють якусь цілістю і єдність, використовувані 
для зберігання і надання інформації про аспекти діяльності 
компанії [13].  
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Таблиця 2  
Збалансована система показників діяльності кластеру 

Стратегічні цілі Показники 
1. Фінансова діяльність 

Збільшення 
прибутку 
інноваційного 
кластера  

чистий прибуток інноваційного кластера, млн. грн  
рівень рентабельності, %  
вироблення на одного працівника організації, тис. 
грн 
Темп зростання вироблення на одного працівника по 
відношенню до попереднього року, %  
загальний обсяг виручки від продажу продукції 
(робіт, послуг) учасниками інноваційного кластера на 
зовнішньому ринку, млн. грн 
 Обсяг сукупної виручки підприємств-учасників 
кластера від продажів продукції на внутрішньому і 
зовнішньому ринку.  

2. Взаємовідносини зі споживачами 
Підвищення 
рівня 
задоволеності 
споживачів 
якістю послуг  

обсяг продукції, робіт, послуг, організацій, що 
входять в кластер, поставлений на світові ринки. %  
Загальна кількість організацій учасників 
інноваційного кластера, од.  

3. Організація бізнес процесів 
Підвищення 
продуктивності 
праці  

кількість використовуваних передових виробничих 
технологій, (од.)  
кількість створених робочих місць в організаціях-
учасниках кластера  
обсяг витрат на дослідження і розробки, розвиток 
інноваційної інфраструктури підприємств і 
організацій-учасників кластера.  

4. Інновації та розвиток 
Підвищення 
рівня кваліфікації 
персоналу  

кількість фахівців з вченим ступенем (кандидат / 
доктор наук)  
кількість співробітників, які підвищили кваліфікацію 
за рахунок участі в семінарах кількість фахівців, 
підвищили кваліфікацію у найбільших інноваційних 
вітчизняних і зарубіжних центрах (чол.)  

Використання 
інноваційних 
технологій  

Інноваційна активність інноваційного кластера (%)  
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Використання 
результатів 
інтелектуальної 
власності  

Кількість виданих патентів  
Кількість використаних об'єктів інтелектуальної 
власності 
Кількість наявних публікацій у наукових журналах, 
індексованих у базах даних, од. 

Джерело: складено авторами. 
 
На даний час існує велика кількість різноманітних 

інформаційних систем управління, що використовуються у 
різних сферах економічної діяльності. Вищевказана 
інформаційна система управління складається з 
функціональних підсистем: управління і планування 
виробництва, фінансове планування і управлінський облік, 
бухгалтерський і податковий облік, складський облік, 
управління логістикою, управління персоналом і кадровою 
політикою. Вона найбільш підходить для використання в 
інноваційному кластері через те, що наявні в її складі 
підсистеми, здатні охопити всі основні сфери діяльності. Тим 
самим керівництво матиме в своєму розпорядженні актуальну 
і достовірну інформацію щодо всіх етапів розробки 
інноваційної продукції. І це сприятиме прийняттю ними 
правильного управлінського рішення для підвищення 
ефективності діяльності інноваційного кластеру. 

Таким чином, розроблення та впровадження ключових 
показників ефективності та збалансованої системи показників 
діяльності кластерної структури, дозволить наповнити процес 
прийняття керівництвом управлінського рішення актуальною 
та достовірною інформацією. Що у кінцевому підсумку 
позитивно впливає на результативність розробки інноваційної 
продукції. Результати дослідження так само будуть 
використані в розробці авторської методики оцінки 
ефективності діяльності кластера.  
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Розроблена авторська методика оцінювання 
ефективності діяльності інноваційного кластера являє собою 
сукупність наступних етапів відповідно до рис. 2. 

Етап 1. Рішення про необхідність проведення оцінки 
ефективності діяльності кластера. 

Рішення про необхідність оцінки ефективності 
діяльності кластера приймається керівництвом, якому 
необхідно отримати найбільш достовірну інформацію щодо 
функціонування та взаємодії структурних елементів між 
собою. 

Етап 2. Формування мети і завдань оцінки ефективності 
діяльності кластера. 

На даному етапі авторської методики оцінки 
ефективності діяльності 

кластера керівництвом формуються цілі і завдання, які 
повинні бути досягнуті по завершенню всіх етапів. 
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Рис. 2.  Блок-схема методики оцінювання ефективності 

діяльності кластера 
Джерело: розроблено авторами.  
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Мета: оцінка ефективності діяльності кластера при 
розробці продукції. 

Завдання: визначити критерії оцінки ефективності 
діяльності кластера; визначити ключові показники 
ефективності та збалансовану систему показників діяльності 
кластера; аналіз отриманої інформації та інтерпретацію 
показників. Завдяки цьому етапу авторської методики, 
створюються цільові орієнтири, які необхідно буде досягти 
по завершенню всіх запланованих процедур.  

Етап 3. Визначення критеріїв оцінки ефективності 
діяльності кластера.  

Критерії: якість виробничої системи; ефективність; 
узгодженість зі стратегією і цілями підприємства; доцільність 
дій, що вживаються; час, витрачений на розробку 
продукції; кількість матеріальних і фінансових ресурсів, що 
використовуються при проведенні науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт.  

Етап 4. Визначення ключових показників ефективності 
та збалансованої системи показників. На даному етапі 
методики оцінки ефективності діяльності кластера 
здійснюється визначення ключових показників ефективності 
та збалансованої системи показників. За допомогою яких стає 
можливим здійснювати моніторинг. Для того, щоб 
проаналізувати ефективність діяльності компанії за минулі 
періоди, доцільно виділяти ключові показники ефективності. 
Здійснення їх моніторингу здатне показати важливі для 
підвищення ефективності тенденції. Одночасно з цим 
використання ключових показників ефективності дозволяє 
керівництву контролювати практично всі напрямки 
діяльності, як в масштабах всього кластера, так і на рівні 
окремих структурних підрозділів.  

На даному етапі авторської методики заплановано 
виконання декількох обов'язкових процедур.  
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Визначення ключових показників ефективності 
діяльності кластера. Ключові показники ефективності, що 
беруть участь в оцінці ефективності діяльності кластера: 
число використаних об'єктів інтелектуальної власності; 
кількість отриманих патентів; інноваційна активність 
кластера; кількість створюваних робочих місць на 
підприємствах кластера; частка інноваційної продукції в 
обсязі світового ринку.  

Визначення ключових показників ефективності 
діяльності інноваційного кластера необхідно для формування 
тих орієнтирів, за допомогою яких стане можливим 
проводити в майбутньому детальний аналіз. 

Визначення збалансованої системи показників 
ефективності діяльності кластера. У даному випадку можливо 
використовувати скорочену варіацію збалансованої системи 
показників, розроблену спеціально для кластерів і наведену у 
табл. 2. 

Необхідно зазначити, що явна перевага збалансованої 
системи показників полягає в тому, що компанія, яка 
впровадила дану систему, отримує в своє розпорядження 
«систему координат» дії в повній відповідності з прийнятою 
стратегією компанії будь-яких рівнях управління і пов'язують 
різні функціональні області, як, наприклад, управління 
персоналом, фінанси, інформаційні технології та інші. 
Наявність вищевказаного етапу в авторській методиці оцінки 
ефективності діяльності кластера дозволяє керівництву мати 
в своєму розпорядженні інструмент для прийняття 
управлінського рішення, заснованого на аналізі актуальної та 
достовірної інформації про діяльність кластера.  

Етап 5. Проведення оцінки ефективності діяльності 
кластера. 

Попередні етапи методики оцінки ефективності 
діяльності кластера в сукупності створили необхідну основу 
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для безпосереднього проведення процесу дослідження 
діяльності кластеру.  

На даному етапі керівництво зможе здійснювати збір 
інформації, що стосується процесу розробки продукції. Тим 
самим це може в перспективі сприятливо відбитися на всьому 
кластері в цілому. Можна виокремити кілька особливостей, 
які притаманні даному етапу: отримування об'єктивної та 
своєчасної інформації про процес проведення науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт; надання 
безпосереднього управлінського впливу на процес розробки 
інноваційної продукції; внесення коригування в процес 
проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської 
роботи. Одночасно з цим досягають деякі проміжні 
результати. А саме: забезпечення всебічного контролю за 
діяльністю кластера; поява налагодженого каналу отримання 
інформації щодо того, як функціонує кластер в цілому. 

У процесі проведення оцінки ефективності діяльності 
кластера доцільно відзначити ті труднощі, з якими 
стикаються вони у своїй діяльності. Природно, що в процесі 
розробки продукції можливе виникнення проблем, що 
представляють із себе, наприклад:  

збій у постачанні необхідних матеріалів для виконання 
інноваційного проекту. Це самим негативним чином 
відіб'ється на термінах розробки і кінцевої вартості 
інноваційної продукції;  

відсутність потрібних висококваліфікованих фахівців, 
що беруть участь у проведенні процесу НДДКР.  

У даному випадку це зможе і зовсім зірвати реалізацію 
інноваційного проекту – спірні ситуації між замовником і 
кластерами в плані технічних характеристик майбутньої 
продукції. Все це у сукупності має бути враховано при 
оцінюванні ефективності діяльності кластера і представлено 
для подальшого вивчення.  
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Етап 6. Аналіз отриманих результатів проведеної оцінки 
ефективності діяльності кластера. На наступному етапі в 
методиці оцінки ефективності діяльності кластера 
здійснюється аналіз отриманих результатів. Даний етап, в 
порівнянні з іншими займає ключову позицію. Саме від того, 
як буде вивчена інформація, що надходить залежить 
подальша доля кластера. При цьому керівництво може 
залучати різні сторонні організації, що займаються різного 
роду консультаціями, для прийняття, найбільш виваженого і 
правильного управлінського рішення. Це здійснюється з 
метою, щоб отримати достовірну і об'єктивну інформацію 
про ефективність діяльності кластера в процесі розробки 
продукції. Аналізом інформації, одержуваної від кластерів, 
займається робоча група, створена з представників кластера, 
спеціалізованої організації, регіонального органу виконавчої 
влади. На основі отриманих результатів будуть вироблятися 
конкретні пропозиції щодо подальшого функціонування 
кластера. Використання даного етапу є важливою умовою для 
успішного застосування методики оцінки ефективності 
діяльності кластера. 

Етап 7. Вибір подальшого шляху розвитку діяльності 
кластера.  

Заключний етап авторської методики оцінки 
ефективності діяльності кластера пов'язаний із вибором 
керівництвом подальшого шляху розвитку його діяльності. 
При цьому аналіз отриманих результатів проведеної оцінки 
ефективності діяльності. Отримавши в своє розпорядження 
всю необхідну інформацію, керівництво може вибрати кілька 
варіантів подальшого розвитку подій. А саме:  

1) Якщо в результаті оцінки кластера був отриманий 
результат, що показує, що діяльність ефективна: при 
виробництві продукції не витрачаються зайві матеріальні та 
фінансові ресурси, час, витрачений на проведення науково-
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дослідних і дослідно-конструкторських робіт, не перевищує 
норматив, то згідно авторської методики буде здійснюватися 
подальший моніторинг діяльності кластера. Він буде 
проводитися до тих пір, поки не виникне нова потреба в 
оцінці ефективності діяльності кластера.  

2) Якщо результат оцінки кластера показує, що 
діяльність неефективна: витрачається велика кількість 
матеріальних і фінансових ресурсів, і час витрачається 
набагато більше відведеного нормативу, то у керівництва 
існує кілька шляхів: після консультації з регіональними 
органами виконавчої влади, може бути прийнято рішення про 
реорганізацію кластера; зміна спеціалізованої організації з 
управління кластером. Керівництво, при розробці 
управлінського рішення, має розуміти, що вплине найкращим 
чином на кластер. Після цього доцільно повторне використання 
методики оцінки ефективності діяльності кластера.  

 2.1) Якщо другий результат оцінки кластера показує, 
що його діяльність неефективна, і він не задовольняє 
потребам держави в продукції, то керівництво спільно з 
регіональними органами виконавчої влади та спеціалізованою 
організацією приймає рішення про проведення реорганізації з 
можливістю подальшої ліквідації кластера.  

2.2) Якщо в результаті оцінки кластера був отриманий 
результат, що показує, що його діяльність ефективна, то 
здійснюється подальший моніторинг його діяльності. До того 
моменту як керівництво кластера не прийме рішення про 
проведення нової оцінки ефективності діяльності. 
Представлена авторська методика оцінки ефективності 
діяльності кластера дозволяє в оперативному режимі 
здійснювати моніторинг і регулювання його діяльності. 
Частота використання авторської методики повинна 
визначатися керівництвом, але автором дослідження 
вироблено кілька рекомендацій щодо її застосування:  
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якщо ситуація в економічній системі регіону або країни 
в цілому характеризується зростанням різних негативних 
тенденцій, то доцільно проводити оцінку ефективності 
діяльності кластера один раз на рік по закінченню 
календарного року;  

якщо ситуація в економічній системі регіону і країни в 
цілому відрізняється позитивними течіями, то проведення 
оцінки ефективності діяльності кластера можливо 
здійснювати один раз на три роки.  

Отже, застосування даної авторської методики оцінки 
ефективності діяльності базується на отриманих особисто 
автором дослідження результатах і дозволяє керівництву 
володіти об'єктивною і достовірною інформацією щодо 
функціонування кластера, а також отримати в своє 
розпорядження вагомий інструмент прийняття виваженого 
управлінського рішення. 

Висновки. У результаті дослідження обґрунтовано 
необхідність застосування комплексного підходу до 
оцінювання ефективності діяльності кластера, який має 
базуватися на збалансованій системі показників і реалізація 
якого має включати такі етапи: формування мети і завдань 
оцінювання; визначення критеріїв оцінювання; процес 
оцінювання ефективності (визначення і систематизація 
ключових показників); аналіз одержаних результатів; 
моніторинг діяльності кластера; трансформація діяльності 
кластера та його реорганізація.  

Використання даного підходу дозволяє оцінити 
інституційні умови кластеризації та обґрунтувати 
організаційні принципи партнерства, здійснити в 
оперативному режимі діагностику діяльності кластера, 
розробити стратегічний план співробітництва. 

У подальших дослідженнях планується удосконалити 
організаційно-економічний механізм функціонування 
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кластерних структур і запропонувати алгоритм його 
реалізації в регіонах України з урахуванням специфіки їх 
функціонування. 
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ODDÍL 3. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 
FILOZOFIE 

 
 

§3.1 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У 
ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (НА 
ПРИКЛАДІ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ) (Кравченко Ю.В., 
Запорізький державний медичний університет, Гнатенко С.А., 
Запорізький державний медичний університет, Огіренко Л.П., 
Запорізький державний медичний університет) 

 
Вступ. Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» [1] 
зобов’язує студентів-іноземців, здобувачів вищої освіти в 
Україні, вивчати українську мову. Відповідно до 
Національної доктрини розвитку освіти основна мета 
навчання іноземної мови (а для студентів-іноземних 
громадян у Запорізькому державному медичному 
університеті такою є українська мова) ‒ це розвиток у 
студентів уміння використовувати іноземну мову як 
інструмент міжкультурного спілкування в будь-яких 
сферах життєдіяльності. 

Щорічне збільшення кількості іноземних студентів, які 
здобувають вищу медичну освіту в нашій країні, потребує 
постійного удосконалення  і збагачення методики викладання 
української мови як іноземної. Основне завдання 
відповідного практичного курсу – навчити вільно володіти 
українською, розвивати вміння застосовувати 
лінгвостилістичні засоби у процесі живого спілкування. Як 
засвідчує практика, для більш ефективного опанування будь-
якою мовою процес теоретичного засвоєння знань варто 
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доповнювати й певними виховними заходами, які дуже 
органічно можна застосувати на уроці. Так, після вивчення 
нової граматики та виконання низки завдань на її 
закріплення, викладач робить паузу для відпочинку студентів, 
використовуючи цей час для інформації про значення 
окремих пісень, рідше поезії. Існує думка, що саме пісні 
вдало репрезентують культуру української мови. 

Актуальність роботи полягає у пошуках нових методів 
та прийомів використання міжкультурної комунікації (на 
прикладі пісенного матеріалу) в методиці викладання 
української мови як іноземної медичних факультетів (з 
англійською та українською мовами навчання). 

Об’єктом аналізу є використання пісенного матеріалу 
у процесі навчання української мови іноземних студентів-
медиків. 

Мета статті – дослідити можливості використання 
пісенного матеріалу в процесі викладання української мови 
як іноземної студентам медичних спеціальностей із 
застосуванням інтерактивних технологій; визначити систему 
методичних прийомів і матеріалів, спрямованих на 
ознайомлення з українською культурою та традиціями народу 
на прикладі народної пісні; з’ясувати шляхи реалізації 
комунікативного підходу у процесі формування мовленнєвої 
компетенції. 

Виклад основного матеріалу. Культурологічний 
аспект – один із кількох аспектів міжкультурної комунікації, 
визначених відомим сучасним українським мовознавцем 
В. Манакіним [2, С. 10]. Проблеми міжкультурної комунікації 
досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними 
лінгвістами (Н. Алієва, М. Баретт, Л. Кузнецова, А. Полупан, 
О. Константинова, С. Гогильчина, Є. Верещагіна, 
В. Костомарова, В. Фурманова, Г. Томахіна, Є. Пассова, 
І. Біма та ін.). Міжкультурна комунікація розглядається ними 
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як необхідна умова успішної інтеграції в політичний соціум, 
що дозволяє ефективно брати участь у процесі міжетнічної 
комунікації в реаліях глобалізованого світу. 

Культурологічне спрямування мають відповідні 
навчально-методичні розробки викладачів кафедри мовної 
підготовки. На заняттях використовується матеріал 
народознавчого, культурологічного плану: «Українська 
вишивка», «Українське вбрання та побут», «Хортиця – серце 
України», «Запоріжжя – козацький край». 

Т. Лещенко, І. Cамойленко, В. Юфименко 
підкреслюють, що «використання народної творчості 
стимулює мотивацію засвоєння української мови як іноземної 
і сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу завдяки 
дії механізмів мимовільного запам'ятовування» [3, С.259]. 
Такий матеріал краще й легше сприймається, оскільки він 
ненав’язливий, цікавий, емоційно-зворушливий. Залучати 
український пісенний матеріал лише в навчальному процесі, 
але й на виховних заходах, широко запроваджуваних 
кафедрою мовної підготовки (тематичні тижні до Дня 
української писемності, Дня матері, Дня вишиванки, 
святкування Різдва, Міжнародного дня рідної мови тощо). На 
таких заходах лунає українська пісня, що впливає на 
емоційний і психологічний стан присутніх, покращує 
мовленнєву комунікацію й об’єднує діалог культур. 

Слушною є думка про те, що «упровадження пісень у 
навчальний процес має багато позитивних ознак, серед яких: 
1. вироблення мовних навичок: орфоепічних, лексичних, 
граматичних; 2. активізація видів мовленнєвої діяльності: 
аудіювання, читання, говоріння, слухання; 3. розширення 
культурної пам'яті студентів-іноземців; 4. вироблення 
естетичних смаків. Використовувати пісенний текст на 
початку заняття – для зацікавлення аудиторії, створення 
позитивного фону заняття (одягнути студентів в українське 
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вбрання: чоловічі й жіночі вишиванки); всередині заняття – 
пояснити новий матеріал (терміни, значення слів, різницю одягу), 
у кінці – закріпити вивчений матеріал» [там само, С.261]. 

Як здійснювати добір пісень? Пісенний матеріал 
повинен бути лексично і граматично доступним, лаконічним і 
простим. Текст і подальші завдання до нього слід подавати 
після відповідних тем, вивчених на занятті. Деякі дослідники 
віддають перевагу сучасним пісням, тому що вони є 
загальнодоступними та зрозумілими студентській аудиторії. 
У нашій практиці ширше використовуються старі пісні, 
здатні більшою мірою відтворити національний колорит. У 
будь-якому разі методичний супровід повинен бути 
доцільним та вправним. 

Іноземні реципієнти умовно поділяються на дві 
категорії: до першої  належать студенти, які вступають на 
підготовче відділення і отримують базові знання з української 
мови протягом 3-9 місяців (у нашому виші це – Центр 
підготовки іноземних громадян); до другої  – ті, хто починає 
вивчати предмет «Українська  мова» на 1-му курсі «з нуля». 
Для обох категорій важливим є використання мови-
посередника (англійської чи французької), за допомогою  якої 
викладач може пояснити іноземним студентам особливості 
лінгвістичних явищ та процесів. 

На початковому етапі навчання (підготовчий етап або  
1-й курс) викладач для розвитку основ спілкування 
обов’язково повинен включати до заняття такі види робіт, як 
діалог, рольові, моделюючі ігри, заняття з мовного етикету. 
Усі ці види діяльності вчать іноземних студентів 
міжкультурному спілкуванню, допомагають подолати мовні 
бар’єри. Досвідчений педагог повинен уміти налагодити 
контакт з групою та з кожним студентом окремо. 

Т. Олійник вважає, що введення елементів культури в 
процес викладання іноземної мови є необхідною потребою 
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сьогодення, оскільки усвідомлення та відокремлення ознак 
відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих 
відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та 
соціальний розвиток студентів [4, С.29]. 

На думку А. Постригань, мова – дзеркало культури, 
адже в мові відображено навколишній світ, національний 
характер, менталітет, традиції, систему цінностей; мова – 
скарбниця культури, бо вона зберігає культурні надбання в 
лексиці, граматиці, фразеології, закарбовує їх у фольклорі, 
художній та науковій літературі [5, С.112]. 

Пісня є одним із видів художньої літератури. Кожен 
пісенний текст має не тільки унікальне змістове наповнення, 
але й особливості лексичного характеру. Фразеологізми 
надають мові більшої образності, а сам текст роблять 
стилістично багатим та цікавим.  

Методика викладання української мови для іноземних 
студентів-медиків різноманітна та багатогранна. Одна з таких 
граней – використання української пісні. Термін «пісенний 
матеріал» використовує дослідниця Г. Кокоріна. Вона 
небезпідставно вважає, що стосовно процесу навчання 
іноземної мови більш коректно говорити не про пісні, а про 
пісенні матеріали [6], адже для вивчення пісні спершу 
використовується власне текст, а вже потім – текст і музика.  

Використання пісенного матеріалу на заняттях з 
української мови як іноземної – це не «нова методика» у 
вивченні мов, але насамперед інструмент, за допомогою 
якого викладач може зробити ефективним та якісним процес 
навчання [5, С. 165]. Пісня – це допоміжний матеріал до 
підручника й робочого зошита, вона може використовуватися 
як на заняттях, так й після них, тобто під час проведення 
виховних заходів. Саме позааудиторна діяльність може бути 
більш різноманітною, природною і не обмеженою в часі. 

Пісенний матеріал дає можливість легше та якісніше 
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засвоїти вимову українських звуків (особливо це стосується 
тих студентів, які вивчають українську мову на основному 
етапі. Мелодія полегшує іноземній молоді завдання 
правильного звукоутворення й артикуляції, адже 
висловлювати свої думки за допомогою готових фраз і 
словосполучень легше, ніж за допомогою використання 
окремих слів. Маркером різного сприйняття, засвоєння та 
відтворення звуків і фраз української мови може бути 
залежність від країни/регіону проживання іноземних 
студентів. Українська пісня, милозвучна й яскрава за змістом, 
допомагає їм засвоїти наголос, інтонацію розмовної та 
літературної мови, удосконалює навички говоріння й 
аудіювання. 

Тім Мерфі у праці «Music & songs» наголошує на тому, 
що викладач у процесі навчання мови може робити з піснями 
все те саме, що і з текстами [7]: закріплювати навички 
правильної вимови, аудіювання тексту, робити переклад 
тексту пісні рідною мовою студентів (арабською, 
французькою, англійською). Можна використовувати тексти 
пісень у процесі вивчення граматики, супроводжуючи їх 
відповідними завданнями: визначення частин мови, числа 
іменників і прикметників, правильне вживання об’єктів 
(відмінків), заповнення пропусків у тексті або закінчення 
речення (після детального ознайомлення з цим текстом); 
лексики: знайомство із власне українськими словами; 
знайомити іноземних студентів-медиків з багатими 
традиціями і культурою українського народу. Як свідчить 
досвід, студенти позитивно сприймають такі заняття. 

Музика, зазначав В. Леві, – це «найсильніший 
психологічний стимул, здатний проникати в приховані 
глибини свідомості, вона при всій своїй абстрактності завжди 
містить ту чуттєву безпосередність» [8, С. 37]. 

Розглянемо на прикладах із власного досвіду 
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способи використання пісенного матеріалу, який має 
виразне культурологічне спрямування. 

У Запорізькому державному медичному університеті 
щороку відзначається Свято вишиванки. Це демонстрація 
одягу і перегляд відео про вишиванку (різні регіони – різні 
кольори і різні візерунки), виконання пісень та декламування 
віршів студентами. Маючи пізнавальне й виховне значення 
такий та аналогічні заходи переслідують і навчальну мету, 
оскільки тему «Звичаї і традиції українського народу» 
визначено серед інших для монологу на державному екзамені 
з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація» з 
українською формою навчання. 

Пісня «Два кольори» дозволить дати пояснення 
культурного фону лексеми «вишиванка», з’ясувати, де і коли 
одягають вишиванку в Україні. Викладачі пояснюють 
традиції вишивання, демонструють кольорову гаму й 
особливості орнаменту вишиванок з різних місцевостей 
України. 

Використання пісенного матеріалу було апробовано на 
заняттях у двох групах студентів. 

Перша група – марокканські студенти (спеціальність 
«Фармація, промислова фармація»). Мова навчання – 
українська. Більшість із них опановувала українську мову  на 
підготовчому відділенні. Під час вивчення теми «Звичаї та 
традиції українського народу» (2-й курс) викладач розповідає 
про вишиванку, потім студенти читають текст про історію 
вишиванки. Далі – перегляд відеопрезентації для 
ознайомлення з новою лексикою: «вишиванка», «традиція», 
«оберіг», «доля», «козак», «візерунок». Це – перший етап 
заняття.  

Другий етап – викладач роздає студентам текст пісні 
«Два кольори». Читають уголос студенти з хорошою дикцією 



                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
76 

та вимовою. Приспів перший раз промовляється одним 
студентом, а вдруге і втретє – колективно, що є своєрідним 
орфоепічним тренінгом. Після цього – ознайомлення зі 
специфічними українськими словами, фразами, реченнями 
(викладач пише їх на дошці,  читає, пояснює). 

Наступний, третій, етап – бесіда за змістом пісні. 
1. Про кого йдеться в пісенному тексті: про  юнака чи 

малого хлопця? 
2. Куди збирався йти хлопчик? 
3. Хто вишив сорочку маленькому синові? 
4. Якими нитками мати вишила сорочку? 
5. Що сказано про червоний колір? А про чорний? 
6. Як ви розумієте фразу «Мені війнула в очі сивина»? 
7. Що символізує «горточок старого полотна»? 
8. Про що ця пісня? 
Четвертий етап – фонетичний: відеозапис пісні «Два 

кольори». Перед прослуховуванням викладач зауважує, що 
виконавців пісні буде двоє. Завдання студентів – звернути 
увагу на вимову, порівняти її. Перший відеозапис – у 
виконанні Дмитра Гнатюка. Другий – у виконанні Квітки 
Цісик. Викладач подає короткі їхні біографії. Після 
прослуховування студенти-майбутні фармацевти відзначили 
відмінності у вимові обох виконавців пісні. 

П’ятий етап – лексико-граматична робота з текстом 
пісні.  

1. Який числівник вживається у тексті? 
2. Знайти антоніми у приспіві та у другій строфі. 
3. Підкреслити займенники у тексті. 
4. Вставити пропущене слово (можна давати кільком 

студентам один текст – одну строфу, але пропущені слова – 
різні). 

Наприкінці заняття організовано виконання пісні 
студентами групи.  



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
77 

Друга група – студенти з Індії (2-й курс, спеціальність 
«медицина»). Мова навчання – англійська. Усі студенти 
почали опановувати українську мову «з нуля» на першому 
курсі. У цій групі заняття з використанням пісенного 
матеріалу дещо відрізняється від попереднього. 

Перший етап – знайомство з піснею «Два кольори» – 
здійснювалося під час читання тексту «Історія української 
вишиванки». 

Другий і третій етапи – ідентичні (як і в першій групі 
студентів). 

Четвертий етап – переклад тексту приспіву 
англійською мовою, яка вивчалася індійськими студентами в 
школі, і якою вони досить добре володіють. Це було домашнє 
завдання однієї зі студенток з високим рівнем підготовки. Вся 
група слухає переклад, а потім його оцінює заздалегідь 
призначений експерт. 

П’ятий етап – лексико-граматична робота з текстом. 
Вона була дещо простішою, ніж з марокканськими 
студентами: увага зверталася на об’єкти у словосполученнях, 
визначення антонімів, займенників, пропущених слів. 

Шостий етап – фонетичний (як і з марокканськими 
студентами). 

Сьомий етап – виконання пісні двома студентами цієї 
групи. 

Висновки. Навчально-виховний процес у роботі з 
іноземними студентами медичних факультетів повинен бути 
спрямований на оволодіння українською мовою як 
іноземною. Використання розгляданого матеріалу у 
навчальному процесі сприяє не лише знайомству студентів з 
таким унікальним явищем нашої культури, як українська 
пісня, але й стимулює їхній пізнавальний потенціал та є 
ефективним засобом міжкультурної комунікації. 
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§3.2 КОНЦЕПТ «РОСІЯ» У ПОЛІТИЧНІЙ 
ПУБЛІЦИСТИЦІ ВІТАЛІЯ ПОРТНИКОВА (Павлушенко О.А., 
Вінницький державний педагогічний університету імені 
Михайла Коцюбинського, Прокопчук Л.В., Вінницький 
державний педагогічний університету імені Михайла 
Коцюбинського) 

 
Вступ. Політична журналістика в демократичному 

суспільстві виконує інформаційну, комунікативну, критичну 
та культурно-освітню функції й модерує політичний дискурс. 
У сучасній Україні сформувалася група журналістів, що 
здійснюють аналітику політичної дійсности, висвітлюють 
діяльність усіх політичних суб’єктів, є медіаторами ідей і 
меседжів між політикумом і суспільством.  

Від початку повномасштабної війни, розпочатої 24 
лютого 2022 року Росією  проти України, розмаїте політичне 
життя в країні стало на паузу, усі проукраїнські партії 
відклали дискусійні теми, на ґрунті яких виступали 
опонентами, й об’єдналися навколо Президента й 
командування Збройних Сил України в боротьбі з агресором. 
Епіцентр уваги політичної журналістики перемістився в 
площину міжнародних політичних подій, пов’язаних з війною 
в Україні, сьогодні  політичні оглядачі й аналітики пильно 
відстежують рефлексії з боку лідерів й урядів різних держав 
на виклики нових реалій. 

Виклад основного матеріалу. Війна в центрі Європи, 
розв’язана Російською Федерацією проти суверенної країни з 
метою її знищення, значно змінила концептуальну картину 
світу у свідомості не тільки українців, а й народів інших 
європейських країн, зокрема, кардинальних деформацій  
зазнав концепт Росія,  зміст якого став позбуватися 
ілюзорних позитивних смислів, натомість набув компонентів, 
безпосередньо пов’язаних з об’єктивною дійсністю, у якій РФ 
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вже відкрито, із застосуванням військової  сили реалізує свої 
давні  амбіції неоімперської гегемонії в регіоні. 

Сьогодні суспільна увага українців зосереджена на 
аналітиці політичних подій та позицій лідерів політичного 
істеблішменту провідних країн світу, які формують ставлення 
міжнародної спільноти до  України й визначають алгоритм 
активностей урядів і законодавчих  органів західних 
демократій в умовах безпрецедентних загроз світовому 
правопорядку. На цьому тлі значущість політичної 
журналістики в соціумі зростає, тому в  поле зору політичної 
лінгвістики потрапляють не тільки виступи політиків, а й 
тексти  політичної публіцистики, які містять аналітику 
перебігу важливих для  суспільства подій та ініціацій 
розв’язання чутливих для нього проблем. 

Наразі маємо більшість студій політичної публіцистики, 
що стосуються журналістської проблематики, і меншою 
мірою представлений погляд дослідника через призму 
політичної лінгвістики.   

Методологічним засадам розвитку політичної 
журналістики присвячені статті Н.А. Громадської 
«Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної 
журналістики» [1] та «Методологічні аспекти політичної 
журналістики» [2], у яких розглянуто методологічний 
інструментарій та методологічну грамотність політичного 
журналіста, проаналізовано різні підходи до класифікації 
методів, які використовують у журналістській діяльності. 
Дослідниця також обмірковує професійні вимоги до 
політичного журналіста:  об’єктивність, чесність та 
неупередженість, уміння аналізувати та прогнозувати, 
пропонує заходи протидії інформаційним навіюванням.  
І. Коваленко обговорює функційні аспекти розвитку 
незалежної журналістики як засобу контролю громадським 
суспільством за здійсненням політичної влади [3]. 
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Особливості етики професійної діяльности політичного 
журналіста також обмірковує М.Ю. Воронова [4]. Цікавий 
матеріал дослідження політичної публіцистики Олени Пчілки 
представлений у праці С.В. Семенко «Актуальність 
політичної публіцистики Олени Пчілки у вирішенні сучасних 
проблем суспільно-політичного життя українства». Автор, 
зокрема, зауважує, що «у політичній публіцистиці Олени 
Пчілки провідною є думка про те, що сила кожного народу в 
його монолітності, в одностайному відчутті своєї 
національної гідності та відстоюванні національних прав. 
Виголошення такої програми в період політичної реакції 
було, безумовно, сміливим кроком української журналістки і 
сприяло виробленню загальноукраїнської національної 
платформи в умовах бездержавності» [5, с. 92]. У статті 
також відзначено «неабиякі аналітичні здібності журналістки  
… уміння прозирати на десятиліття вперед, передбачивши в 
майбутньому наслідки сучасних їй політичних, економічних 
та культурних проблем» [Там само, с. 95]. Ця публікація є не 
одиноким ретроспективним поглядом на минулий  досвід 
української політичної публіцистики. Дослідженню концептів 
«українська нація» і «Росія» в політичній публіцистиці 
Дмитра Донцова присвячені  праці Павлушенко О., Ватаги О. 
«Концепт “українська нація” в політичній публіцистиці 
Дмитра Донцова» [6] та Olha Pavlushenko, Liudmyla 
Prokopchuk,  Nataliia Pavlykivska, Nina Kukhar, Olena Zarichna, 
Volodymyr Valentyna Frytsiuk,  Alina Oliinyk «Conceptual 
opposition ukrainian nation – Russia in Dmitry Dontsov's 
political journalism in the early XX century» [7].  

Очевидно, що детального аналізу потребують концепти, 
які є актуальними для сучасного українського політичного 
дискурсу й створюють політичну картину світу, своєрідний 
український погляд на світ в умовах російсько-української 
війни. Матеріалом для таких досліджень можуть слугувати 
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виступи в публічному просторі та опубліковані статті 
вітчизняних політичних публіцистів. 

Віталій Портников – знаковий український журналіст з 
великим досвідом у царині політичної аналітики. Його думка 
є авторитетною для тисяч читачів та слухачів, зокрема й 
політиків, бо автор завжди виважений у своїх твердженнях, 
які ґрунтуються на глибокому осмисленні масиву фактів як 
історичної, так і  політичної дійсности в їхніх взаємозв’язках та 
взаємовпливах.  

Мета пропонованої студії – виявити концептуальні 
смисли, які формують образ Росії через призму політичної 
аналітики В. Портникова, проаналізувавши їхню вербальну 
експлікацію в текстах журналіста.  

Дослідження проведено з використанням методу 
контент-аналізу в його якісному вимірі на матеріалі виступів 
і публікацій В. Портникова від грудня 2021 р. до липня               
2022 р. 

Для позначення виокремленого концепту журналіст 
використовує офіційні назви Росія, Російська Федерація, РФ, 
а також вдається до метонімії, послуговуючись номінативами 
Кремль, Москва, Путін.  

Помітним змістовим компонентом концептуалізації 
сучасної Росії у світорозумінні В. Портникова є тяглість 
суспільно-політичних традицій, що пов’язують сучасну РФ із 
колишньою радянською імперією, про що свідчить метонімія 
в номінативній парі «Радянський Союз – Росія», що подекуди 
трапляється в текстах журналіста. 

Політичний публіцист завжди чесний зі своїми 
читачами та слухачами. Його висловлювання чітко 
сформульовані, містять семантично виразні лексичні одиниці, 
які експлікують концептуальні ознаки Росії  як джерела 
нищівної загрози для української нації  й державности: Якщо 
Росія спробує окупувати Харків, це гори трупів, сотні тисяч 
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біженців, гуманітарна катастрофа (21 січня, 2022). Росія 
буде кошмарити всю українську територію а не тільки схід 
чи південь (22 січня, 2022). Путін хоче не капітуляції, а 
зникнення України (31 січня, 2022).  

Віталій Портников не часто вдається до мовної 
образности. У його текстах метафори з’являються зрідка і не 
для того, щоб завуалювати зміст, а насамперед як інструмент 
творення нових концептуальних смислів. Тезу про те, що 
кремлівська верхівка – людожери, апетити яких 
поширюються на народи й суверенні держави, журналіст 
утілив у  метафоричній конструкції, яка характеризує 
міжнародну політику РФ як варварську, дикунську, 
абсолютну чужу цивілізованим нормам міжнародного права 
ХХІ століття: конструктивізм людожерів,  наше законне 
право пожирати дітей на сніданок, обід та вечерю, у нас є 
розбіжності щодо того, яким соусом заправляти людське 
м'ясо (27 січня, 2022).  

Вигадку кремлівських пропагандистів про унікальність 
якихось духовних скреп російського народу В. Портников 
розвінчує саркастичним виправданням від імені самих росіян: 
…ми маємо повне право хоча б снідати дітьми у Криму та на 
Донбасі – це наші скрєпи, без них Росія не Росія (27 січня, 
2022).  

Традиційно вживану для характеристики Росії метафору 
тюрма народів журналіст поглиблює, додаючи 
концептуальний смисл мінного поля, означуючи РФ як 
простір суцільної смертельної небезпеки для народів, 
утримуваних її силовим апаратом й антисоціальною 
внутрішньою політикою владної  верхівки в кордонах цієї 
держави: … ця класична «тюрма народів», залишається 
справжнім мінним полем для своїх мешканців (4 липня, 
2022). Семантема в’язниці народів отримує розвиток у 
саркастичному зауваженні Якщо держава замислювалася як 
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в’язниця, не треба думати, що її мешканці почуватимуться 
як на курорті (Там само). Дієслово «замислювалася» 
експлікує тут глибокий концептуальний смисл: Росія як 
державне утворення є продуктом не суспільних 
державотворчих зусиль, а одноосібного замислу.  На це 
вказують семи вжитого дієслова, що є синонімом до 
«замишляти», – ‘виношувати таємні, підступні плани, 
сплановані проти кого-, чого-небудь; верховодити кимось, 
розпоряджатися чим-небудь’ [8, с. 311].  

На концептуалізацію образу сучасної Росії має 
безпосередній вплив імперіалістична експансивна політика 
президента Росії та його найближчого оточення, які, за 
характеристикою В. Портникова, постають як зграя 
кровожерливих хижаків, не обмежених усвідомленням 
масштабів смертельної небезпеки, яку вони несуть людській 
цивілізації: Це – Третя Світова війна. Володимир Путін та 
його зграя готові до такого повороту подій (21 червня, 
2022). Злочинні замисли проти людяності, продуковані, за 
визначенням публіциста, вурдалаками російської 
псевдополітичної сцени (26 січня, 2022), виявляють їхню 
сатанинську сутність. Лексикографічний опис семантики 
іменника вурдалак (‘міфічна істота українського народного 
епосу, мрець, що повстав із могили. Як і упир чи вампір 
висмоктує кров у живих людей та може перетворювати 
вкушених на собі подібних, як і вовкулака, має здатність 
обертатися на звіра’ [9]) пояснює доречність уживання 
публіцистом цієї номінації для позначення сьогоднішньої 
російської політичної верхівки, яка ментально живе у світі 
Радянського Союзу – країни, що давно зникла з мапи світу, 
шовіністичною пропагандою отруює суспільну свідомість 
своїх співвітчизників і виявляє звірячу жорстокість у 
розв’язаних нею війнах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Для аналітика В. Портникова, який уважно стежить за 
всіма подіями в політичному житті РФ, очевидним є 
смисловий ланцюг Росія – Кремль – Путін. Метонімія в 
межах цієї номінативної тріади втілює концептуальний смисл 
– сучасна Росія є державою Володимира Путіна, особи, чиїм 
замислам підпорядкований рух РФ на сучасному відтинку її 
історичного шляху. Замість офіційної назви посади 
Володимира Путіна, журналіст неодноразово вживає номен 
правитель, що однозначно визначає  цю особу як російського 
диктатора ХХІ ст.  

У своїх аналітичних висновках й оцінках В. Портников 
є виваженим і послуговується верифікованими даними з 
офіційних джерел. На підставі багаторічних спостережень 
журналіст приходить до висновку, що від початку                          
ХХІ століття при владі в Москві «шовіністичний режим»              
(28 червня, 2022). Лідер сьогоднішньої Росії, за визначенням 
політичного публіциста, «шовініст за переконаннями». 
Проваджену Путіним політику стосовно неслов’янських 
народів Росії аналітик укладає в парадигму: «робить все 
можливе», щоб «зникли», «розчинилися серед росіян», «не 
пам’ятали своїх коренів, своєї спадщини, своєї культури» 
(Там само).    

У змістовому наповненні концепту «Росія» тема 
шовінізму органічно поєднується з темою імперської 
ідеології, якою одержимий президент РФ. Сусідні суверенні 
народи є об’єктом загарбницьких зазіхань кремлівського 
очільника, їх він «ненавидить», і «хоче окупувати і 
приєднати» (28 червня, 2022).  Головним своїм завданням 
Путін визначає  «відновлення “історичної Росії” у межах 
СРСР» (30 березня, 2022), «тому що для російського 
президента на пострадянському просторі є лише одна 
держава – Російська Федерація» (8 лютого, 2022). Для 
експлікації путінського бачення  сучасного геополітичного 
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ландшафту В. Портников послуговується словом 
«території», а не держави, щоб підкреслити середньовічний 
світогляд російського керманича, якому чуже розуміння норм 
міжнародного права ХХІ ст.  (Там само).  

Україну як історичний центр східного слов’янства 
Путін не уявляє поза межами реконструйованої ним 
російської імперії, тому не може змиритися з її державним 
суверенітетом. Мета російського президента – ліквідація 
Української держави.…без ліквідації України він не зможе 
наблизитись до свого головного завдання (Там само). 
В. Портников наполягає на гостроті проблеми агресивності 
дій новоявленого імператора, якого характеризує як людину, 
«яка вступила на шлях людиноненависництва, знищення 
всього, що нам дороге, що є важливим цивілізованому світу» 
(24 лютого, 2022). 

На формуванні концептуального змісту сучасної 
російської держави, поза всяким сумнівом, позначається 
образ її лідера. В. Портников неодноразово повертається до 
особистісних якостей президента РФ і виокремлює серед них 
гіперболізовану егоцентричність, зверхність у його ставленні 
до окремих політичних візаві, що характеризує цю особу як 
випадкову в сучасному міжнародному дипломатичному 
середовищі, яка дозволяє собі, наприклад, «хамське 
прислів'я», яке Путін ужив, коли мова зайшла про Мінські 
угоди. Визнання кремлівським босом тільки авторитету сили 
обґрунтовує його власне сортування держав та їхніх 
очільників і визначення з огляду на це етичних меж у 
комунікації з ними. Путін ніколи не дозволяє собі так 
нахабно відгукуватися про президентів США чи президентів 
Франції. А про президентів України чи Грузії – будь ласка! (8 
лютого, 2022). 

Важливою концептуальною ознакою нинішньої 
кремлівської влади аналітик уважає особливе світобачення її 
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лідера,  на формування якого вирішальний вплив мала його 
багаторічна служба в КДБ Росії. На цьому тлі у відношення 
контекстуальної антонімії вступають семантеми «політик – 
чекіст». Президент Путін – не політик, а кадровий чекіст           
(1 червня, 2022). Саме світоглядні орієнтири Володимира 
Путіна повністю деформують його міжнародну діяльність на 
посаді президента: він одержимий манією підкорення інших 
народів, зокрема українців, своїй волі, у його систему 
координат  геть не вкладається вибудовування продуктивної 
співпраці з ними. А якщо впливати мирними засобами не 
вдається – готовий нищити суверенні держави. Успіх України 
для Путіна – не привід для досягнення миру, а причина для 
продовження війни (Там само). У реалізації своїх імперських 
амбіцій хазяїн Кремля цілеспрямований, рішучий і 
підступний. Якщо у Кремлі раптом погодяться на реальні 
переговори, це означатиме, що на столі Путіна вже лежить 
план дестабілізації України без війни і він готовий 
втілювати його в життя (1 червня, 2022).  

В. Портников формує концептуальні смисли, 
аналізуючи ланцюги подій і фактів у їхніх логічних зв’язках. 
Політичний журналіст справедливо зауважує, що в нищенні 
української держави й українства Путін не є новатором. Його 
дії – це продовження політики  Сталіна, а методи та засоби, 
які він використовує, уже були апробовані із цілковитим 
доведенням їхньої ефективності в тридцятих роках минулого 
століття. Коли Сталін у 30-х роках минулого століття 
намагався знищити саму ідею української державності та 
національного відродження, він прийшов до думки про 
Голодомор. Наразі Путін уже не може змусити українців 
голодувати. Але він може утримувати українське зерно на 
елеваторах та у портах, не дозволяти його вивозити – і тим 
самим влаштувати голод у країнах Азії та Африки. Це теж 
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боротьба з українською державністю та національним 
відродженням (27 травня, 2022). 

Відстань у часовому просторі між двома правителями 
Росії становить майже сто років, а експансивна сутність 
залишається незмінною. Журналіст, спираючись на 
історичний досвід, застерігає політичні еліти західних 
демократій  від помилки, якої їхні попередники допустилися 
у 30-их роках минулого століття. Формою аргументації 
публіцист обирає не довгу тираду, а лаконічну антитезу: 
переконували світ – світ не вірив: У 30-і роки минулого 
сторіччя мої колеги переконували світ, що Сталіну йдеться 
про винищення українського народу – світ не вірив …                      
(3 квітня, 2022). А далі теж надзвичайно коротко й 
пронизливо про наслідки легковажної безвідповідальности 
західних політиків першої половини ХХ ст.: Масштаби 
звірства стали зрозумілими тільки за десятиріччя (Там 
само). 

Паралель між Путіним і Сталіним утілює відразу кілька 
ключових концептуальних смислів: по-перше, на владній 
верхівці Росії незмінно опиняються злочинці, по-друге, будь-
яка влада в Кремлі традиційно основною метою свого буття 
бачить нищення української держави, по-третє, Росія була й 
залишається джерелом загроз для миру й стабільности в 
усьому світі. Путін прагне страхом і шантажем підкорити 
своїй волі весь цивілізований світ і подолати західні 
демократії: Путін хоче, щоб західні політики були налякані 
наслідками цього нового Голодомору. ….згода із цим 
шантажем стане першим актом капітуляції перед 
Путіним… (Там само). 

Концептуальний смисл ‘Росія – це згусток небезпек для 
всіх країн’  знаходить підтвердження в далеко не релігійній 
діяльності Російської  православної церкви, яка послідовно 
реалізує експансію «русского мира», допомагаючи Путіну 
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тримати в орбіті своїх впливів народи й держави. Відверта 
особиста участь патріарха Кирила в  ідеологізації 
загарбницької  війни Росії в Україні дозволила В. Портникову 
назвати високого церковного сановника патріархом війни  
(25 травня, 2022). Його присутність 9 травня «на параді 
вбивць разом із дияволом і його підручними» (Там само) 
красномовне підтвердження того, що московський патріарх і 
московський верховний головнокомандувач обіруч чинять 
кривавий злочин.  

У своїх людиноневисницьких діях кремлівські 
посадовці від влади, очолювані президентом РФ, настільки 
віддаляються від кордонів, окреслених мораллю, що 
позбуваються людської ідентичности, і це дає підстави 
журналістові використати дейктичну номінацію «у тих, хто у 
Кремлі», абсолютну аморальність яких він підкреслює 
словосполукою із значенням категоричного заперечення 
«немає жодного поняття Батьківщини, співвітчизників» (14 
червня, 2022). Просторічне слово «наплювати» в 
публіцистичному тексті набуває емоційно-експресивної 
конотації вираження не тільки  презирливого ставлення 
російської влади до «мирних росіян» (Там само), а й 
характеристики інтелектуального рівня представників 
російського владного середовища, позбавлених 
відповідальності за долю очолюваної ними держави.  

Пам’ятаючи про бандитський досвід владної верхівки 
нинішньої Росії, набутий нею на теренах своєї держави, 
В. Портников звертається до читача з риторичним питанням: 
Тож чому вони не можуть обстрілювати Донецьк, якщо 
потрібен пропагандистський ефект? (Там само).  

Аналіз масиву історичного матеріалу дозволяє 
політичному публіцистові стверджувати, що багатовікова 
клептоманія російських правлячих еліт призвела до того, що 
«вся російська історія – це історія, вкрадена в інших 
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народів» (13 червня, 2022). В. Портников виводить формулу 
цинізму й крадійства сьогоднішнього господаря Кремля –  
«якщо щось вдалося захопити, це захоплене можна 
оголосити своїм». Усі  недолугі пояснення Путіним підстав 
для реалізації його загарбницьких намірів називає 
просторічним словом «фігня», підкреслюючи всю їхню 
юридичну нікчемність і змістову пустоту. Усі ці розмови про 
денацифікацію, демілітаризацію, уся ця фігня завжди 
використовувалася виключно для того, щоб замаскувати 
справжні наміри Володимира Путіна (Там само).  

В. Портников контекстуалізує проблему крадійства, 
брехливості, цинізму, визнання зверхности сили над правом 
усіх диктаторських режимів світу. Іранці крадуть нафту з 
грецьких танкерів та утримують грецьких моряків. Росіяни 
крадуть у захоплених українських містах все, що можуть 
забрати та депортують наших громадян до Росії. Це і є той 
світ, про який мріють диктатори – світ крадіжки, світ 
перемоги зухвалої сили та брехні (6 червня, 2022). Усю 
глибину злодіянь диктаторів проти людства журналіст 
вимірює ступенем ігнорування ними не тільки людських 
законів, а й Божих заповідей, і доречно покликається на Святе 
Письмо мусульман та православних, зауважуючи, що «і 
Біблія, і Коран категорично забороняють і красти, і 
брехати, і звинувачувати тих, хто не є винним» (Там само). 
При цьому політичний аналітик цілком справедливо не 
відокремлює диктаторів від їхніх співвітчизників, які 
«вдають, що так і має бути, що брехати і красти – 
правильно» (Там само). Дієсловом «вдають» автор акцентує 
на зумисній, цілком усвідомленій підтримці громадянами 
злочинної політики своїх лідерів, що, поза  всяким сумнівом, 
робить їх співучасниками злодіянь.  

Майстер вербалізації концептуальних смислів, 
В. Портников, використав назву популярної мережі закладів 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
91 

швидкого харчування «Макдоналдс», яка вийшла з Росії, як і 
сотні інших фірм та брендів, у відповідь на розпочату РФ 
війну в Україні. Саме відомий широкому загалу ергонім 
журналіст обрав як «символ того цивілізаційного кола, яке 
зробила Росія від прощання з комунізмом до путінської 
диктатури» (9 березня, 20022). Цей шлях автор уявляє рухом 
по колу «з пекла до пекла» (Там само). Пункт, на якому 
замикається коло, красномовно характеризує суспільну 
атмосферу в російській державі, оскільки «весь сенс її 
існування – загарбницька війна, смерть, кров, руйнування, 
вбивства, божевілля злочинної влади при байдужості більшої 
частини осатанілого суспільства». Формування 
концептуального смислу ‘цивілізація ХХІ ст. не повинна 
ігнорувати небезпеку, яку несе Росія’, публіцист завершує 
метафоричною конструкцією «Людожерів не можна 
годувати гамбургерами» (Там само). 

Політична аналітика В. Портникова завжди ґрунтована 
на обширі  фактичного матеріалу історичного змісту, тому у 
своїх публіцистичних текстах автор часто вживає історизми, 
як наприклад, Інгермандія – історична назва території, 
захопленої Петром І для будівництва Санкт-Петербурга, 
Віїпурі – автентична назва фінського міста, окупованого 
радянськими військами в ході радянсько-фінської війни 
1939–1940 рр. і переіменованого Сталіним у Виборг, яке 
наразі належить до Ленінградської області РФ, Карело-
Фінська РСР – назва адміністративно-територіального 
утворення, яке існувало у складі Радянського Союзу в першій 
половині ХХ століття й було красномовним свідченням 
анексії більшовицькою владою частини території Фінляндії 
(пізніше цю назву радянські окупанти замінили, щоб 
приховати справжнє походження позначуваної нею 
території). Усі ці історичні назви виступають мітками 
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чорного шляху російської орди, який вона упродовж століть 
прокладала землями, що належали сусіднім народам. 

До арсеналу аргументів В. Портников залучає 
історичний паралелізм, який він бачить між діями Путіна й 
Гітлера, Путіна й радянських очільників. Адольф Гітлер 
виправдовував свої дії практично тими самими міркуваннями, 
якими зараз виправдовує свої злочини Володимир Путін. А 
про виправдання, якими займалися протягом десятиліть 
радянські лідери, я вже й не згадую. Будь-яке вторгнення, 
будь-яка агресія завжди пояснювалися інтересами 
національної безпеки та миролюбністю радянських людей (24 
лютого, 2022). У цій тезі простежується спадковість 
нацистської ідеології світового панування путінською Росією. 
Психологічна реакція Путіна та тих його співвітчизників, 
«хто продовжує залишатися у минулому та намагається 
нав’язати це минуле всім іншим» (Там само) на небажання 
українців деградувати журналіст красномовно позначає 
словом «бісить», що є синонімом до «лютувати». 
В. Портников реконструює всю систему засобів і заходів, яку 
східні сусіди застосували, щоб перетворити Україну «на 
придаток своєї деградованої недоімперії» (Там само): 
Україну намагалися знищити за допомогою політичного 
тиску, енергетичного диктату, завербованої агентури у 
владі, безпардонної брехливої пропаганди (Там само).  

В. Портников у політичній публіцистиці від часу до 
часу повертається до чутливої для українських русофілів 
теми російського лібералізму, щоб укотре розвінчати міф про 
хороших росіян, з якими можна співпрацювати. Зокрема, в 
одній із своїх статей пов’язує в контексті з відвертим 
ненависником України Володимиром Путіним ім’я 
колишнього очільника адміністрації президента Росії, 
першого віцепрем’єра російського уряду, високопосадовця 
путінських часів Анатолія Чубайса, якого називає 
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«прихильником ліберальної імперії», і тут же розвінчує 
миролюбність представників цієї групи російських 
імперіалістів. Лексика, використана для цього журналістом, – 
«захоплює … території шляхом політичного шантажу,  
економічного, підкупу еліти»  – свідчить, що ментальність  
російських лібералів по своїй суті залишається 
шовіністичною, а цілі загарбницькими. Дискусію між 
м’якими й жорсткими завойовниками припинив очільник 
Кремля, вирішивши, що «єдина реальна можливість 
повернення так званих земель історичної Росії – це війна»             
(13 червня, 2022), бо «у його розумінні політика – це і є 
відбирання земель» (10 червня, 2022). 

Журналіст слушно  зауважує, що маніакальне прагнення 
росіян знищити Україну як державу – «це питання вже не 
російської величі, це вже питання російського здорового 
глузду» (30 грудня, 2021). Таке очевидне безглуздя східного 
сусіда публіцист пояснює тим, що «його (Путіна) картина 
світу абсолютно зрозуміла – Україна це штучне утворення 
Леніним і відтворена американцями для розчленування 
великої Росії» (Там само). 

«Російсько-імперський ідіотизм» як компонент 
змістового наповнення концепту «Росія» неодноразово 
виникає в публікаціях В. Портникова в різних варіаціях 
вербального втілення. Одна з його інтерпретацій – це 
створений Путіним у його уяві особливий світ, у якому «він 
виглядає абсолютно адекватним і таким професійним 
політиком» (23 грудня, 2021). Підтримку російським народом 
експансіоністської міжнародної політики своєї влади 
журналіст розглядає через призму ремінісценції з п’єсою 
Альберта Камю «Калігула», у якій весь штат психіатричної 
лікарні відтворює для одного із своїх пацієнтів стародавній 
світ, аби він міг почуватися комфортно в прибраній ним ролі 
Калігули. При цьому В. Портников наголошує: Проблема 
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тільки в тому, що він керує реальною державою і що він має 
реальні інструменти, на відміну від цього пацієнта 
психіатричної клініки, для того, щоб стерти цей світ у 
зубний порошок (Там само). Небезпека також полягає в тому, 
що кремлівський фантазер «весь час реальний світ хоче 
натягнути на  свій вигаданий, от як на глобус» і впевнений, 
«що заради цього можна навіть якусь війну організувати». 

Інструментарій переконання журналіста В. Портникова 
не містить пропагандистських засобів у формі аксіом і 
безапеляційних тверджень, натомість автор пропонує читачам 
низку фактів і залучає їх до активного мислення в оцінці 
отриманої інформації, часто для цього використовує питання:  
А що далі? Спробуймо зрозуміти, якими є політичні плани 
Путіна; Ми ж розуміємо, що буде після створення цього 
федерального округу?; Що можна цьому протиставити?; 
Демократичний світ відзначає День Перемоги 8 травня. Світ 
авторитаризму – 9 травня. Де є Україна? Хто наші 
союзники зараз?  

Почасти публіцист надає питальної форми аргументним 
твердженням. Це спосіб показати очевидне. Відповідь на 
поставлене питання остаточно підтверджує сформульовану 
тезу: Путіну не потрібні українці навіть у якості підкореної 
нації, бо він їх боїться й ненавидить. Йому потрібні сотні 
кілометрів спустошеної землі, щоб поставити ракети – і 
все. Навіщо? А навіщо Сталіну було потрібне спустошене 
українське село в умовах вічної нестачі хлібу? А навіщо 
Гітлеру були потрібні мільйони єврейських трупів? Щоби 
що? Навіщо Путіну ця спустошена земля, коли сама 
провінційна Росія у ХХІ сторіччі все ще виглядає як звалище й 
згарище? (3 квітня, 2022). Далі автор питальним реченням 
констатує контрпродуктивність пошуку відповідей за умови, 
що сам об’єкт дослідження є абсурдним. Навіщо намагатися 
розгадати логіку параноїка? Навіщо витрачати години для 
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пошуку розуміння цілей цілої держави, яка стала на шлях 
злочинів проти людяності й перетворилася на терористичну 
організацію? (Там само). 

Проте як відповідальний політичний аналітик 
В. Портников почасти обирає категоричні твердження, аби не 
залишати читачам місця для сумнівів, різнотлумачень, які 
можуть спотворити сприйняття й розуміння ними об’єктивної 
реальності. Для таких чітких формулювань автор 
послуговується різними формами: 

а) безапеляційне заперечення протилежної позиції: 
Ніякого політичного шляху подолання цієї проблеми не існує, 
мусимо це запам’ятати назавжди.… усі сподівання на те, 
що Путін … зрозуміє наслідки своїх дій є марними (13 червня, 
2022). Й порятунок, на превеликий жаль, – це не якийсь там 
нейтралітет України або наша «відмова від ядерної зброї»  –  
ніби вона в нас була. Ні, порятунок – демілітарізація, 
денуклеарізація й денацифікація терористичного 
співтовариства під гучною вивіскою «Російська Федерація» 
(3 квітня, 2022); 

б) категоричне ствердження: Чи є вихід із цієї ситуації, 
яка може здатися багатьом тупиковою? Так. Є (Там само); 

в) повтор однієї тези у варіативному вербальному 
оформленні, що містить висхідну градацію посилення думки: 
Якщо Україна погодиться з нейтралітетом, то це може 
бути лише озброєний нейтралітет. Тільки найсильніша армія 
континенту. Тільки найбільші витрати на оборону (Там 
само). 

Ще одним способом переконання  читачів, який 
використовує публіцист, є моделювання подій, що можуть 
стати або могли б бути реальністю за певних умов. Це 
своєрідна візуалізація прогнозованої перспективи. До такого 
прийому політичний аналітик вдається тоді, коли ця 
перспектива має загрозливі варіанти здійснення, але 
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небезпека не для всіх є очевидною, зрозумілою. 
Змодельовану реальність В. Портников конструює на 
підґрунті подій, які вже відбулися, і це є запорукою 
правдоподібності того, що може чекати в майбутньому: Так, 
існування путінського режиму – пряма загроза людству й 
людяності. Абсолютна загроза. Людство або розуміє це, або 
зникає швидше, ніж ми можемо це собі уявити. Й тоді 
майбутні гості цієї понівеченої планети можуть навіть 
вирішити, що її справжнім ім’ям було планета Буча (Там 
само). Політичний публіцист застерігає, що світ, «якщо Путін 
переможе», стане таким,  у якому «право сили, агресія, право 
на вбивство та знищення стануть правилом» (24 лютого, 
2022). 

Песимістичні сценарії В. Портников використовує задля 
мобілізації «людей доброї волі», «тих, хто думає про 
розвиток цивілізації, а не її зникнення з нашої планети» до 
участі у битві, яка «зараз йде на українській землі» на стороні 
цивілізації (24 лютого, 2022). 

Висновок. Зміст концепту Росія в політичній 
публіцистиці В. Портникова визначається в чотирьох 
вимірах: політичному, ідеологічному, історичному, 
духовному. РФ – це історичне продовження Радянського 
Союзу, державне утворення тоталітарного типу, яке прагне до 
нової геополітичної гегемонії в східноєвропейському регіоні. 
Влада в нинішньому Кремлі зосереджена в руках однієї 
особи, яка виступає протагоністом неофеодальних відносин із 
сусідніми народами у системі сюзерен – васал. В. Портников 
– автор феноменологічних сенсів, що є новими не тільки для 
великої частини українського суспільства, а й для багатьох 
європейських політиків. Журналіст послідовно доводить, що 
своєю агресивною міжнародною політикою, заснованою на 
шовіністичній ідеології, Росія становить довготермінову 
загрозу для миру на Європейському континенті, а Україна 
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для неї є тільки етапом у масштабній цивілізаційній війні 
проти демократичного світу. Неоімперська парадигма, у якій 
живе як російський політичний істеблішмент, так і весь 
народ, несумісна зі світобаченням українства, зорієнтованим 
на розвиток в євроатлантичній системі координат. Саме цей 
світоглядний антагонізм став поживою для російської 
пропаганди, яка наполегливо формує україноненависницькі 
настрої в російському суспільстві, послідовно насаджує  
колективній свідомості росіян нацистські ідеологеми вигаданої 
їхньої духовної винятковості. В. Портников вербально експлікує 
справжні «скрепи» сьогоднішньої російської державности: 
авторитаризм влади Путіна, прагнення повернутися в радянське 
минуле, тотальна клептоманія, яка поширюється не тільки на 
землі суверенного українського народу, а й на його історію, 
церкву, культуру й винятковий цинізм та жорстокість у 
досягненні своєї мети людожера. 
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§3.3 ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО  СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В 
УКРАЇНІ (Рижанова А.О., Сумський державний 
педагогічний університет ім. А.С.Макаренка) 

 
Вступ. Необхідність зміцнення інтегрованості 

регіонально-континентальних соціумів, які утворюються 
внаслідок динаміки інформаційної цивілізації людства, 
активно стимулює становлення регіонального соціального 
виховання, досі відсутнього у філогенезі. Особливо активно 
проходить розвиток європейського соціального виховання 
відповідно до вдосконалення Європейського Союзу. 
Намагання України приєднатися до цього Союзу (позбувшись 
радянськості) актуалізує регіонально-європейське 
соціального виховання як  провідний складник процесу її 
входження до європейської співдружності через 
соціокультурне духовне перетворення власної країни. 
Особливістю вдосконалення вітчизняного соціального 
виховання його регіональним різновидом є не остаточна 
національно-громадянська визначеність майже половини 
населення. Проте становлення європейськості українців, як 
результату вітчизняного регіонального соціального 
виховання, забезпечить саме аксіологічну єдність населення 
нашої країни та європейських народів, оскільки загальні 
ціннісні орієнтації є основою найміцніших соціальних 
взаємозв’язків. 

Виклад основного матеріалу. Соціальне виховання та 
соціальність як його результат досліджують в Україні понад 
двадцять п’ять років передусім соціальні педагоги : 
Ю. Лисенко [1], Н. Максимовська [2], О. Рассказова [3], 
С. Харченко [4] та ін. Особливості соціального виховання та 
соціальності в умовах інформаційного суспільства 
аналізують: О. Білик [5], М. Максимовський [6], А.Тадаєва [7],              
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О. Хендрик [8] та ін.; регіональний різновид соціального 
виховання обґрунтовують  А.Рижанова[9],  Т. Швець [10] та 
ін. Історію, теорію соціального виховання та соціальності, як 
його результату, було обґрунтовано нами в докторській 
дисертації, там же проаналізовано їх динаміку у філогенезі, 
зокрема визначені аксіологічні складові регіональної 
соціальності, а також в наукових публікаціях після        
захисту [11]. Проте актуальність регіонального соціального 
виховання для соціокультурного розвитку України та 
«європейськість» її громадян досліджено недостатньо. Метою 
нашої публікації є узагальнення становлення регіонального 
соціального виховання в Україні та обґрунтування 
«європейськості» як його результату. Завдання дослідження: 
доведення актуальності регіонального соціального виховання 
в умовах інформаційної цивілізації; обґрунтування сутності 
регіонального виховання та специфіки регіонально-
європейського, зокрема і «європейськості»; розкриття 
динаміки та особливостей регіонально-європейського 
виховання в Україні; аналіз впливу російсько-української 
війни 2022 року на національно-громадянську та європейську 
ідентифікацію українців. Методи дослідження: аналіз та 
узагальнення джерел інформації з теорії та практики 
соціального виховання, розвитку соціальності соціальних 
суб’єктів; екстраполяція тенденцій розвитку глобальної 
культури людства, тенденцій динаміки Євросоюзу на напрями 
вдосконалення регіонально-європейського соціального 
виховання в Україні, а також методи термінологічного аналізу, 
синтезу та аналогії. 

Наслідком динаміки інформаційної цивілізації людства 
є формування нових типів соціуму – регіонально-
континентальних та глобального, що у свою чергу спричиняє 
становлення та розвиток інноваційних видів соціального 
виховання – регіонального та глобального – для 
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соціокультурного зміцнення доцентрової спрямованості цих 
соціумів. Оскільки це принципово нові види соціального 
виховання, то актуалізується роль соціальної педагогіки для 
їх теоретичного обґрунтування  та розробки технологій 
становлення регіонально-континентальної та глобальної 
соціальності людини, без яких ці соціуми є неможливими або 
нетривалими (досвід Олександра  Македонського, Тамерлана 
та ін.). Зважаючи на мету нашої публікації зупинимося 
детальніше на регіонально-континентальному вихованні, яке 
фактично стає «сімейно-родинним» в умовах розвитку 
глобальної культури людства, коли певна країна 
перетворюється на її основного соціального суб’єкта. 

Проте для базового соціального суб’єкта – людини – 
регіонально-континентальний тип соціуму та регіональне 
виховання є незвичними, неочікуваними і важко 
прийнятними. Дійсно,  за попередньої індустріальної доби 
найвищими соціальними цінностями, які могла осягнути 
особистість, були громадянські (оскільки культура кожної 
країни існувала як національно-громадянська) і людина у 
своєму соціальному розвитку здіймалася до цих цінностей, 
долаючи особистісний, сімейний, етнічний, релігійний тощо 
види егоїзму, набуваючи громадянськість. 

В інформаційній цивілізації регіональне соціальне 
виховання має сприяти озброєнню людини регіональними 
цінностями (для України, загальноєвропейськими), виховати 
здатність долати національно-громадянський егоїзм заради 
добробуту та стабільного розвитку всіх країн у новому типі 
соціуму. Складність полягає в тому, що у філогенезі відсутні 
соціально-виховні механізми добровільного набуття такого 
рівня соціальності як регіональність. Соціальна педагогіка 
сучасності має не лише обґрунтувати регіональне соціального 
виховання, розробити його технології, але й інтегрувати його 
та гармонізувати з існуючими видами соціального вихованні: 
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сімейним, етнічним, громадянським тощо. Крім того, у 
менталітеті кожного народу історично накопичений 
негативний регіональний досвід (регіонально-сусідські війни, 
виселення, погроми та інші образи), який має подолати 
регіональне соціальне виховання. За умови відсутності 
науково обґрунтованих – соціально-педагогічних –  
технологій набуття регіональності, саме переважання 
стихійних процесів соціалізації людей в регіонах призводить 
до наростання як внутрішніх, так і зовнішніх регіональних 
конфліктів, наприклад, щодо відстоювання культурної 
самобутності (брекзит Великої Британії) або доведення 
переваг культури однієї країни над іншою (війна Росії проти 
України). Отже, інноваційне на сьогодні регіональне 
соціальне виховання покликане через становлення 
регіональності людини досягти непримусової стабільності 
регіонально-континентального соціального розвитку, щоб 
об’єднавши зусилля вирішувати загальні завдання, негаразди 
регіону, допомагати іншим регіонам та разом з ними долати 
глобальні проблеми виживання людства на Землі. Поряд з 
тим, становлення регіонального виховання можливо в умовах 
формування глобальної культури, оскільки саме вона сприяє 
регіональному самоусвідомленню та регіональній 
самоідентифікації кожної країни та її громадян, об’єднанню 
всіх мешканців регіону навколо певних регіональних 
цінностей. Поступова гармонізація міжрегіональних 
цінностей сприятиме стабілізації глобального соціального 
розвитку.  

Сутністю регіонального соціального виховання є 
сприяння непримусовому набуттю регіональності, тобто 
регіональної соціальності, яка виявляється у регіональних 
цінностях (сприяють регіональній інтеграції, консолідації, 
регіональним довірі та стабільному добробуту тощо), у 
відповідних соціальних якостях (регіональні суб’єктність та 
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толерантність, регіональні активність та відповідальність, 
регіональна доброзичливість тощо) та досвіді прорегіональної 
соціальної поведінки (регіональні взаємопідтримка, 
взаємодопомога та ін.). Якісними рівнями оволодіння 
регіональності (як і будь-якого різновиду соціальності) є 
регіональна грамотність (засвоєння регіональних соціальних 
цінностей, регіональних соціальних якостей, про регіональної 
соціальної поведінки; як результат – регіональна 
адаптованість, регіональна суб’єктність), регіональна 
компетентність (відтворення регіональних цінностей, якостей 
поведінки у власному житті регіонального суб’єкта – 
регіональна інтегрованість), регіональна культура 
(самовдосконалення власної регіональної суб’єктності, 
творчість в розвитку соціальної культури регіонального 
середовища). Особливість регіональної соціальності полягає  
в тому, що вона може проявлятися як реально, так і 
віртуально, тому одним із завдань регіонального соціального 
виховання є їх гармонізація та розвиток віртуальної задля 
вдосконалення реальної регіональності.  

Регіональне виховання як новий різновид соціального 
виховання розширює кількість суб’єктів виховання, 
додаються крім людини, родини (та інших груп: вікових, 
етнічних, релігійних, професійних тощо), територіальної 
громади, суспільства, держави, ще й наддержавні органи 
керівництва регіоном світу; а також урізноманітнюються  
об’єкти цього виховання, а саме додається країна. Слід 
пояснити, що  в релігійних або загарбницьких імперіях окремі 
країни теж виступали об’єктами, але там йшлося про 
маніпулювання та збройне  підкорення певним цінностям із 
запереченням інакомислення, а не про соціальне виховання – 
сприяння непримусовому сходженню соціального суб’єкта 
системою соціальних цінностей: від сімейних, етнічних, 
громадянських тощо до регіональних та глобальних. Отже, 
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регіональне соціальне виховання за змістом має сприяти 
гармонізації (уникаючи культурної уніфікації): 1) соціальних 
цінностей кожної країн регіону із загальнорегіональними 
цінностями  для стабілізації внутрішньо регіонального 
соціального розвитку всіх членів регіону, що є умовою                
його сталої соціокультурної динаміки; 2) власних 
загальнорегіональних цінностей та цінностей інших регіонів 
світу для уникнення міжрегіональних конфліктів та сталого 
регіонального розвитку на зовнішньому рівні існування;                 
3) соціальних цінностей регіону та загальнолюдських 
цінностей, що сприятиме сталому розвитку глобальної 
культури людства та набуттю регіоном глобальної 
суб’єктності. Проте складність регіонального виховання 
полягає в необхідності  долання національно-громадянського 
егоїзму, який за всіх часів вважався вищою соціальною 
доблестю громадян. Досвід подолання через соціальне 
виховання враженої національно-державної гордості має 
Німеччина, завдяки цьому країні вдалося запобігти 
реваншизму нової генерації. Вибачившись за минуле, країна 
фактично очолила рух Європи в інформаційне майбутнє. 

Оскільки територіально Україна належить до 
європейської частини євразійського континенту, то 
особливості регіонального соціального виховання більш 
детально розглянемо на прикладі регіонально-європейського 
соціального виховання. Загально відомо, що основою 
європейських соціальних цінностей є життя, права та свободи 
людини, її соціальна суб’єктність та активна відповідальність 
за себе, соціальне та природне середовища, тобто все те, на 
чому ґрунтується демократія. На внутрішньо регіональному 
рівні інтерналізація цих цінностей сприяє формуванню таких 
європейських соціальних якостей, як: повага, толерантність та 
довіра до кожної людини, країни, адміністративних органів 
Євросоюзу; регіонально-європейська суб’єктність, що 
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виявляється у соціальній активності та відповідальності за 
добробут та демократичний розвиток свого європейського 
дому; консолідованість та солідарність з громадянами всіх 
європейських країн; нетерпимість до порушення 
європейських соціальних цінностей в Євросоюзі тощо. Про 
засвоєння європейських соціальних цінностей та якостей 
свідчить відповідна проєвропейська поведінка, яка сприяє: 
євроінтеграції через соціокультурне вдосконалення себе, 
власної територіальної громади, країни відповідно до 
загальноєвропейських цінностей; взаємопідтримці та 
взаємодопомозі європейських країн та їх громадян один 
одному; активний розвиток загальноєвропейських 
культурних традицій; протистояння порушникам 
європейських регіональних цінностей; збереження та 
відновлення природного середовища тощо, – що разом і є 
проявом європейськості, тобто регіональності, як результату 
соціального виховання в Європі.  

Кожний новий вид соціального виховання, зокрема і 
регіональний, має специфічні не лише суб’єкт-об’єктний 
компонент, середовищний, змістовно-цільовий, але й 
технологічний, зокрема засоби, які вможливлюють 
інноваційний процес набуття європейськості. Так, у Європі, 
реалізуючи принцип непримусовості в соціальному 
вихованні, активно використовують як засіб досягнення 
європейськості саме соціокультурну діяльність для 
усвідомлення громадянами Європи внутрішньої єдності: 
поширені туристичні тури об’єднаним соціумом для всіх 
громадян Євросоюзу, загальноєвропейські літні табори для 
дітей та молоді, щорічний пісенний конкурс «Євробачення» 
популяризує європейську культуру і за її межами, а, 
наприклад, щорічний конкурс визначення переможця 
«Європейського міста» сприяє ствердженню і європейських, і 
національно-громадянських цінностей певної країни. 
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Реалізацією та перевіркою на міцність європейськості 
громадян Євросоюзу на міжрегіональному рівні стало 
прийняття біженців, що мають демократичні цінності з Сирії, 
Афганістану, України тощо. Зрозуміло, що процес 
ствердження європейськості є непростим, наприклад, не всі 
громадяни Євросоюзу погоджуються на допомогу біженцям, 
деякім здається, що розподіл іноземців між країнами є 
несправедливий, певні країни намагаються уникнути квоти на 
біженців, але всі ці «зовнішні виклики» сприяють 
вдосконаленню європейських цінностей та європейськості в 
цілому. 

Прикладом регіонально-європейського соціального 
виховання щодо певної країни (розширення об’єктів 
регіонального соціального виховання) є Україна, яка 
намагаючись приєднатись до Євросоюзу подала заяву на 
членство в ньому. Однак для цього вона вже тривалий час з 
перемінним успіхом приводить у відповідність до 
європейських власні внутрішньосуспільні цінності, 
законодавство, систему відносин «людина-група-суспільство-
держава-Євросоюз». Зрозуміло, що держава за допомогою 
відповідних євроструктур змінить законодавство, розпочне 
боротьбу з корупцією, зміцнить децентралізацію тощо, але 
досягти європейськості більшості громадян України можливо 
саме через регіонально-європейське соціальне виховання в 
нашій країні. Тому розглянемо, узагальнюючи власний 
досвід,  як воно формувалось на внутрішньоукраїнському 
рівні. 

Ідея інтеграції пострадянської України до Європи та 
НАТО почала активно поширюватися в нашій країні після 
2000 року з усвідомленням глобалізаційних процесів та місця 
кожної країни в них. Значну роль у поширенні цієї ідеї у 
свідомості прогресивної української громадськості відіграли 
міжнародні конференції та семінари, наприклад, «Україна – 
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НАТО: інтеграційні процеси» (Варшава, 2006), «Європейська 
інтеграція – перспективи України» (Бад-Урах, Німеччина, 
2006), «Україна в Європі: наші перспективи у новій Європі» 
(Бад-Урах, Німеччина, 2008), «Роль освіти у європейській 
інтеграції» (Бад-Урах, Німеччина, 2009) та інші. Освітяни 
активно підключилися до втілення процесу НАТО- та 
євроінтеграції України, реалізуючи відповідні виховні заходи. 
Цікаво, але найжорстокіший контроль Міністерства освіти 
стосовно виконання таких освітніх заходів був саме за часів 
президентства В.Януковича. Будучи у 2007-2014 рр. 
проректором з науково-педагогічної та виховної роботи 
одного з ВУЗів м. Харкова ми на власному досвіді можемо 
засвідчити, що всі вітчизняні школи та заклади вищої освіти 
мали щомісячно звітувати про виконані заходи окремо щодо 
інтеграції в НАТО та євроінтеграції. Відмова президента від 
зазначеного спрямування країни привела до Другого майдану 
в Україні. 

 Обґрунтування теорії регіонального соціального 
виховання було розпочато нами в докторській дисертації [11] 
через доведення необхідності трансформації соціальної 
педагогіки з національно-соціальної за суттю в регіонально-
соціальную та глобально-соціальную в умовах 
інформаційного суспільства, а також  продовжено в інших 
публікаціях [9]. Регіональне підхід до соціального виховання 
вдалося найглибше реалізувати у кандидатському 
дисертаційному дослідженні нашої аспірантки Т.Швець [11]. 
Автор дисертації довела, що підвищити ефективність 
громадянської соціалізації старшокласників в умовах 
інформаційного суспільства можливо через систему 
позакласної діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу, яка складається з наступних підсистем: 1) позакласна 
діяльність усередині школи, спрямована між іншим і на 
узагальнення та систематизацію знань про особливості 
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становлення громадянського суспільства в Європі та Україні; 
2) позакласна діяльність поза школою, спрямована крім 
іншого на засвоєння вмінь, навичок налагодження зв’язків та 
співробітництва із представниками закордонних 
(європейських) організацій в Україні; 3) позакласна 
діяльність на міжнародному рівні з метою громадянського 
загартування старшокласників через безпосередню їх 
співпрацю, перш за все, з однолітками європейських країн. 
Найефективнішими формами європейського соціального 
виховання українських старшокласників в процесі 
експериментальної роботи виявилися: імітаційні ігри 
«Європейський Суд», «Модель ООН», «Європа майбутнього»; 
дебати «Майбутнє України в Євросоюзі»; прийом європейських 
шкільних  делегацій; участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ»,  у 
Молодіжному Європейському форумі «YES!», проєкті 
«Пізнаємо Європу разом», у семінарі-тренінгу «Європейські 
клуби України: діяльність і перспективи». Звісно, що Т.Швець у 
реалізації розробленої соціально-педагогічної системи роботи зі 
старшокласниками значно допомогло те, що вона працювала 
заступником директора з виховної роботи інноваційної 
київської школи, яка і делегувала старшокласників в 
європейські країни, і приймала європейські шкільні делегації. 
Отже, певні теорія і досвід регіонально-європейського 
соціального виховання в Україні були, але цей різновид 
соціального виховання не мав загальносуспільного поширення 
та реалізовувався епізодично. Тому понад 20 років українці у 
власних ціннісних орієнтаціях розподілялися майже 50 на 50 
між європейським майбутнім та радянським минулим. Таким 
чином, особливістю становлення регіонально-європейського 
соціального виховання в нашій країні відбувалося в умовах ще 
не остаточної національно-громадянської ідентифікації 
українців. 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
109 

Різка зміна ціннісних орієнтацій громадян відбулася              
24 лютого 2022 року, з початком війни Росії проти України. 
Страшенні, іноді нелюдські  випробування завершили 
національно-громадянську ідентифікацію співвітчизників та 
остаточно утвердили їх у проєвропейському виборі власного 
майбутнього. Саме військовий захист від Російської 
Федерації проявив височайший рівень консолідованості, 
децентралізованості та демократичності громадян України, 
який вони самі від себе може і не очікували, проте точно не 
очікували ані європейці, ані агресори. Відчайдушний захист 
країни громадянами, їх нескореність ворогу навіть на 
окупованих територіях, активна та невтомна діяльність 
президента В.Зеленського та всього дипломатичного корпусу 
із залучення у світі військової, фінансової, гуманітарної 
допомоги та моральної підтримки українців ствердили не 
лише європейську, але і глобальну суб’єктність України. 
Отже, сьогоднішня європейськість українців є не тільки 
вихованою, але і вистражданою в результаті воєнних 
випробувань, усвідомленою в наслідок щирої вдячності 
європейським країнам, їх громадянам за надання притулку 
понад 5 млн. біженців, за військову, фінансову і гуманітарну 
допомогу як Євросоюзу, так і його окремим країнам та 
Великій Британії.  

Разом з тим, європейськість наших громадян багато в 
чому втратила свою ідеалістичність. Неочікуваність війни 
(незважаючи на розсекречення США намірів російських 
агресорів), а потім сподівання на її недовготривалість                    
(3-7 днів) пов’язані аніяк не з невпевненістю в нашу 
перемогу,  а з надмірною та наївною вірою значної частини 
українців у європейські цінності, у те, що Євросоюз та інші 
демократичні країни за часів інформаційної цивілізації не 
допустять війни у центрі Європи або дадуть разом швидку та 
однозначну відсіч агресору, що унеможливіть розгортання 
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повномасштабної війни. Значна частина українців сприйняла 
безпорадність та страх НАТО щодо перенесення воєнних дій 
на терени Євросоюзу як обмеження поширенню цінностей 
життя, прав і свобод людини лише на громадян обраних країн 
Європи, а така дискримінація країни призвела до 
перетворення України на полігон у світовій війні 
демократичних та авторитарних цінностей, яка вже давно 
триває у дискретній формі (Корея, В’єтнам, Афганістан та 
ін.). Однак в цілому українці розуміють, що незалежність не 
дарується, а виборюється, як це у свій час виборола 
Фінляндія. Поряд з тим, українські біженці в Європі дійшли 
висновку, що побутове життя європейців значно переоцінено. 
Мобільність та комфортність медичних, комунальних, 
банкових, соціальних та інших послуг в нашій країні значно 
вищі, завдяки їх діджиталізаціїї, та й доглянутість наших міст 
на європейському рівні [12,13,14]. Таким чином, війна та 
вимушений досвід  життя в європейських країнах сприяли 
встановленню адекватного сприйняття європейськості в 
українців. Більшість з них сьогодні усвідомила, що вони 
мають не просто випрошувати гроші у європейських сусідів, 
даючи натомість марні обіцянки (як це було за часів 
В. Януковича), а, засукавши рукава, втілювати європейський 
ціннісні орієнтації, норми соціального життя в Україні, 
сприяючи її перемозі, післявоєнному відновленню та 
власному соціокультурному розвитку – вдосконаленню 
європейськості від грамотності через компетентність до її 
культуротворчості. Проте у післявоєнні часи цей процес має 
прискоритися завдяки регіонально-європейському 
соціальному вихованню, фахівцями з якого є соціальні 
педагоги. Завдання соціальних педагогів – розробляти 
технології вітчизняного регіонально-європейського 
соціального виховання та втілювати їх у родинне, етнічне, 
громадське, професійне, державне (через заклади освіти) та 
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інші різновиди соціального виховання, вправляючи населення 
країни у примушуванні держави не лише декларувати, але й 
реалізовувати на практиці проєвропейський вибір наших 
громадян. Оволодівши європейськістю через поступове 
регіонально-європейське соціальне виховання ми здіймемося 
на новий рівень власного духовного розвитку та  увійдемо в 
європейську родину не зі страху військової агресії, не як 
прохачі (бідні родичі), а як рівні іншим, гідні європейські 
соціальні суб’єкти. 

Висновки. В умовах розвитку глобальної цивілізації 
людства регіональне соціальне виховання забезпечує не лише 
сталість соціальної динаміки в регіонах світу, але й 
уможливлює подальший прогрес світової культури,  
забезпечує уникнення нею воєнного суїциду. Сутність 
регіонального соціального виховання полягає у сприянні 
непримусовому набуттю регіональності, тобто регіональної 
соціальності, яка виявляється у регіональних цінностях 
(сприяють регіональній інтеграції, консолідації, регіональним 
довірі та стабільному добробуту тощо), у відповідних 
соціальних якостях (регіональні суб’єктність та 
толерантність, регіональні активність та відповідальність, 
регіональна доброзичливість тощо) та досвіді прорегіональної 
соціальної поведінки (регіональні взаємопідтримка, 
взаємодопомога та ін.). Специфіка регіонального соціального 
виховання залежить від особливостей певного регіону світу 
(Європа, Азія, Африка та ін.). Внаслідок утворення 
Євросоюзу найрозвинутішим на сьогодні є європейське 
соціальне виховання, результатом якого є такий різновид 
соціальності, як європейськість. Європейськість виявляється 
в європейських соціальних цінностях (життя, права та 
свободи людини, її соціальна суб’єктність та активна 
відповідальність за себе, соціальне та природне середовища, 
тобто все те, на чому ґрунтується демократія),  в 
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європейських соціальних якостях (повага, толерантність та 
довіра до кожної людини, країни, адміністративних органів 
Євросоюзу; регіонально-європейська суб’єктність, що 
виявляється у соціальній активності та відповідальності за 
добробут та демократичний розвиток свого європейського 
дому; консолідованість та солідарність з громадянами всіх 
європейських країн; нетерпимість до порушення 
європейських соціальних цінностей в Євросоюзі тощо), у 
проєвропейській поведінці (євроінтеграції через 
соціокультурне вдосконалення себе, власної територіальної 
громади, країни відповідно до загальноєвропейських 
цінностей; взаємопідтримці та взаємодопомозі європейських 
країн та їх громадян один одному; активному розвитку 
загальноєвропейських культурних традицій; протистоянні 
порушникам європейських регіональних цінностей; 
збереженні та відновленні природного середовища тощо). 
Україна є об’єктом регіонально-європейського соціального 
виховання, вона має гармонізувати власні соціальні цінності, 
законодавство, соціальні відносини із 
загальноєвропейськими, щоб стати членом Євросоюзу, але 
цьому заважала національно-громадянська невизначеність 
майже 50 % населення. Війна Російської Федерації 
прискорила як національно-громадянську ідентифікацію, так і 
проєвропейській вибір українців. Вдосконаленню 
європейськості громадян нашої країни сприятиме 
суб’єктність країни в поширенні регіонально-європейського 
соціального виховання на сімейне, етнічне, громадське, 
державне тощо, тобто активізація в Україні регіонально-
європейського саморозвитку. 

Перспективи подальших досліджень даної проблеми 
пов’язані з аналізом становлення та розвитку регіонального 
соціального виховання в законодавчих документах освіти 
України, що важливо не лише для завершення її регіонально-
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європейської ідентифікації, але й ефективного впровадження 
вітчизняного глобального соціального виховання. 
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ODDÍL 4. PSYCHOLOGIE 
 
 

§4.1 ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА: ОРІЄНТАЦІЯ НА 
ДУХОВНУ ПАРАДИГМУ (Савчин М.В., Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка) 

 
Вступ. На основі сучасних психологічних теорій 

створена потужна психологічна практика, яка володіє 
радикальними засобами впливу на внутрішній світ людини. 
Вони спрямовані до серця людини і формують наші душі, 
щоб ми могли зростати, часом у передбачуваних формах  та 
напрямах [1]. Справжня психологічна практика, зокрема, 
психотерапія – це сфера діяльності ліцензованих профе-
сіоналів, завдяки якій психолог-практик допомагає іншій 
людині змінитися, розв’язати свої душевні та життєві 
проблеми. Кожен практикуючий психолог володіє певним 
конкретним ідеалом повноцінного людського 
функціонування та здорової особистості, які встановлюють 
критерії доброго і поганого, правдивого і неправдивого, 
важливого та неважливого. Це має місце незалежно від того, 
наскільки практики можуть відступати від визнання 
моральної природи своїх методів чи ні, постійного 
врахування чи неврахування впливу їх позиції. Методи 
терапії – могутні методи впливу, інколи навіть насаджування 
ідей психотерапевтів в наші душі. Це виявляється в їх 
запитаннях до клієнта, коментарях і паузах, чи невербальних 
діях. Сучасні психологічні практики виявилися 
правдоподібнішими та ефективнішими, але не завжди 
ефективними, а ніж застарілі релігійні практики. Сучасна 
церква не має таких можливостей, бо не володіє 
інституційними умовами для душетерапії, якими володіє, 
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наприклад, сучасна психотерапія з її численними напрямами, 
з величезною кількістю технік радикального впливу на 
особистість, у сфері якої у світі працює сотні тисяч фахівців-
психологів. З цієї причини чимало сучасних віруючих 
християн з ентузіазмом сприймають найновітніші віяння 
сучасної психотерапії, не аналізуючи їх спрямованість, 
ефективність та реальні наслідки, наївно та безапеляційно 
вважаючи ці нові тенденції досконалим і повним 
відображенням реальності людської душі. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні психотерапевти 
дуже багато роботи виконують «за ширмою» [2, С. 199 – 200], 
приховано культивують нарцисизм, індивідуалізм, 
споживатство, егоїзм, емоційність, інструменталізм, 
безвідповідальність й навіть атеїзм. Глибший аналіз показує, 
що сучасна психотерапія не досягає найглибших, 
найавтентичніших пластів внутрішнього світу людини, якщо і 
заглиблюється у внутрішні особистості, то однобоко 
«піднімає» на поверхню багато нездорового, гріховного, не 
звертаючи увагу на духовне я особистості, як це має місце, 
наприклад у сучасному психоаналізі та психоаналітичній 
практиці. 

Уже на початку ХХ ст. на перших етапах свого розвитку 
психологічна наука почала втрачати зв’язок з апостольською 
вірою, з автентичною психологією і постала як академічна 
психологія, що нехтує духовними засадами, що є 
фундаментальною конструктивною основою внутрішнього 
світу людини [3]. На її основі створювалася відповідна пси-
хологічна практика, що не орієнтується на духовну 
парадигму. Навіть усе європейське та американське 
суспільство переорієнтувалося з християнського світогляду 
на цілковито секулярний, і це знайшло відображення у 
психологічній практиці. Наш аналіз показує, що зараз у своїй 
професійній діяльності навіть щиро віруючі християнські 
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психологи відносять духовний чинник життєдіяльності 
людини на периферію і використовують тільки методи 
світської психології, не враховуючи, чи ці впливи є завжди 
конструктивними, чи завжди зумовлюють позитивний, 
стійкий терапевтичний чи розвивальний результат. 

Нехтування духовною складовою внутрішнього світу 
людини призвело до того, що у сфері психологічної практики 
культивуються неадекватні, часом спотворені уявлення про її 
найголовніші потреби, проповідується індивідуалізм, 
нездоровий прагматизм, неадекватні уявлення про свободу як 
вседозволеність без відповідальності, толерування до сил зла, 
культивується моральність нижчого порядку – моральність 
соціальної (конвекціональної) природи, навіть аморальність у 
людських стосунках, наприклад, це виразно проявляється в 
роботі психолога. Який працює у  влади, політиці, 
менеджменті, маркетингу тощо [4]. 

Християнство уже давно запропонувало власну 
традицію психологічної практики та душепіклування, яка 
бере початок у Біблії й упродовж поколінь продовжується із 
певними видозмінами протягом двох тисячоліть. Так, «уже у 
Святому Письмі представлена своєрідна протопсихологію, 
пов’язану з релігійними уявленнями про людину» [5, С. 11]. 
У Біблії йдеться про щоденний людський досвід, одночасно 
не закликається до монашої наддуховності [6]. «Святе 
Письмо має багатющий внутрішній ресурс» для 
психологічної науки. У ньому пропонується радикальна та 
однозначна відповідь на складні питання, про найвищі 
екзистенційні переживання людини, про сенс життя, про 
духовні та душевні здатності людини, про значення 
одухотвореного терпіння, прощення, каяття і смирення для 
здоров’я душі людини, про ставлення людини до ворога, які 
обходить світська психологія або дає неадекватну відповідь. 
Старозавітній «мудрець фактично був протопсихологом і 
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прототерапевтом, був переконаний у можливості відкрити 
міжособистісні та внутріпсихологічні явища, факти про 
цінності життя людини з фактів про природу, особливо з 
фактів про явища людської поведінки» [7, С. 219]. Пізніше 
схоласти і християнські філософи вивчали процес людського 
розмірковування та вчили самопізнанню, містики 
зосереджувались на аналізі любові Божественної та людської 
природ, навчали богопізнанню й запропонували практики 
духовного та душевного зростання людини. Наприклад, у 
християнстві вважається, що любити своїх ворогів означає 
демонструвати поведінку й ставлення зрілої, дорослої, гідно і 
повноцінно функціонуючої людини. Навпаки, ненависть до 
своїх ворогів є проявом дитячості, зачахлого стану душі і 
низького рівня розвитку [8]. Така настанова впливає з 
основного закону буття людини – закону рівної до всіх, 
безумовної та жертовної любові, бо агапе – це Боже 
повеління (Кернегор), а неправильний гнів – це відпадання 
від духа Царства. Така відповідь ніяк не вкладається в логіку 
сучасної психологічної практики і в логіку невіруючої 
людини, яка орієнтується на любов нижчого рівня – душевну 
любов, яка не рівна до всіх, вибіркова, часто умовна і не 
завжди жертовна. Психологи-практики, як правило, 
неконструктивно працюють з проблемою страждання, 
людського горя. Виявляється, що «навіть, людське щастя, що 
означає почуватися добре і чинити добре, сумісне зі 
стражданнями і перешкодами інших людей» [9, С.167].  

У християнстві стверджується, що звичайна людина 
успадковує нахили, які відображають нашу зламність та 
гріховність. Згідно духовної парадигми людина повинна не 
тільки дбати про очевидний матеріальний добробут і 
душевний комфорт, а й насамперед дбати про спасіння своєї 
душі, що добробут окремої людини залежить від добробуту 
інших людей. Християнська моральність зосереджена на 
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тому, як ми реагуємо на Божий моральний закон любові. 
Недотримання цього закону призводить до стану гріха, який 
затуманює наш погляд на світ, на самих себе і на власне 
життя, а тому й необхідна відповідна психологічна практика, 
в якій враховується особисті взаємини людини з Богом. 
«Несприймання реальності гріха, спасіння та служіння Духа, 
що перебуває в людині, у преображенні та трансформації, не 
дозволяє довільно дихотомізувати релігійні та світські  
реалії» [10, С. 216]. У християнстві вважається, що гріх 
покривається Божою благодаттю. Неправильний гнів – це 
відпадання від духа Царства, яке полягає в люблячому 
братерстві з Богом та людьми. 

Намагаючись зміцнити психічне та психологічне 
здоров’я особистості, психолог-практик не має пропонувати 
засоби егоїстичного самоствердження, нехтування іншими 
людьми, враховувати чи пропонований ним ресурс буде 
використовуватися на шкоду іншій людині [11]. Відсутність 
орієнтації на духовність часто зумовлює нові конфлікти 
особистості, призводить до виникнення нових проблем у 
майбутньому. Адекватна психологічна практика має 
враховувати моральні імперативи у житті окремої людини та 
суспільства. Основне «етичне питання полягає не в тому, 
чому я хочу робити те, що хочу, а звучить інакше: чи маю я 
робити те, що я хочу? Як маю поводитися з огляду на те, що 
Бог владарює над моїм життям?» [12, С. 133]. Християнська 
моральність зосереджена на тому, як ми реагуємо на Божий 
моральний закон любові. Перед конкретною особистістю 
постає дилема: чи вона «любить Бога, або щось інше. Запекле 
відкидання Христа – це універсальний нав’язливий              
невроз» [13, С. 257]. За своєю природою дріб’язкова 
дратівливість, агресія і тривожність діють проти Бога, а не в 
моральному вакуумі, а «…відчуття напруги виявляє брак віри 
й любові» [14, С.262].  
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Психологічна практика має орієнтуватися на 
твердження, згідно якого «парадигмально психологічний 
добробут та моральність у стосунках полягає в любові, 
милосердному та доброзичливому ставленні, в якому                 
інші сприймаються як брат чи сестра, шанована й   
поцінована людина, що стає передумовою відповідного 
ставлення» [15, С. 172]. «Усвідомлення того, що тебе справді 
люблять, кардинально відрізняється від переконання, що за 
своєю природою ти заслуговуєш на любов. Перше розуміння 
надихає спрямувати погляд на того, що любить, і любити у 
відповідь, останнє ж спонукає до зациклення на власній 
персоні» [16, С. 107].  

Виявляється, що християнська віра стосується 
«глибоких і чистих вод» (духовної сфери) й приносить 
яскраве світло люблячої доброти в будь-яку темряву, що 
приходить від світла [17; 18]. Віра докорінно впливає на 
психологічну практику, пропонуючи траєкторію metanoia, 
оновлення розуму, зміну у внутрішній «операційній системі», 
метою якої є «любов, яка джерелить із чистого серця, щирого 
сумління та щирої віри (1 Тим. 1:5)» [19, С. 278]. Віра із 
серйозною корекцією пропонує своєрідну «теорію 
психодинаміки» та фактично враховує ідеї сучасної 
нейропсихології, коли, наприклад, під впливом молитви 
людина виздоровляє від серйозних захворювань, 
заспокоюється, опановує собою. Ця динаміка не зводиться до 
інтрапсихічних, соціопсихологічних чи психофізіологічних 
тенденцій, коли вважається, що життя особистості 
організовано та контролюється «страхом перед людьми» 
(«фальшива любов», «я люблю схвалення та пошану інших 
людей»), гординею («я люблю добиватися свого», «моє 
розуміння найправильніше», «мої потреби на першому 
місці»), любов’ю до насолод («мені подобаються мої 
зручності та приємне самопочуття») [20].  
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Щоб собі допомогти, сучасна людина може знайти 
достатньо ресурсів у вірі і церкві, заякоривши своє життя в 
Божій любові. Щасливих людей більше серед тих, хто 
почуває себе близько з Богом. Ми це бачимо на прикладі місії 
зцілення і догляду за хворими, яка спонукає християн 
розповсюджувати ліки й започаткувати лікарні в усьому світі. 
У християнстві прощення – основа здорових стосунків між 
людьми. Духовність сповнює любов’ю подружнє життя, 
робить щасливішими родини та посилює соціальну 
справедливість. У християнському світогляді інакше ставля-
ться до проблеми терпіння особистості. Якщо світські 
психологи розглядають його як однозначно негативний 
феномен у внутрішньому світі людини, рекомендують 
клієнту усіма засобами уникати терпіння, то християнські 
психологи, навпаки, розглядають в ньому не тільки негатив-
ніші, а й позитивний момент, коли особистості вдається його 
одухотворити і використати для свого зростання. Навіть 
«обережні» роздуми над біблійним розумінням сексуальності 
сприяють новому розумінню статевої орієнтації та статевої 
ідентичності» [21, С. 134]. 

Християнські психотерапевти давно вже відкрили для 
віруючих глибинні знання з психології та її користь для 
духовного та морального здоров’я людини [22]. Вони 
допомагають клієнтові зустрітися з Богом, що дозволяє 
вибратися з паутини щоденних людських проблем – 
порушення адаптації, виникнення негативних емоцій та 
диструкцій поведінки. Божий погляд на складні людські 
турботи, просвітлює особистість. «Смиренно прославляючи 
своїм розумом Бога, маємо зрозуміти, що християнська                 
віра передбачає преображення, її постійне зростання в                
нас» [23, С. 74]. 

У християнській психотерапії представлена дивовижна 
єдність мудрості віри та запозиченої мудрості секулярних 
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підходів. Під-час духовної терапії віра книги псалмів та 
мудрість Приповістей Соломона неначе оживають у житті 
людини, психологічно та ситуативно доречними постають 
особа Христа, Його слова та приклад служіння. У своїй 
практичній діяльності християнський психолог орієнтується 
на реальність, яка пізнається через віру. Він «використовує 
психологію як один із засобів любові до Бога і ближнього, 
здатний відкривати істини про природу людської особистості, 
яку ймовірно, невіруючий психолог не зможе чи не буде 
готовим виявити» [24, С. 225]. Це підтверджується 
результатами інших християнських психологів та нашої 
роботи з учасниками АТО, особами, що перехворіли на ковід, 
учасниками війни, а також тих, хто перебуває в депресивних 
станах особистостей, з акцентуаціями в розвитку, терапії 
сімейних стосунків тощо. 

Звичайно, на перших етапах своєї практичної діяльності 
психотерапевту, який працює в контексті духовної 
парадигми, доводиться використовувати буденні слова, коли 
в роботі з клієнтом чи пацієнтом Божі слова стають каменем 
спотикання. Люди, що не мали досвіду контакту з духовною 
сферою, рідко можуть використати Божі слова правильно 
навіть тоді, коли їм подобається їх використовувати. У своїй 
роботі християнські психологи використовують описи, факти 
чи події з фільмів, психологічних романів, поезії, драми, 
фільмів, музики, образотворчого мистецтва. 

Справжній психолог – той, хто справді духовно, 
морально, соціально, психологічно, психічно і тілесно 
здоровий. На його професійну діяльність впливає 
індивідуальність особистості, яка має велику силу й 
одночасно велику слабкість. Бути здоровою людиною, яка 
мудро, однак непохитно дотримується слова, означає мати 
особисту глибину й міцність. Він має володіти адекватною 
професійною самооцінкою, хоч дещо завищена самооцінка 
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має свої переваги, бо «сумніви у власних силах і 
звинувачення у своїх промахах інших, зумовлює поразки, 
самотність та пригнічення» [25, С. 65]. Християнський 
психолог має мати імунітет щодо власних фантазій та потреб. 
Звичайно, у його роботі проявляються труднощі, що 
зумовлені непідготовленістю чи професійною нездатністю, 
що  спричинені психопатологією, лінню, недостатньою чи 
несистемною освітою, використанням невідповідної 
методології чи теорії, несформованістю професійного 
мислення. Травма дитинства теж впливає на роботу 
психологів, а складні життєві ситуації взагалі здатні зламати 
людину. 

Висновки. У сучасній психологічній практиці мають 
бути легітимізовані християнські реалії. Психологічна 
практика потребує переоцінки в контексті духовної 
парадигми. Здійснюючи інтервенцію, психолог-практик, 
окрім впливу через тіло та психіку, актуалізує духовний 
чинник, зокрема, духовну рефлексію клієнта, через яку 
аналізуються індивідуальні стосунки потребуючого з Богом 
та іншими людьми, усвідомлюється закон божественної 
любові. Він враховує значення терпіння та абсолютного 
прощення в системі міжособистісних стосунків та самостав-
ленні. У практичної діяльності християнський психолог 
дотримується тактики, згідно якої потребуючий через аналіз 
своїх стосунків з Богом швидко починає допомагати собі сам, 
вирішуючи кризові та конфліктні ситуації, швидко 
адаптується до нових соціально-психологічних умов, 
конструктивно розв’язує моральні колізії в системі 
міжособистісних стосунків, одухотворює терпіння, що 
зумовлені об’єктивно і суб’єктивно,  проявляє прощення. У 
такий спосіб клієнт зростає психологічно, соціально, мора-
льно та духовно, не втрачаючи власної суб’єктності. Як 
показує аналіз, психологічна практика, що ґрунтується на 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
125 

духовній парадигмі надзвичайно ефективна, бо за короткий 
період часу призводить до незворотніх позитивних змін, не 
спотворюючи реальну природу внутрішнього світу людини. 
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ODDÍL 5. PRÁVNÍ ŘADA 
 
 

§5.1 ЗАКОН ПРО ЛЕНД-ЛІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ (Романенко Є.О., 
Національний авіаційний університет) 

 
Вступ. Ленд-ліз, офіційно представлений як Закон про 

сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend — 
«позичати» і lease — «здавати в оренду, внайми») — 
політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки 
 постачають  своїм  союзникам  боєприпаси,  техніку, 
 продовольство, стратегічну сировину, включаючи 
 нафтопродукти та матеріальні засоби. Вона надається на 
основі того, що така допомога є важливою для оборони 
Сполучених Штатів; ця допомога включає військові кораблі 
та військові літаки, а також іншу зброю. Закон, що був 
підписаний 11 березня  1941  року, закінчився  20 вересня 
 1945 року. Загалом така допомога є безкоштовною,[1] хоча 
деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої 
світової війни. Натомість США отримали оренду армійських і 
військово-морських баз на території союзників під час війни. 
 Канада реалізувала подібну меншу програму під назвою 
«Взаємодопомога». Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за 
всю історію: вперше він був підписаний 11 березня 1941 року 
під час Другої світової війни, а вдруге — під час російсько-
української війни 9 травня 2022 року.[1]  

Виклад основного матеріалу. Ленд-ліз фактично 
поклав край претендування Сполучених Штатів Америки 
на нейтралітет, які були закріплені в Актах про нейтралітет 
1930-х років. Це був рішучий крок від політики невтручання 
до відкритої підтримки союзників. Головний 
радник Рузвельта з питань зовнішньої політики                          

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%81
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Гаррі Гопкінс  мав ефективний контроль над ленд-лізом, 
переконавшись, що він відповідає цілям зовнішньої політики 
Рузвельта.[2]  

Ленд-ліз, укупі з наростаючою допомогою Великої 
Британії в її битві за Атлантику, виявився критичним 
фактором, котрий втягнув США у війну, особливо на 
європейському фронті. Гітлер, оголошуючи війну США               
 11 грудня 1941 року, згадав обидва цих фактори, як ключові 
в ухваленні рішення вступити у війну зі Сполученими 
Штатами. 

Концепція цієї програми в часи Другої світової війни 
надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия 
оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про 
ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний 
президентом Ф. Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:  

- поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, 
зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й 
використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);  

- передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося 
після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде 
оплачено повністю або частково на основі наданих 
Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в 
основному безвідсоткових позик). 

Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у 
випадку зацікавленості американської сторони незруйнована 
й невтрачена техніка й устаткування повинні бути повернені 
у США.[3]  

Спочатку акт ленд-лізу був поширений на країни 
Британської імперії та Китай. З листопада 1941 року його дію 
поширили на СРСР, а до кінця війни практично всі союзники 
США стали одержувачами допомоги з ленд-лізу.  

У 1942 році США підписали з Великобританією, 
Австралією, Новою Зеландією та «Вільною Францією» ще 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%93%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
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одну угоду, так званий зворотний ленд-ліз. Відповідно до 
нього вже союзники надавали армії США товари, 
обслуговування та транспортні послуги, свої військові бази [4]. 
На 90 % (у вартісному вираженні) зворотний ленд-ліз 
забезпечувався Великобританією разом із її колоніями: це як 
високотехнологічні вироби військового призначення, і 
обслуговування і постачання (зокрема медикаментами) 
американських баз біля Британських островів. Австралія та 
Нова Зеландія забезпечували бази США на півдні Тихого 
океану сільгосппродукцією. СРСР поставив 300 тис. тонн 
хромової та 32 тис. тонн марганцевої руд, і великі запаси 
платини, золота, дерева та інших матеріалів, яких США 
гостро потребували.  

Конференція представників СРСР, Великої Британії і 
США з питань взаємних військових поставок відбувалася 
у Москві  з  29 вересня по 1 жовтня 1941 року. Першої угоди 
про поставки до СРСР було досягнуто у лютому 1942 року, 
коли на СРСР була поширена чинність закону про ленд-ліз. 

 Основні маршрути поставок транспортних вантажів - 
тихоокеанський, транс- іранський та арктичні конвої — 
забезпечили в сумі 93.5 % загальних поставок. Жоден із цих 
маршрутів не був повністю безпечним. 

В роки війни існувало ще два повітряні маршрути ленд-
лізу. За одним з них літаки «своїм ходом» літали в СРСР  із  
США  через Південну Атлантику, Африку і Перську затоку, 
за іншим — через Аляску, Чукотку і Сибір. За другим 
маршрутом, відомим за назвою «Алсиб» («Аляска — Сибір»), 
було перекинуто 7925 літаків.[5] 

За програмою ленд-лізу в СРСР було поставлено                     
17 500 тис. тонн готових виробів, верстатне обладнання, 
напівфабрикати, продовольство і бензин, які коштували 
казначейству США 11,3 мільярда доларів. З урахуванням 
допомоги СРСР від Великобританії та Канади, ця сума сягає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B1
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13 мільярдів доларів. За курсом 2015 це становить понад             
160 мільярдів доларів [6]. Склад поставок затверджувався 
відповідно до радянської сторони. 

Загалом тоді було доставлено постачання на                        
50,1 мільярда доларів (що еквівалентно 690 мільярдам 
доларів у 2020 році), або 17 % загальних військових витрат 
США.[7] Загалом 31,4 мільярда доларів надійшло до 
Сполученого Королівства, 11,3 мільярда доларів - до 
Радянського Союзу, 3,2 мільярда доларів  - Франції, 1,6 млрд 
доларів - Китаю, а решта 2,6 млрд доларів іншим союзникам. 
Політика зворотного ленд-лізу включала такі послуги, як 
оренда авіабаз, які надійшли США, і становили 7,8 мільярдів 
доларів; з них 6,8 мільярдів доларів надійшли від Британії 
та Співдружності. Умови угоди передбачали, що матеріальні 
засоби  повинні використовуватися до повернення або 
знищення. На практиці було повернуто дуже мало 
обладнання, і більшість було знищено під час війни. 
Поставки, які надійшли після дати припинення, були продані 
Сполученому Королівству з великою знижкою за                               
1,075 мільярда фунтів стерлінгів, використовуючи 
довгострокові позики зі Сполучених Штатів. Канадська 
програма взаємодопомоги надала Сполученому Королівству 
та іншим союзникам позику в розмірі 1-го мільярда доларів і 
3-х,4-х мільярда доларів на поставки, та послуги.[7]  

Номенклатура поставок за ленд-лізом визначалася 
радянським урядом і була покликана заткнути «вузькі місця» 
у постачанні радянської промисловості   та армії. Програма 
ленд-лізу була взаємовигідною, як для СРСР (та інших країн-
отримувачів), так і для США. Зокрема, США виграли 
необхідний час для мобілізації власного ВПК. Слід зазначити, 
що посилка американської й англійської військової техніки до 
СРСР призводила до необхідності забезпечувати його 
сотнями тисячами тонн авіаційного палива, мільйонами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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снарядів для гармат і патронів для ПК і кулеметів, запасними 
гусеницями для танків, запасними автомобільними 
покришками, запчастинами для танків, літаків та автомобілів. 
Увесь цей ленд-ліз не був безумовно необхідний СРСР. Уже з 
1943 року, коли керівництво союзників перестало 
сумніватися у здатності СРСР до довгочасної війни, в СРСР 
стали ввозити в основному стратегічні матеріали (алюміній та 
ін.) і верстати для радянської промисловості.[8] 

За іншим даними, СРСР отримала за ленд-лізом                 
622,1 тис. тон залізничних рейок (56,5 % від власного 
виробництва), 1900 паровозів (у 2,4 раза більше, ніж 
випущене за роки війни в СРСР) і 11075 вагонів (більше у 
10,2 раза), 3 млн 606 тис. автопокришок (43,1 %), 610 тис. 
тонн цукру (41,8 %), 664,6 тис. тонн м'ясних консервів 
(108 %). СРСР отримала 427 тисяч автомобілів і 32 тис. 
армійських мотоциклів, при цьому в СРСР з початку війни до 
кінця 1945 року було випущено лише 265,6 тис. автомобілів і 
27816 мотоциклів. США поставили 2 млн 13 тис. тон 
авіабензину (разом із союзниками — 2 млн 586 тис. тон) — 
майже дві третини пального, використаного за роки війни 
радянською авіацією.[9]  

СРСР отримала від США та інших союзників значне 
число автомобілів: в автомобільному парку Червоної 
Армії імпортних автівок у 1943 році було 5,4 %, у 1944 році  
— 19 %, а станом на 1 травня 1945 р. — 32,8 % (58,1 % 
становили машини радянського виробництва і 9,1 % — 
трофейні). Основним шасі «Катюш» стали ленд-лізингові  
 «Студебекери»  (конкретно, Studebaker US6). У той час, як 
Сполучені Штати дали близько 20 тисяч автівок для 
радянської «Катюші», в СРСР було випущено усього лиш  
600 вантажівок. Позашляховик Willys MB. У рамках 
програми ленд-ліз до СРСР було надіслано 51 000 «віллісів» у 
зібраному і розібраному виглядах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker
https://uk.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6
https://uk.wikipedia.org/wiki/Willys_MB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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 США і Британська імперія поставили 18,36 % 
авіабензину, використаного за роки війни радянською 
авіацією; щоправда, в основному цим бензином заправлялися 
поставлені за ленд-лізом літаки американського та 
англійського виробництва, у той час як літаки радянського 
виробництва могли заправлятися радянським бензином з 
меншим октановим числом.[10]  

Одразу ж по завершенню війни США направили 
країнам, що одержували допомогу за ленд-лізом, пропозицію 
повернути вцілілу військову техніку й сплатити борг для 
одержання нових кредитів. Оскільки закон про ленд-ліз 
передбачав списання використаного військового 
устаткування та матеріалів, американці наполягали на оплаті 
тільки цивільних поставок: залізничного транспорту, 
електростанцій, пароплавів, вантажівок й іншого 
устаткування, що перебувало у країнах одержувачів станом 
на 2 вересня 1945 року.[17] За ту військову техніку, яка була 
знищена нацистами в ході боїв, США не зажадали ні цента. 
Загалом у роки війни СРСР отримав 2 млн. 680 тис. тонн 
сталі, понад 170 тис. тонн алюмінію, 29.4 тис. тонн олова,     
240 тис. тонн міді, 330 тис. телефонних апаратів та майже                
2 млн. телефонних кабелів, 2 тис. радарів, 5 тис. радіостанцій, 
900 тис. тонн вибухівки, майже 4 млн. шин, 49 тис. тонн 
шкіри, 18 млн. пар взуття тощо. У СРСР було доставлено              
28 тис. літаків (приблизно 12% від числа випущених у СРСР), 
10 тис. танків (10%) та 10 тис. артилерійських гармат (2%). 
Радянські війська отримали понад 130 тис. автоматів,                  
51.4 тис. джипів, 8 тис. тракторів, майже 36 тис. мотоциклів, 
1.9 тис. паровозів, понад 11 тис. вантажівок. 

На переговорах 1948 року радянські представники 
погодилися виплатити лише незначну суму й зустріли 
прогнозовану відмову американської сторони. 
Переговори 1949 року теж ні до чого не привели. У 1951 році 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951


                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
134 

американці двічі знижували суму платежу, яка стала 
рівнятися $800 млн, однак радянська сторона погоджувалася 
сплатити тільки $300 млн.  

Угоду з СРСР про порядок погашення боргів за ленд-
лізом було укладено лише в 1972 році. Згідно з цією угодою 
СРСР зобов'язався до 2001 року заплатити $722 млн, включно 
з відсотками. До липня 1973 року були здійснено три платежі 
на загальну суму $48 млн, після чого виплати були припинені 
у зв'язку з введенням американською стороною економічних 
заходів у торгівлі із СРСР (Поправка Джексона–Вейніка). У 
червні 1990 року у ході переговорів президентів США й 
СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Був 
встановлений новий строк остаточного погашення 
заборгованості — 2030 рік, і сума — $674 млн. Після розпаду 
СРСР борг за допомогу був переоформлений на РФ (Борис 
Єльцин, Андрій Козирєв), станом на 2003 рік РФ була винна 
$100 млн. [11] 

У післявоєнний період висловлювалися різні оцінки 
ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, в основному, з ідеологічних 
міркувань применшувалась значущість постачання, у той час, 
як за кордоном стверджувалося, що перемога над Третім 
Рейхом була визначена західною зброєю і, що без ленд-лізу 
Радянський Союз не встояв би. 

У радянській історіографії звичайно стверджувалося, 
що розмір допомоги за ленд-лізом СРСР був доволі малий — 
усього близько 4 % засобів, витрачених країною на війну, 
а танки  й  авіаці я поставлялися в основному застарілих 
моделей. У пострадянській історіографії ставлення до 
допомоги союзників трохи змінилося, і увага стала звертатися 
також й на те, що за рядом позицій постачання мало важливе 
значення, як у плані значущості кількісних і якісних 
характеристик, так і в плані доступу до нових зразків 
озброєння та промислового устаткування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%E2%80%93%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Законопроєкт про ленд-ліз для України був 
підготовлений у Сенаті США ще до початку 
повномасштабного вторгнення росії в Україну – у січні              
2022 року. Зареєстрував його сенатор-республіканець Джон 
Корнін, співавторами законопроєкту стали республіканець 
Роджер Вікер, демократи Бенджамін Кардін та Джин Шахін. 
Пізніше до розробки документ приєдналися ще                              
13 республіканців, чотири демократи та один незалежний 
сенатор. 

«Цей законопроєкт гарантує, що бюрократичні 
перешкоди не завадять адміністрації діяти швидко, щоб 
надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного 
населення, якщо путін вирішить вторгнутися. Кремль дорого 
заплатить за ескалацію цієї кризи, а США підкріплять 
справою свої обіцянки допомогти Україні захиститися», – 
заявив сенатор Шахін, представляючи законопроєкт. 

Тобто законопроєкт має усунути бюрократичні 
перешкоди на шляху постачання військової допомоги 
Україні. Він надає президенту США розширені повноваження 
щодо укладання угоди з урядом України щодо постачання 
озброєння для захисту від російської агресії. 

Відповідальність за постачання лежатиме безпосередньо 
на Джо Байдені. Тобто Україна запитує зброю, а Байден 
прийматиме рішення про її передачу, не проходячи всі 
бюрократичні етапи узгодження. Опція відмовити у запиті, 
звичайно, теж є. 

6 квітня закон був одноголосно прийнятий Сенатом 
США, а 28 квітня – Палатою представників (417 «за»,                    
10 «проти»). 9 травня президент США Джо Байден підписав 
закон щодо надання програми ленд-лізу для України. Після 
того, як закон набуде чинності, Байден матиме 60 днів, щоб 
розробити прискорену процедуру постачання зброї Україні. 
Умови для України аналогічні тим, що були для союзників у 

https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/polityka/senat-ssha-uxvalyv-zakon-pro-lend-liz-ukrayiny-ce-oznachaye
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/07/novyna/polityka/senat-ssha-uxvalyv-zakon-pro-lend-liz-ukrayiny-ce-oznachaye
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/29/novyna/svit/palata-predstavnykiv-ssha-proholosuvala-zakonoproyekt-pro-lend-liz-ukrayiny
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/21/novyna/ekonomika/bajden-pidpysav-zakonoproyekt-pro-vydilennya-40-mlrd-dolariv-ukrayini
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/21/novyna/ekonomika/bajden-pidpysav-zakonoproyekt-pro-vydilennya-40-mlrd-dolariv-ukrayini
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часи Другої світової війни – заздалегідь за поставки платити 
не потрібно.[12] 

Як зазначає видання Politico, ухвалення закону говорить 
про два факти. По-перше, США та союзники в Європі 
вважають, що російське вторгнення є екзистенційною 
загрозою ліберальному порядку, раз вдаються до такого 
екстраординарного заходу. По-друге, західний світ вірить у 
перемогу України над російськими окупантами. 

Що може отримати Україна за програмою ленд-лізу: 
• літаки 
• танки 
• гелікоптери 
• безпілотники 
• ракети 
• боєприпаси 
• кораблі 
• запчастини 
• ПТРК 
• засоби ППО 
• ПЗРК 
• обладнання 
• автомобілі 
• РСЗВ 
• стрілецьку зброю 
За програмою ленд-лізу в Україну можуть надійти: 
• танки третього покоління M1A2 Abrams 
• бойові машини піхоти США M2A3 Bradley 
• самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin 
• реактивні системи залпового вогню на колісному шасі 

HIMARS 
• універсальна пускова установка/РСЗВ M270 MLRS 
• пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2 
• ЗРК Patriot 
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• багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління 
F-16 C/D 

Якщо коротко, то закон про ленд-ліз насамперед 
спрямований на прискорення надання військової допомоги 
Україні. Щоб допомога прийшла швидко, буде скорочено всі 
бюрократичні процедури узгодження. 

Друга перевага полягає в тому, що список зброї, що 
надається, вже не обмежуватиметься лише оборонним 
летальним. Україна зможе отримувати й важче озброєння.[12] 

14 липня 2022 року у Білому домі заявили, що США 
зараз ставлять у пріоритет надання Україні допомоги, за яку 
не треба повертати гроші. Лише після використання всіх 
коштів, які навесні виділив Конгрес для України, Сполучені 
Штати перейдуть на програму ленд-лізу. 

 Нині адміністрація Байдена використовує для 
безпекової допомоги Україні $40 млрд, які виділив Конгрес. 
Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в 
США, який припадає на кінець вересня. За цією програмою та 
програмою президентських повноважень США постачають 
допомогу Україні, не очікуючи на повернення коштів. 
Проте програма ленд-лізу передбачає повернення грошей за 
отриману техніку. 

«Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для 
України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати 
кошти», – сказали в Білому домі.Координатор Ради 
нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 
повідомив, що адміністрація Байдена все ще розглядає 
повноваження, які надає програма ленд-лізу. Водночас він 
нагадав, що минулого тижня Байден підписав виділення 
нового пакету військової допомоги Україні на $400 млн.«Ми 
вже маємо багато повноважень і ми їх використовуємо», – 
сказав Кірбі.[13] 
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Висновки. Ленд-ліз – це програма масштабного 
постачання військової техніки та спорядження союзникам в 
оренду або в довгостроковий кредит. Штати застосували цю 
процедуру вперше з того часу, як вона допомогла перемогти 
Гітлера у Другій світовій війні. За часів президента 
Франкліна Рузвельта програма дозволяла забезпечити країни 
антигітлерівської коаліції всією необхідною військовою 
амуніцією та іншими матеріально-технічними засобами на 
умовах «користування» з постоплатою після перемоги. 

Ті самі права Сенат надав президенту Джо Байдену. 
Йдеться про можливість постачати зброю українській армії, 
уникаючи зайвих бюрократичних формальностей.  
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§5.2 ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ (Саінчин О.С., 
Херсонський державний університет, Журавель М.В., 
Одеської державної академії будівництва та архітектури) 

 
Вступ. Стаття присвячена аналізу наукових підходів 

щодо визначення сутності кримінально-правової 
характеристики злочинів проти довкілля. Приділяється увага 
необхідності виокремлення таких наукових понять як 
«кримінально-правова характеристика певного виду 
кримінального правопорушення» або «кримінально-правова 
характеристика групи злочинів». Розглянуто проблему 
формування кримінально-правової характеристики як 
системи узагальнених даних про типові ознаки кримінальних 
правопорушень з урахуванням зв’язків між елементами. 
Підкреслено  практичне значення вказаної характеристики в 
організації розслідування злочинів проти довкілля, у побудові 
методичних рекомендацій із досудового розслідування даної 
групи кримінальних правопорушень. 

Виклад основного матеріалу. Формулюючи наукову 
концепцію з питань створення теоретичних основ 
криміналістичної методики розслідування злочинів проти 
довкілля, необхідно визначити головні категорії, які будуть 
виступати предметом дослідження. В нашому випадку однією 
з таких головних категорій є криміналістичне розуміння 
екологічного злочину, екологічного кримінального 
правопорушення або злочину проти довкілля. Для досягнення 
цієї мети необхідно визначити напрями і завдання 
дослідження, віднайти узгоджене тлумачення цієї головної 
категорії криміналістами науковцями та юристами-
практиками, а також визначитися з поняттям кримінально-
правової характеристики цього виду злочинів. 
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Можна взяти за аксіому твердження, що основу 
криміналістичного розуміння екологічних кримінальних 
правопорушень становить їх правове визначення. Наприклад, 
О.Н. Колісніченко зазначав, що кримінальне право допомагає 
правильно визначати ті обставини, що підлягають з’ясуванню 
у процесі розслідування, а І.М. Лузгін зазначав, що 
розслідування злочину залежить від його юридичних ознак та 
умов учинення. Водночас, специфікою злочину проти 
довкілля є те, що на визначення цього поняття впливають 
результати досліджень не лише в галузі кримінального права, 
а також в галузях кримінології, юридичної психології, 
екологічного права. 

Кримінальне правопорушення як конкретна дія 
(бездіяльність) суб’єкта, поведінка, вчинок особи чи групи 
осіб, заборонені кримінальним законом, є предметом 
дослідження кримінально-правової науки. Вагомий внесок у 
вивчення феномену злочину (кримінального 
правопорушення) й злочинності як соціального явища 
зробили  науковці різних галузей  гуманітарних, природничих 
і технічних наук. Такі дослідження містяться в працях 
вчених-кримінологів, криміналістів, фахівців з кримінальної 
психології та інших юридичних наук. 

Питання класифікації злочинів за різними критеріями та 
кваліфікації суспільно небезпечних діянь привертали увагу 
таких фахівців в галузі кримінального права як                           
П.П. Андрушко, Я.М. Брайнін, М.В. Володько,                            
А.А. Горницький, В.А. Клименко, М.Н. Ковальов,                       
П.К. Кривошеїн, В.К. Матвійчук, П.С. Матишевський,                 
В.М. Смітієнко, В.В. Сташис, С.А. Тарарухін, В.Я.  Тацій. 
Соціально-політична сутність злочину досліджувалась в 
роботах В.В. Дурдинця, О.М. Литвака, М.І. Мельника,                 
О.В. Микитчика, Г.О. Омельченка, О.В. Скрипнюка,                      
О.С. Саінчина, В.І. Шакуна та ін. 
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Певні аспекти екологічної злочинності розглядались в 
працях вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 
кримінології, кримінального права, криміналістики, 
екологічного права: В.І. Андрейцева, М.І. Веревичевої,           
О.В. Виноградової, С.Б. Гавриша, В.О. Глушкова,                       
А.П. Гетьмана, С.А. Голуб, В.К. Грищука, О.М. Джужі,                
О.О. Дудорова, С.О. Книженко, А.Г. Князева,                              
М.Й. Коржанського, В.В. Костицького, З.Г. Корчевої,                  
В.А. Ландіної, Б.М. Леонтьєва, Н.О. Лопашенко,                          
В.К. Матвійчука, М.І. Мельника, І.І. Митрофанова,                        
В.О. Навроцького, О.В. Одерій, В.Д. Пакутіна,                             
Є.А. Плотнікова, Г.С. Поліщука, В.М. Присяжного,                       
А.М. Притули, Б.Г. Розовського, Н.Л. Романова, О.В. Сасова, 
Т.Л. Сергєєва, О.В. Скворцової, В.В. Сташиса,                              
В.М. Стратонова, В.Я.Т ація, В.П. Тихого, М.І. Хавронюка, 
І.О. Хань, С.В. Хилюк, Д.Б. Чуракова, О.І. Чучаєва,                       
Ю.С. Шемшученка, В.А. Широкова, А.М. Шульги. 

Але, на сьогодні не сформовано єдиної думки щодо 
визначення поняття «злочин проти довкілля» (інакше: 
«екологічний злочин», або «екологічне кримінальне 
правопорушення»), що не сприяє однозначному розумінню 
цих термінів науковцями і практиками. 

Термін «злочин» є складним словом, утвореним з основ 
іменника «зло» та дієслова «чинити», і означає «вчинення 
зла», «вчинене зло». Отже злочином, в загальному розумінні, 
є заподіяння певного зла, певної шкоди інтересам 
суспільства. «Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» містить такі визначення поняття «злочин»: 
«1.Суспільно небезпечна дія (чи бездіяльність), що чинить, 
заподіє зло людям. 2. Неприпустимий, ганебний вчинок. // 
Неправильна, шкідлива поведінка». 

В статті 16 Конституції України [1] закріплено, що 
обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки і 
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підтримання екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження 
генофонду Українського народу. Тобто держава, з метою 
запобігти негативним наслідкам неправомірної поведінки 
людини щодо довкілля, має використовувати різні засоби 
впливу, в тому числі – кримінальну відповідальність. Норми 
про відповідальність за злочини проти довкілля виділено в 
окремий восьмий розділ Особливої частини КК України. 
Хоча, деякі норми, що стосуються екологічних кримінальних 
правопорушень можна знайти і в інших розділах Особливої 
частини КК України. 

Наприклад, такий злочин  проти довкілля, як екоцид, 
український законодавець відніс до злочинів проти безпеки 
людства і ввів його до розділу ХХ Особливої частини КК 
України «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку». Ст.441 КК України визначає 
екоцид як масове знищення рослинного чи тваринного світу, 
отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також учинення 
інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. 

Ст.414 КК України віднесена законодавцем  до розділу 
ХІХ Особливої частини «Військові злочини». Основним 
об’єктом цієї статті названо порядок експлуатації військової 
техніки, а серед додаткових об’єктів визначено життя і 
здоров’я людини, довкілля. Диспозиція ст.414 КК України: 
«Порушення правил поводження зі зброєю, а також 
боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими 
речовинами і предметами, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення, якщо це заподіяло потерпілому 
тілесні ушкодження» [2].  

Протидія злочинам проти довкілля з боку держави 
здійснюється  також на підставі ратифікованих Україною 
міжнародних нормативних актів і норм національного 
законодавства, що закріплені в законах і підзаконних 
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нормативно-правових актах (постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів України, інструкції і 
накази профільних міністерств і відомств). 

Останнім часом в Україні відбуваються процеси 
адаптації національного законодавства, в тому числі 
екологічного законодавства, до законодавства Європейського 
Союзу. Відповідно до Закону України «Про Концепцію 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу» пріоритет має 
надаватись законодавчим актам України, які сприятимуть 
правовому забезпеченню заходів щодо захисту довкілля та 
раціонального природокористування. 

Серед причин необхідності визначення правової 
категорії «злочини проти довкілля» або «екологічні 
кримінальні правопорушення» можна виділити наступні: 

1. у чинному КК України злочини проти довкілля 
виділено в окремий восьмий розділ Особливої частини; 

2. КК України не дає нормативного визначення понять 
«злочин проти довкілля» або «екологічне кримінальне 
правопорушення», хоча в той же час законодавець вважає за 
можливе визначити в ст. 401 КК України поняття військового 
злочину; 

3. в Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» ми не знаходимо визначення 
поняття «злочин проти довкілля», проте у ст. 68 зазначеного 
закону наводиться перелік порушень законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища; 

4. можна констатувати, що велика кількість правових 
термінів не знаходить прямого закріплення в законодавчих 
актах, хоча їх цінність   для практики – правотворчої, 
правозастосовної, інтерпретаційної та право виховної – є 
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очевидною. Без освоєння понятійного апарату юридичної 
науки практична діяльність у сфері права є  ускладненою; 

5. у практиці правозастосування постійно постають 
питання про розмежування злочинних і незлочинних 
екологічних правопорушень, однак чинний Кодекс України 
про адміністративні правопорушення також не містить 
терміну «екологічне правопорушення»; 

6. серед вчених-екологів відбуваються постійні дискусії 
про значення спеціальних термінів. 

Доцільно розглянути більш доцільно термінологію, яку 
використовує законодавець в нормативно-правових актах, що 
стосуються охорони довкілля. Базовим законом, який 
регулює питання екологічних правовідносин, є Закон України 
від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього 
природного середовища». Цей закон є декларативним і 
спеціальних кримінально-правових і адміністративно-
правових приписів не містить. Тому законодавець, для 
реалізації положень зазначеного закону, вніс певні юридичні 
норми до КК та КУпАП України. 

Поняття «довкілля» законодавець використав в 
Господарському кодексі України (ст..ст.9, 13, 270, 293), 
Цивільному кодексі України (ст.49, 246), Лісовому, Митному 
та Земельному кодексах, основоположному національному 
стандарті, державному класифікаторі, у Законі України «Про 
благоустрій населених пунктів. Сьомий розділ в КУпАП 
названо законодавцем «Адміністративні правопорушення у 
сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 
охорони культурної спадщини». 

Таким чином, ми бачимо, що законодавець ототожнює 
поняття «екологія», «довкілля» і «навколишнє природне 
середовище». В той же час у законодавця ми не знаходимо 
чіткого визначення в нормах понять «злочини проти 
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довкілля», «злочини проти екології», «екологічні злочини», 
«екологічні кримінальні правопорушення». 

«Великий тлумачний словник сучасної української 
мови» визначає термін «довкілля» як навколишнє 
середовище, природні умови, оточення, в якому існує жива 
істота, організм. «Великий енциклопедичний юридичний 
словник» визначає поняття «довкілля» як все те, що оточує 
людину. В екологічному аспекті поняття «довкілля» є 
тотожним терміну «навколишнє середовище». В такому 
значенні термін вжито у ст.50 Конституції України [1]. 

Відповідно до тексту «Екологічної енциклопедії» 
довкілля є багатозначним поняттям, що вживається в різних 
контекстах: науково-природничому, суспільно-науковому, 
загальнокультурному. Від тлумачення змісту цього поняття 
залежать політичні та світоглядні підходи до розв’язання 
екологічних проблем. «Глибинні екологи» трактують 
довкілля як природу (біосферу) або сукупність природних 
основ існування людства, тому вважають за необхідне 
зберігати природу в еталонному вигляді, не допускаючи в неї 
людського втручання. 

Екологи, що знаходяться на позиціях радикальної 
соціальної філософії, вважають, що природа не має сенсу 
поза людською діяльністю. Соціальні відносини і спосіб 
виробництва перетворюють природу на довкілля, створюючи 
різні його типи: урбанізований, ризикований, техногенний, 
соціокультурний. Довкілля охоплює: компоненти природи, 
людину, наслідки людської діяльності. Тому необхідно 
вдосконалювати способи створення довкілля, керувати ним і 
усувати негативні наслідки господарської діяльності, 
покладаючись на можливості науково-технічного прогресу. В 
наш час створений людиною світ стає відповідним світовій 
природі, а наслідки господарської діяльності набувають 
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планетарних масштабів, є потреба глибокого усвідомлення 
взаємодії людини і природи. 

 «Українсько-російський екологічний тлумачний 
словник» містить таке визначення: навколишнє середовище – 
середовище мешкання і виробничої діяльності людства, 
оточуючий людину природний і створений нею матеріальний 
світ. Навколишнє середовище включає природне і штучне 
(техногенне) середовище. Суспільне виробництво змінює 
навколишнє середовище, впливаючи на всі його елементи. Ця 
дія та її негативні наслідки особливо зросли в епоху науково-
технічного розвитку. У широкому значені в поняття 
«навколишнє середовище» включають матеріальні і духовні 
умови існування і розвитку суспільства. Інколи термін 
«навколишнє середовище» розуміють тільки як навколишнє 
природне середовище: у такому значенні він 
використовуються в міжнародних договорах. 

«Великий енциклопедичний юридичний словник» дає 
наступне визначення: «Навколишнє природне середовище – 
це сукупність природних та природно антропогенних умов 
(земля, вода, ліси, надра, атмосферне повітря, рослинний і 
тваринний світ), що оточують людину та є необхідними для її 
життя і діяльності». Навколишнє природне середовище є 
визначальною передумовою життя людини і функціонування 
екосистем, що зумовлює необхідність його збереження і 
охорони. Відносини з охорони навколишнього природного 
середовища називають екологічними, а галузь права, яка 
регулює ці відносини, – екологічним правом. 

Зазначені характеристики термінів «довкілля», 
«навколишнє середовище», «навколишнє природне 
середовище», дозволяє зробити наступні висновки: а) термін 
«довкілля» позбавлений конкретного змістового 
навантаження, під ним можна розуміти всі об’єкти природи, 
що оточують людину, використання цього терміну породжує 
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великі суперечності; б) поняття «навколишнє середовище» є 
невизначеним і суперечливим, оскільки охоплює як природні 
об’єкти, так і антропогенні: будівлі, відповідну 
інфраструктуру; в) поняття «природа» і «природні ресурси» є 
широкими за змістом, вони стосуються в тому числі і тих 
компонентів, які людина не в змозі використовувати і 
охороняти. 

Висновки. Термін «екологічний злочин» одним з 
перших застосував в науковій літературі В.Д. Пакутін у 
дослідженні «К вопросу о месте норм об экологических 
преступлениях в системе законодательства и учебных 
курсах» в 1980 році. Цей термін можна вважати похідним від 
поняття «екологічне правопорушення», який був 
використаний С.В. Колбасовим в 1972 році, під час 
обговорення практики застосування судами законодавства 
щодо охорони природи, яке відбулося на Пленумі Верховного 
Суду СРСР. Ця проблема порушувалась на засіданні 
Верховної Ради СРСР, яка в 1989 році прийняла відповідну 
постанову про невідкладні заходи щодо екологічного 
оздоровлення країни. Тобто проблеми ознак екологічних 
злочинів або екологічних кримінальних правопорушень вже 
тривалий час перебувають під увагою науковців, але єдиної 
позиції з цього питання так і не вироблено. 

Так, наприклад, Е.М. Жевлаков визначає екологічні 
злочини як суспільно небезпечні, передбачені кримінальним 
законом винні, карані діяння, що посягають на суспільні 
відносини зі збереження якісно сприятливого природного 
середовища, раціонального використання його ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки населення. Підтримуючи 
думку науковців О.М. Джужа вважає,  що екологічні злочини – 
це передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні 
діяння, що посягають на навколишнє природне середовище 
чи його окремі сфери (повітря, землю, надра, води тощо). 
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О.Л. Дубовик розуміє під екологічним злочином 
передбачене кримінальним законом та заборонене ним під 
загрозою покарання винне суспільно небезпечне діяння (дія 
чи бездіяльність), що посягає на навколишнє природне 
середовище та його компоненти, раціональне використання 
та охорона яких забезпечують оптимальну життєдіяльність 
людини, а також на екологічну безпеку населення та 
територій, і полягає у безпосередньому протиправному 
використанні природних об’єктів (або у протиправному 
впливі на них) як соціальної цінності, що призводить до 
негативних змін стану та якості навколишнього середовища. 
Вказана думка підтримується і іншими науковцями [4-11].  

 О.В. Виноградова пропонує таке визначення: 
екологічний злочин – це каране кримінальним законом 
суспільно небезпечне діяння, що посягає на екологічну 
безпеку й екологічний правопорядок і завдало істотної шкоди 
природному середовищу або створило загрозу її настання. 
О.С. Саінчин та В.М. Стратонов визначають екологічні 
злочини визначають як злочини проти довкілля і тлумачать 
як суспільно небезпечні, передбачені розділом восьмим 
Особливої частини КК України, винні діяння, що посягають 
на суспільні відносини, які забезпечують охорону 
навколишнього природного середовища, раціональне 
використання його ресурсів та екологічну безпеку населення, 
вчинені суб’єктом цих злочинів. Вказану думку підтримає 
В.К. Матвійчук, який вважає поняття «екологічні злочини» 
некоректним, оскільки «екологічний» - це позитивна 
характеристика явища, а «злочин» - негативне явище. За 
законами формальної логіки вони не можуть поєднуватися. 
Поняття «довкілля» не несе в собі  змістового навантаження, 
тому слід використовувати термін «злочини проти 
навколишнього природного середовища», який відображає 
суть таких діянь [10,11]. 
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В КК України законодавець використав термін 
«довкілля» як умовний вид скорочення терміну «навколишнє 
природне середовище». Хоча останній термін є більш 
змістовним, його громіздкість схиляє до використання 
певного скорочення. Саме тому частіше використовують 
термін «довкілля» як вид скорочення терміну «навколишнє 
природне середовище» [2]. 

О.В. Одерій в своїй монографії пропонує наступне 
визначення поняття «злочини проти довкілля»: однорідна 
сукупність кримінально-караних діянь, що посягають на 
навколишнє природне середовище та його компоненти, 
характерними ознаками яких є однорідність і 
взаємообумовленість способів досягнення протиправної мети, 
наявності слідів екологічного спрямування та викликаних 
ними негативних наслідків [6]. 
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11. Стратонов В.М. Загальні положення взаємодії 
слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення 
місця знаходження обвинуваченого / В.М. Стратонов, 
О.В.Захарченко // Форум права. – 2011.- № 1. – С.982-988. 
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§5.3 НЕВІДКЛАДНІ СЛІДЧІ ДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ 
АБО ВЧИНЯЛИСЯ НА ДЕОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ (Сиводєд І.С., Офіс Генерального прокурора 
України) 

 
Вступ. Наукова стаття присвячена проблемам 

особливостей проведення невідкладних слідчих дій та 
розшукових заходів встановлення підозрюваних осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення під час проведення 
бойових дій, в період проведення антитерористичної операції 
на сході України з 14 квітня 2014 року та з початку війни з 
російською федерацією з 24 лютого 2022 року. Відзначається, 
що науковцями на достатньому рівні досліджені особливості 
початкового етапу розслідування цих злочинів, але нами 
вважається, що питанням початку розслідування та 
подальших слідчих дій під час бойових дій з лютого 2022 
року увага приділялась науковцями ще не на достатньому 
рівні. 

Зазначається, що встановлено певні проблеми в 
проведенні окремих слідчих дій, зокрема, особливості огляду 
місця події, допит підозрюваних осіб та встановлення свідків, 
слідчий експеримент, пошукові оперативні заходи 
встановлення та затримання розшукуваних осіб, призначення 
та проведення судових експертиз. 

Виклад основного матеріалу. Державна політика 
спрямована на демократизацію суспільного життя та 
передбачає необхідність розширення й збагачення соціально-
економічних, політичних і особистих прав, свобод громадян, 
створення дедалі більш сприятливих умов і гарантій їхньої 
реалізації. Основою таких гарантій і служить реальне 
забезпечення права людини на життя. Зокрема, у ст. 3, 27 
Конституції України наголошується, що людина, її життя й 
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здоров’я, честь і гідність, недоторканність, і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].  

Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод у ст. 2 визначає, що право кожного на життя 
охороняється законом, а ст. 15 вказаної Конвенції забезпечує 
право на життя, крім випадків смерті внаслідок правомірних 
воєнних дій. Ця загальнодержавна функція реалізується 
комплексом відповідних кримінально-правових заходів, 
ефективність застосування яких визначається невід-
воротністю покарання за вбивство [2, 3].  

Окупація частини території України представниками т.з. 
«ДНР» та «ЛНР» та початок війни з РФ у лютому 2022 року 
не означає, що Україна «автоматично» не несе жодної 
відповідальності за порушення прав людини на цій території. 
Навіть, зважаючи на умови збройного конфлікту, 
Європейський суд з прав людини визнавав, що «зобов’язання 
розслідувати існує навіть в складних та небезпечних умовах, 
включаючи умови військового конфлікту». У тому числі й 
тоді, коли події, що призвели до необхідності розслідування 
правопорушень, відбуваються в атмосфері повсюдного 
насильства і слідчі повинні працювати в умовах перешкод та 
труднощів, що змушують їх вдаватись до менш ефективних 
методів розслідування в умовах проведення бойових дій.  

Разом із тим, суспільно-політичні й економічні процеси, 
що відбуваються в Україні зараз, не сприяють зниженню 
соціальної напруженості. За кримінологічними даними, 
протягом останніх десяти років на території України 
відбувається інтенсивна ескалація кримінального насильства. 
Розвиток ринкових відносин в економіці України 
супроводжується зростанням тяжких кримінальних злочинів 
та істотними змінами в структурі й динаміці злочинності. 

Крім цього, з 2014 року до цього часу у Донецький та 
Луганський областях відбувалися антитерористичні заходи з 
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протидії незаконним озброєним формуванням, де в умовах 
проведення бойових дій залучалися підрозділи Міністерства 
оборони України, Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 
України та Міністерства надзвичайних ситуацій України. 

Військова оперативно-тактична обстановка на фронті 
змінилася з лютого 2022 року після початку повноцінних 
військових дій (війни) між російською федерацією та 
Україною. Держава негайно відреагувала на військову 
агресію, зокрема з лютого 2022 року вийшли Указ 
Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану 
в Україні", Указ Президента України "Про загальну 
мобілізацію", Закон України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в 
Україні", Закон України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про загальну мобілізацію", Закон 
України" Про основи національного спротиву", Закон 
України "Про правовий режим воєнного стану". Частина 
території Харківської, Херсонської, Запорізької та інших 
територій були захоплені та окуповані військами російської 
федерації. З березня 2022 року на цих територіях України 
були встановлені тимчасові адміністрації з кола колаборантів, 
які перейшли до співпраці на боці окупаційних військ. 

Одним із проявів цієї негативної тенденції на тимчасово 
захоплених терористичними угрупуваннями частини міст на 
сході України є значне зростання злочинності в цілому, і 
збільшення, зокрема, особливо тяжких злочинів проти особи, 
таких, як умисні вбивства, розбійні напади, крадіжки, 
вимагання, зґвалтування тощо. Слідчі та прокурори, які 
встигли евакуюватися з захоплених територій продовжили 
фіксувати відомі їм правопорушення в порядку ст. 214 КПК 
України, але повноцінне розслідування у розумінні КПК, 

https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
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фактично по провадженням було призупинено з певних 
причин. Так, кількість зареєстрованих вбивств за період 
проведення бойових дій останні 8 років в Україні 
збільшилося майже вдвічі. Найбільше їх вчинялося в період 
2014-2015 роки, коли відбувався наступ озброєних формувань 
в містах Дебальцево, Донецьк, Маріуполь, Курахове, 
Іловайськ та інші. В цей час в ході бойових дій загинули 
понад 2 тис. чоловіків особового складу Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, Служби безпеки 
України та Державної прикордонної служби України. 
Військовою прокуратурою зареєстровані кримінальні 
провадження, але огляд місця події не проводився, експертні 
дослідження потерпілих осіб не проведено, місце 
знаходження більше ніж 600 до цього часу не встановлено. З 
лютого 2022 року різко зросло вчинення усіх категорій 
правопорушень. До деокупації території України частину 
правопорушень слід відносити до латентного рахунку. Понад 
2300 осіб особового складу знаходяться у полоні бойовиків 
ПВК «Вагнера», т.з. «ДНР» та «ЛНР», військовослужбовців 
російської федерації, їх стан правоохоронним органам 
України не відомий.  

Особливу тривогу викликає зростання правопорушень 
на окупованих територіях відносно цивільних осіб, з 
досліджених правопорушень встановлено, що 27% цих 
злочинів вчиняються при вживанні алкогольних та 
наркотичних засобів, 96% вчиняються з використанням 
автоматичної вогнепальної зброї, в декілька сот разів зросла 
кількість групового насильства та статевих злочинів відносно 
жінок військовими російської федерації. Непоодинокі 
випадки умисних вбивств, які пов’язані з прихованням трупу, 
імітації смерті у ході бойових подій та інше. У той же час, 
розкриття й розслідування становить для органів слідства та 
прокуратури серйозні труднощі. Зазначається, що для 
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виконання задуманого правопорушення не потрібен значний 
час для його підготовки, вчинення й приховання, не 
залучаються особи, які пройшли спеціальну підготовку, 
військовослужбовці російської федерації швидко залишають 
район проведення бойових дій, або переходять до інших 
бойових позицій, що робить розкриття та розслідування 
правопорушень ще більш складним. Усе це створює значні 
труднощі на шляху їх розслідування. До цього слід додати 
недостатню кількість, а до останнього часу по деяких видах 
ще й відсутність наукових розробок і практичних 
(методичних) рекомендацій, що враховують специфіку 
розслідування окремих категорій правопорушень, які 
вчиняються під час військових дій, або після їх закінчення.  

В цьому сенсі складнощі у розслідуванні 
правопорушень під час бойових дій ліквідував закон № 3984 
про допуск слідчих, прокурорів та дізнавачів до місця 
проведення Операції об'єднаних сил (ООС). Документ 
вносить зміни в Закон "Про особливості державної політики 
щодо забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській 
областях", який набув чинності 26 листопада 2020 року. У 
документі визначено, що обов’язковим є допуск 
правоохоронців у місце проведення ООС, наголошується на 
необхідності надання їм відповідного сприяння. Щодо 
механізму його реалізації, то слід підкреслити, що допускати 
дізнавачів, слідчих і прокурорів будуть в порядку, 
визначеному Командувачем об'єднаних сил, крім цього, з 
березня 2022 року змінилися норми КПК щодо затримання 
підозрюваних осіб, зміни підслідності тощо [18].  

В останні роки досить продуктивним виявився 
системно-діяльнісний підхід у вивченні як злочинної 
діяльності, так і діяльності з розслідування злочинів, що 
знайшло своє відображення в наукових працях криміналістів 
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України та інших держав. Важливу роль у підвищенні 
ефективності розкриття під час проведення бойових дій 
покликані відігравати наукові дослідження, серед яких варто 
спиратися на дослідження наступних науковців: В.П. Бахіна, 
Р.С. Бєлкіна, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Гончаренка, В.А. Журавля, 
Г.О. Зоріна, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, І.І. Когутич,                     
О.Н. Колесниченка, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова,              
В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича, Г.А. Матусовського,               
В.О. Образцова, М.А. Погорецького, О.С. Саінчина,                   
М.В. Салтєвського, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепітька,                
Л.Д. Удалової та ін.  

Розробляючи методику розслідування правопорушень 
ми погоджуємось з думкою О.С. Саінчина, який 
запропонував умовно поділити правопорушення на такі, які 
вчиняються в умовах очевидності та неочевидності [4]. 
Вказані умовності нами також враховані при дослідженні 
правопорушень при проведенні бойових дій, або після їх 
закінчення та деокупації території України. 

Правопорушення, які вчинені в умовах очевидності, 
насамперед характеризується як не умисно на побутовому 
підґрунті, помсти, особистих неприязних стосунках між 
військовослужбовцями, військовими та цивільними особами. 
Звичайно такі злочини вчиняються без підготовки та 
ситуативні за характером. Місцем злочину, як правило, 
найчастіше є тимчасове житло, місця бойового чергування, 
публічні місця, крамниці тощо. Часто є свідки та очевидці. 
Значна частка цих правопорушень відбувається у темну пору 
доби (вечірній i нічний час), причому нерідко у стані 
алкогольного або наркотичного сп’яніння та на побутовому 
підґрунті. Наприклад, виявлення у житлі трупа з ознаками 
насильницької смерті може бути підґрунтям для висування та 
розробки робочої версії про те, що вбивця з кола 
військовослужбовців збройних сил російської федерації [5, 6].  
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Обстановка скоєння не спотворюється, знаряддя та 
сліди підозрюваним не знищуються. Не має місце каяття 
підозрюваного або його явка з повинною. Розслідування 
зазначеної категорії для слідчого та процесуального 
керівника не викликає складнощів, протидія розслідуванню 
виявляється на дуже низькому рівні, або зовсім відсутня. 

По-іншому, за умов кримінального процесу та 
криміналістики, треба відноситься до правопорушень, які 
вчинені в умовах неочевидності. Треба вважати, що це 
вбивства цивільних осіб, які скоєнні з наступним 
переховуванням тіла потерпілого, намаганням злочинця 
знищити як сліди злочину, так i сам труп [5, 6].  

Також ця група вбивств характеризується такими 
ознаками:  

- труп виявлено поза тимчасовим житлом (в 
лісополосах, полі, лісі, на берегах чи у водоймах, інших 
приміщеннях тощо); причому особа потерпілого 
невстановлена, або встановлення потребує тривало 
часу;  

- відсутні очевидці та свідки, немає даних про 
особу підозрюваного у цьому злочині. 
Більш складною обставиною є встановлення особи 

загиблого в ході бойових дій, коли смерть 
військовослужбовця настала від вибуху і є останки трупу, або 
труп повернутий через декілька днів після бойових дій, для 
чого особливо необхідно провести дослідження основних 
складових криміналістичної характеристики вбивств 
військовослужбовців.  

Спосіб підготовки, вчинення та приховування. 
Способи підготовки аналогічні майже до усіх категорій 
правопорушень. Вони надзвичайно різноманітні: 
використання вибухових пристроїв, вогнепальної і холодної 
зброї, використання важких предметів, зашморгу, 
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приготування горючих засобів та ін. Правопорушники не 
скривають свого обличчя та причетності до військ російської 
федерації, діють відкрито та зухвало. За способом вчинення 
злочину з певною достовірністю можливо обрати 
характеристики особи злочинця, що вказуватимуть на нього 
та будуть підґрунтям для формування робочих версій щодо 
вбивці, способу та мотивів.  

Спосіб приховування. Найчастіше не дуже 
використовуються, характер їх вчинення носить не 
продуманий та хаотичний характер, прослідковується 
відверта корисна ціль правопорушення [7].  

Такі дії злочинця обумовлені намаганням не 
приховувати ознаки причетності до злочину. Провину 
підозрюваний не визнає, наполягає на своєму алібі, наказом 
командирів, опором цивільних осіб при заволодінні їх 
особистим майном, доказів у кримінальному провадженні є 
недостатньо, слідчий та прокурор відчувають протидії з боку 
підозрюваного. 

Місце, час, обстановка злочину. У значній частині 
випадків злочинець вчиняє кримінальне правопорушення за 
обставин, коли немає поруч очевидців, обирає темну частину 
доби. Місце: різноманітні приміщення чи місцевість 
окупованої території. Можливе вбивство в період обстрілу 
бойових позицій, ротації та передислокації бойових частин.  

«Слідова картина» (сліди злочину). «Слідову 
картину» створюють всі обставини і сліди правопорушення. 
Для відтворення подій чи створення ймовірної моделі та 
механізму злочину необхідні найбільш повне виявлення всіх 
обставин та слідів, проведення ґрунтовного їх аналізу з 
урахуванням взаємозв’язків з метою встановлення особи 
злочинця, потерпілого та всіх обставин вчиненого убивства.  

Особа злочинця (цивільна особа або 
військовослужбовець). Портрет злочинця, залежно від 
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наявності прямого умислу, матиме принципово різний 
характер. Особа, яка вчиняє правопорушення умисно, загалом 
характеризується негативно, має такі риси як агресивність (до 
військових, до держави України, до цивільного населення), 
жорстокість, егоїзм, цинізм тощо. Серед цих осіб нерідко 
приховані ознаки психічних розладів, психічних відхилень чи 
декомпенсації акцентуацій характеру. Дослідження слідів та 
обставин злочину можуть вказувати на продуманість дій та 
підготовку, наявність певних фахових знань та навичок, 
фізичні (силу, гнучкість тощо) та інтелектуальні 
характеристики.  

Особа потерпілого (цивільні особи та 
військовослужбовці України). Характеристики особи 
потерпілого не можуть вказувати на правопорушника, тому 
детальне дослідження кола зв’язків потерпілого та характеру 
їх взаємодії не матиме важливе значення для встановлення 
підозрюваного у вчиненні правопорушення, виявлення 
мотивів та обставин.  Вказані особливості не стосуються при 
розслідуванні колабораціонізму та зради державі.  

У подальшому  слідчий переходить у етап, коли 
притягують підозрюваного до кримінальної відповідальності, 
пред’являють підозру у вчиненні вбивства у порядку статей 
276-279 КПК України та негайно слідчий зобов'язаний 
провести його допит. Насамперед слід встановити, чи визнає 
підозрюваний провину у висунутому обвинуваченні, після 
чого пропонують надати показання по суті висунутої підозри 
(ст. 224 КПК України). Позиція підозрюваного на допиті 
може мати наступні варіанти: 1) підозрюваний відмовляється 
давати показання і відповідати на запитання, посилаючись на 
ст. 63 Конституції України; 2) підозрюваний визнає себе 
винним частково та готовий надавати показання лише ті, які 
він зазначає; 3) підозрюваний повністю визнає вину та дає 
правдиві показання, виказуючи готовність співпрацювати зі 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
161 

слідством, сподіваючись на пом’якшення покарання (ч.1 п.1 ст. 
66 Кримінального Кодексу (КК) України); 4)  підозрюваний не 
визнає вину, але згоден давати показання [8, 9]. 

Висновки. Виконуючи завдання статті 2 Кримінального 
процесуального кодексу України щодо швидкого і повного 
розкриття і встановлення осіб винних у вчиненні 
правопорушення, необхідно враховувати кримінально-
правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні 
особливості обставин кожного з них. Наукою 
криміналістикою розроблені досить повні методичні 
характеристики напрямів розслідування у різних слідчих 
ситуаціях з використанням певних алгоритмів слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів. Треба враховувати певну 
обстановку скоєння та специфічного об’єкта та суб’єкта 
злочину (цивільні особи та спеціальні суб’єкти – 
військовослужбовці).  

Крім цього вважається, що при проведенні окремих 
слідчих дій при розслідуванні треба враховувати, що 
діяльність слідчого проходить в специфічних умовах 
розслідування (бойова обстановка, обмежений час для огляду 
місця пригоди), для чого потрібно розробити окремий 
алгоритм дій слідчого за умов новітніх технічних та 
організаційно-тактичних прийомів фіксації слідів злочину та 
встановлення доказів у кримінальному провадженні. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Конституція України. – К., 1996, 36 с.  
2.  Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с. 
3.  Кримінальний процесуальний кодекс України: 

прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651-V1від 
13.04.2012 р. – Х.: ООО «Право», 2017. – 392 с. 



                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
162 

4. Саінчин О. С. Кримінально-правова характеристика 
та основи розслідування умисних вбивств. Херсон- Одеса : 
Гельветика, 2018.  928 с. 

5. Сиводєд І.С.  Розслідування умисних вбивств 
військовослужбовців, які вчинені в умовах проведення 
бойових дій. Дис. вчен. степ. к. ю. н.: (12.00.09). - Київ: [б. і.], 
2021. - 22 с. 

6. Клименко Н.І, Янчук О.А. Наукове забезпечення 
розслідування злочинів // Право України. – 2003. - № 1. – С. 95. 

7. Настільна книга слідчого / За ред. В.Я. Тація,                
М.І. Панова, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова. – К.: 
Національна Академія України імені Ярослава Мудрого. – 
2003. – 715 с. 

8. Хань Г.А. Проблеми планування та організації 
розслідування злочинів в ОВС / Г.А. Хань // Використання 
сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі 
злочинністю: матеріали 3-ї міжвуз. наук.-практ. конф. 
студентів, курсантів і слухачів (Донецьк, 28 березня 2003 р.). – 
Донецьк, 2003. – С.132-133. 

9. Советская криминалистика: Методика расследования 
отдельных видов преступлений / В.К. Лисиченко,                       
В.И. Гончаренко, М.В. Салтевский и др.; Под ред.                               
В.К. Лисиченко. – К., 1998. – 326с. 

10. Шепітько В.Ю. Криміналістика: енцикл. словник 
(українсько-російський і російсько-український) / 
В.Ю.Шепітько; за ред. В.Я. Тація. – Х.: Право, 2001. – 560с. 

11. Про оперативну-розшукову діяльність: Закон 
України від 2 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. - № 22. – Ст. 303. 

12. Про організацію взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх 
справ у попередженні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень: наказ МВС України від                  
14 серпня 2012 року № 700 // Офіційний вісник України. – 
2012 . - № 84. – Ст. 3408. 



                                          
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                            Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
  

 
163 

13. Салтевський М.В.  Взаємодія слідчого з 
працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність / Салтевський М.В. // Вісник 
Львівського університету. Серія «Юридична».- 2013. –           
Вип. 57. – С. 315-321. 

14. Стратонов В.М. Загальні положення взаємодії слідчого 
з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця 
знаходження обвинуваченого / В.М. Стратонов, О.В.Захарченко // 
Форум права. – 2011.- № 1. – С.982-988. 

15. Закон України «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.54.  

16. Закон України «Про судову експертизу» від                     
25 лютого 1994 року № 4038а-XII. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T4038A0.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T4038A0.html


                             
                            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
  Svazek XXIII mezinárodní kolektivní monografie 
 

 
164 

ODDÍL 6. PENÍZE, FINANCE A ÚVĚR 
 
 

§6.1 CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE 
INTRODUCTION (Radova N.V., Odessa National Economic 
University) 

 
The whole world is suffering from the economic crisis 

caused by a now infamous infection. Ukraine is not an exception 
as the pandemic rages in the country, although the country just 
recently has gone through a recession. The last economic crisis in 
2014-2015 was the catalyst for the revitalization and rework of the 
banking system that was prone to failure due to its unhealthy 
status. After countless reforms, the Ukrainian banking sector can 
be considered stable and after the crisis, this sector saw high 
profits that were only rising when 2019 ended. The point of the 
article is to demonstrate how the banking system adapted to the 
new environment, how it used it for own benefit and whether this 
new economic recession will cause the imminent collapse of the 
banking sector or it will remain healthy and ready to face new 
challenges that will arise before it. 

I.THE BANKING SYSTEM AND THE REGULATOR 
Before analyzing how the Ukrainian banking system adapts 

to the pandemic, it is essential to go quickly through the banking 
system itself in order to have a better understanding of it. 

According to the law “About banks and the banking 
activity”: 

 “Article 4. The banking system of Ukraine 
The banking system of Ukraine consists of the National 

Bank of Ukraine and other banks, as well as branches of foreign 
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banks that are made and act on the Ukrainian territory according 
to the provisions of this act and other laws.”[1]  

So the banking Ukraine consists of two levels: the central 
bank and the commercial banks.  

The National Bank of Ukraine performs the governmental 
regulation of the banking activity from the administrative point of 
view like the registration of commercial banks and from the 
indicative point of view, which is more interesting to us:  

“Article 66. Forms of regulation of banking activity 
II. Indicative regulation: 
1) Establishment of the mandatory economic 

standards; 
2) Establishment of the mandatory reserve norms for 

banks; 
3) Establishment of the reserve deduction norms for 

active banking operations risk coverage; 
4) Establishment of the interest policy; 
5) Refinancing of banks; 
6) Regulation of correspondent relationships; 
7) Management of international reserves; 
8) Regulation of operations with securities on the 

open market; 
9) Regulation of the capital import-export.”[1] 

As stated in the same document in the article 67, the goal of 
the banking monitoring is the stability of the banking system and 
the protection of interests of the bank’s depositors and creditors 
concerning safety of the clients’ money stored on the banking 
accounts. [1] 

Important thing to mention is a certain set of functions that 
the NBU performs, according to the Law of Ukraine “About the 
National Bank of Ukraine”: 

“Article 6. The main function 
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According to the Ukrainian Constitution, the main function 
of the National Bank is ensuring the stability of the national 
currency of Ukraine.  

During the execution of its main function, the National Bank 
must come from the priority of reaching and sustaining the price 
stability in the country.  

Within its powers, the National Bank facilitates the financial 
stability including the stability of the banking system if it does not 
interfere with the reaching of the goal mentioned in the second 
part of this article (the pricing stability). 

The National Bank also facilitates the keeping of steady 
rates of economic growth and supports the economic policy of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine if it does not interfere with the 
reaching of the goal mentioned in the second and third part of this 
article (the pricing stability). 

Article 7. Other functions 
The National Bank performs these functions: 

1) According to the Main monetary policy guidelines 
developed by the NBU Council defines and implements the 
monetary policy; 

2) Has a monopoly on the emission of the national 
currency of Ukraine and organizes the cash flow; 

3) Acts as a creditor at last instance for banks and 
organizes the refinancing system; 

4) Sets the rules of conducting banking operations for 
banks, accounting and reporting, protection of information, 
money and property; 

5) Organizes the creation and methodologically 
supports the system of monetary and statistic information 
and statistic of foreign balance; 

6) Regulates activity of the payment systems in 
Ukraine, sets the order and forms of payments, including 
between banks; 
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14)  Performs according to jurisdiction the 
currency regulation, sets the order of operations with foreign 
currency, organizes and performs the currency monitoring 
of banks, as well as non-banking financial organizations and 
mail operators that acquired a license to perform currency 
operations; 

16)  Analyses and forecasts the dynamic of 
macroeconomic, monetary, currency and financial 
indicators, including the making of foreign balance; 

17)  Defines the specifications of the 
functioning of the Ukrainian banking system in case of the 
military state or the special period, performs the 
mobilization preparation of the National Bank system.” [2]  
Overall, the article states 35 different functions that are 

assigned to the regulator. Functions that are mentioned above 
show that the National Bank of Ukraine controls the banking 
system and plays the main role in the stability and growth of the 
economy. Peculiar is the fact that the inflation rate is the most 
vital for the regulator and the financial stability and economic 
growth are second in priority. This means that during this crisis 
caused by a pandemic the regulator primarily will try to keep the 
inflation level in the certain bounds dictated by the inflation 
targeting. We will talk later about the measures taken by the 
National Bank of Ukraine to keep the inflation rate, because it is 
the essential part of the financial system of the country. 

Commercial banks are the second part of the Ukrainian 
banking system. It is divided into clusters:  

 banks with state-owned capital – banks in which 
the government owns more than 75% of authorized capital, 
directly or otherwise 

 banks owned by foreign banking groups – banks in 
which foreign banks or financial and banking groups have 
controlling interest 
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 banks with private capital – banks in which one or 
several ultimate beneficial owners are private investors that 
directly or otherwise own 50% or more of authorized 
capital. [3] 
At the beginning of March (quarantine started on March 12), 

there were 75 solvent banks, from which 5 are banks with state-
owned capital, 20 banks owned by foreign banking groups and 50 
banks with private capital. The analysis of total assets shows that 
60% of the assets belong to state-owned banks, 27% belong to 
banks owned by foreign banking groups and only 12% belong to 
private banks. Furthermore, the amount of assets of the biggest 
Ukrainian bank, PrivatBank, which is 100% government-owned, 
accounts for 28% of total assets in the system, making it bigger 
than either the whole cluster owned by foreign banking groups or 
the cluster of banks with private capital. [4; Calculations made by 
the author] This is the most systematically important bank in 
Ukraine and its healthy state is essential for the whole country’s 
economy.  

After we gave an understanding of Ukrainian banking 
system, let us move to actions that the National Bank of Ukraine 
took to protect the banks and the people economically. 

As soon as the quarantine measures were implemented, the 
National Bank of Ukraine made a statement about how it would 
help the banks during the pandemic. It promised to continue the 
support of liquidity through usual refinancing tools and to keep 
balancing the Ukrainian currency market. The NBU postponed a 
number of new regulatory implementations and tests, such as the 
implementation of capital buffers like the buffer of system 
importance and the buffer of the capital conservation; inspections 
of banking and financial organizations; stress tests in banks, etc. 
In case of need, the regulator would lower the standard of the 
mandatory reservation of borrowed funds in foreign currency, 
lower the LCR standard, announce extraordinary tenders for a 
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liquidity support and widen the criteria of acceptance for secured 
loans for urgent liquidity support. [5] 

Additionally banks were asked to postpone the dividends 
payments.  

“The National Bank, like other leading central banks, thinks 
that it is vital for banks to save their equity for sustaining the 
economy during the spread of economic problems caused by a 
pandemic of the coronavirus disease COVID-19. That is why 
banks are recommended to postpone the profit distribution 
through dividends payment at least until October of 2020.” [6] 

When the quarantine began, due to the rising demand for the 
foreign currency in March and the absence of international flights, 
banks faced the problem of the lack of foreign banknotes. To 
ensure the seamless work of the banking system, the NBU 
cooperated with foreign financial organizations to get the cash in 
Ukraine. Additionally the regulator started to supply banks with 
USD and EUR banknotes in exchange for cashless foreign 
currency, which was plentiful. [7]  

There were numerous other preventive measures used as 
well, like the added time for the application of the financial 
statements. [8] 

On March 18, the NBU organized an online-conference with 
the higher management of the biggest Ukrainian banks. The 
meeting was about the operation of the banking system in the then 
new conditions of the quarantine. The main point of the 
conference was to inform the banks about the decreased 
regulatory control mentioned before, the news about the 
negotiations with the International Monetary Fund on which 
Ukraine depends. The important measure that the regulator 
mentioned was the grace period for the working loans without the 
negative influence on the capital of banks in order to protect those 
borrowers that lost their source of income due to the quarantine 
measures.  
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"Customers get nervous and ask to introduce effective 
restructuring approaches. You should start working now. Our 
regulations, particularly Resolution No. 97, cover restructuring 
and grace periods. Banks can take an individual approach for 
corporate borrowers and a standard one for retail customers. A 
special approach is needed to those economic sectors that are 
losing their entire income and have closed down, as well as to 
individuals temporarily out of work due to quarantine measures 
and ceased operation of some companies," stated First Deputy 
Governor of the National Bank of Ukraine Kateryna Rozhkova. 
She reminded that the previous day the parliament satisfied the 
NBU’s proposal to forbid banks to charge fines and penalty 
interest on past due consumer loans throughout the period from 
1 March to 30 April. "The NBU is against restrictions. Sound 
communication with customers should be used instead of them. 
Banks also should regularly refill ATMs with cash and ensure 
operation of their branches in all regions. This especially concerns 
the largest banks,” she also said, pointing out that banks should 
impose no restrictions on customer transactions. Deputy Governor 
Sergii Kholod announced the cancellation of tariffs for providing 
cash to banks and the temporary cancellation of tariffs in the 
System of Electronic Payments (SEP). 

"While the quarantine is in place, we must focus on remote 
operations and online payments. We should make cashless 
payments cheaper than paying with cash," said Mr Kholod. [9] 

On April 23, the National Bank of Ukraine issued a 
statement about the key policy rate that we propose to go through: 

“The Board of the National Bank of Ukraine has decided to 
cut the key policy rate to 8%. The continued monetary easing 
aims to support the economy during the period of pandemic and 
quarantine. 

In March–April, inflation was lower than expected, despite 
the temporary price growth in the first weeks of the quarantine. 
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In March, consumer inflation declined to 2.3% yoy. Price 
growth was restrained by three major factors: lower global energy 
prices, the residual effects of last year’s appreciation of the 
hryvnia, and a larger supply of raw foods. These factors 
outweighed the opposite pressure on prices from the weakening of 
the domestic currency in March and the panic buying of some 
goods after the quarantine was imposed. 

According to preliminary data from NBU online monitoring, 
inflation will remain low in April(it did). High demand for basic 
goods and unrest on the FX market caused by psychological 
factors waned quickly. As a result, prices for most food products 
and medicines, which had grown in the first weeks of the 
quarantine, have declined in recent weeks. 

In 2020, inflation will remain within the target range of 
5% +/- 1 pp. This will not be impeded by monetary and fiscal 
support to the economy. 

Inflation will accelerate moderately in the coming months, 
to reach 6% at the end of 2020, thus remaining within the target 
range. Fiscal and monetary policy measures that are aimed to 
support businesses and households will partially offset the decline 
in consumer demand. However, consumer demand will remain 
subdued for long after the quarantine ends, keeping inflation from 
growing above the target level this year. 

Inflation will also be contained by declining global energy 
prices, which will continue to influence domestic fuel prices. 

At the same time, the increase in inflation compared with 
the current level will be primarily driven by a pass through from 
the recent depreciation of the hryvnia. 

In Q1 2021, inflation will temporarily deviate from the 
target range against a low comparison base. Afterwards, it will 
decrease and stabilize at the medium-term target of 5%. This level 
will be achieved thanks to the NBU’s prudent monetary policy 
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and a more restrained fiscal policy after the pandemic ends and 
economic activity recovers. 

The economy of Ukraine will contract by 5.0% in 2020 in 
the wake of the quarantine imposed to overcome the pandemic 
and due to the global crisis. However, it will resume growth at 
round 4% in the following years. 

The adverse impact of the pandemic on the Ukrainian 
economy is expected to be relatively short-term, but strong. The 
quarantine has already affected business activity, consumption, 
and employment. A decrease in global demand has also limited 
export opportunities for Ukraine. According to NBU estimates, 
the effect of these factors will be the most pronounced in 
Q2 2020. 

A gradual lifting of quarantine restrictions will allow the 
economy to recover in H2 2020. Loose fiscal and monetary 
policies will contribute to the economic recovery. An increase in 
budgetary spending by the government to overcome the crisis, 
along with the NBU’s actions to support the banking system, will 
mitigate the negative impact the pandemic has on the economy. 

The NBU revised the forecast of current account deficit for 
2020 downwards. 

This year, the current account deficit will be 1.7% of GDP 
(versus 3.2% in the January forecast). Imports of goods to Ukraine 
will decrease more than exports. Amid the worldwide quarantine 
and lower global prices, Ukraine will reduce its purchases of 
energy and the majority of nonessential goods. The pandemic will 
affect exports less, as demand for food products is expected to be 
maintained. At the same time, the decline in remittances from 
labor migrants will be more than offset by Ukrainians spending 
less on foreign travel. 

The current account deficit will widen again once economic 
activity rebounds globally and in Ukraine. This will be driven by 
households’ pent-up demand for imported goods, the resumption 
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of investment imports by businesses, and the expected decrease in 
gas transit revenues. Nevertheless, the deficit will continue to 
range between 3% and 4% of GDP, as envisaged in the NBU’s 
January forecast. 

Continued cooperation with the IMF remains the key 
assumption of this macroeconomic forecast. 

Ukraine is close to having a new aid program approved by 
the IMF Executive Board. The NBU’s revised forecast envisages 
that Ukraine will receive the first tranche of about USD 2 billion 
in Q2. 

First, this will cover the state budget deficit, which has 
increased to 7.5% of GDP. This will enable Ukraine to 
confidently pass through the period of peaking debt repayments, 
and finance measures to support businesses and households at a 
time when business activity is slowing down, employment and tax 
revenues are falling, and foreign investors are leaving emerging 
markets. 

Second, financing from the IMF and other official 
international partners will help maintain Ukraine's international 
reserves at USD 27 to 29 billion this year and in the coming years. 

In this light, signing a new aid program with the IMF is the 
main prerequisite for maintaining macro-financial stability in 
Ukraine during the global crisis. Therefore, the absence of a 
program with the IMF remains the main risk to this forecast. 

Another important risk to the outlined forecast could arise 
from a longer-lasting novel coronavirus pandemic and, 
consequently, longer-lasting quarantine measures being required 
to overcome the outbreak. 

This will have a direct influence on how quickly the global 
and Ukrainian economies recover. 

Other risks also remain significant. They include: 
• an escalation of the military conflict in eastern 

Ukraine 
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• a drop in the harvest of grain, fruit and vegetable 
crops in Ukraine in the wake of unfavorable weather 

• the higher volatility of global food prices, driven by 
global climate change and the risk of stronger protectionist 
measures. 
In this light, the NBU Board decided to cut the key policy 

rate considering that  inflationary pressures were moderate, and 
the economy required substantial support due to the adverse 
impact of quarantine measures on business activity, consumption 
and employment. 

In view of the above, the NBU continued to ease monetary 
policy, by cutting the key policy rate by 2 pp, to 8%. 

Together with other measures taken by the NBU, such as 
expanding its set of liquidity support tools and the introduction of 
preferential terms for borrowers by banks, this will provide the 
economy with the impetus required to provide support for 
households and businesses in these difficult times, and to ensure 
that business activity picks up quickly once the quarantine is 
lifted. 

The NBU expects that the key policy rate to be reduced 
further, to 7% in the current year. 

In deciding how quickly the key policy rate can be 
decreased to that level, the NBU will take into account how talks 
with the IMF progress, how the coronavirus pandemic develops, 
how quickly quarantine measures are lifted, and what anti-crisis 
measures other governments and central banks adopt. 

The NBU leaves open the possibility of a greater easing in 
monetary policy if a fall in consumer demand due to quarantine 
measures and weaker business activity put stronger downward 
pressure on inflation than is currently expected.” [10] 

From this article we can extract a couple of interesting 
thoughts: 
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• Inflation seems to be even lower than the forecast; 
• As forecasted, the effects of the pandemic are most 

prominent for the Q2 of the year, when DGP subtracted by 
11.4% compared to 2Q2019; [11] 

• As mentioned, the policy key rate was cut even 
further to 6% and will stay at that level at least till the end of 
2020; 

• Ukraine highly depends on the IMF aid program. 
That poses a great risk as the recent decisions of The 
Constitutional Court that cancel certain anti-corruption laws 
puts the relationship between Ukraine and IMF in jeopardy; 

• The FX market saw a brief moment of panic. 
Indeed, in 30 days of March the USD rose by staggering 
14%. [12] 
The policy key rate should influence the price of loans in 

order to restrict or stimulate public spending, which in turn 
influences the inflation rate from the side of the demand. 
Although interest rates do go down, as seen on the Fig.1, the 
interest rates of loans to public are significantly higher than the 
key rate and rates of loans for business. Furthermore, rates of the 
deposits for public fall faster than credit rates, widening the spread 
between. It shows that banks do not trust public borrowers and put 
high level of risk in the price of a loan.  
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Fig.1 Dynamics of interest rates and a key policy rate in 

Ukraine in January-December 2020, % 
Source: composed by the author on the basis of data from [13] 

 
Although the economy slowed, only three months showed 

the deflation, and the monthly inflation rates in 2020 are roughly 
in the same trend as the numbers from the previous years, which 
can be seen on the Fig.2. That means that the NBU successfully 
performs its main function. 

 
Fig.2 Monthly dynamics of the inflation rate in Ukraine in 

2018-2020, % 
Source: composed by the author on the basis of data from [14] 
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II. HOW COMMERCIAL BANKS REACTED TO THE 
PANDEMIC 

To assess Ukrainian banks’ adaptation to a new 
environment, the “Financial Club” resource had organized an 
online-discussion with representatives of various banks that work 
in Ukraine, which was held at 31th of October. 

“For our financial organization the situation was rather 
stressful at the beginning of the quarantine, as from the 
employee’s side and from the client’s side,” says Oleg Zayatz, the 
Head of the Individuals Department of Pravex bank. “We took 
certain measures, for example, we provided employees with 
laptops so they could work from home, bought safety equipment. 
We divided our branches into two personnel groups, but now the 
stressful situation is passed, employees have already adapted to 
that, and concerning clients, I can say, that they started to really 
appreciate the human conversation and personal contact with the 
staff. We were making calls to our clients, asked if everything was 
okay, if they needed any help with remote services, and there was 
a great positive effect, despite us living in the digital age. About 
the financial behavior, we see that Ukrainians unfortunately 
started to eat more, so we see higher expenses in grocery stores 
with cards. For the bank, this is good, this is interchange, cashless 
and so on, but it is not good for health when people stay at home 
and eat more. As a bank that is aimed in its strategy for the 
middle-class clients, our products, cards, for example, were aimed 
at great propositions while paying abroad, so as soon as the 
borders closed, we felt a plunge in the commission revenues, 
which in turn couldn’t have not influenced changes in our product 
range.”   

Vladimir Maliy, board member and the Head of business 
development of Idea Bank, confirmed, that there was an initial 
period in April and May, when all services had a decline in 
clients, and the recovery started in July. He added that the whole 
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market was moving online, in 2020 clients used the mobile 
banking apps 2 times more and the use of the traditional banking 
services increased by 50%. “That behavior is caused not so much 
by the quarantine, but due to the development of banking 
technologies. Talking about the quarantine, this dynamic of use of 
the banking services is there. We see that cash operations fell by 
60% during the peak of the quarantine, which was related to 
government restrictions and to the fact that we too had to restrict 
the client-flow, they were waiting on the streets and so on. Right 
now we see the correction in the use of these services, and 
concerning the structure of cashier operations now, it is 
characteristic of one during the quarantine.” He also stated that the 
deposit clients are clearly moving to online. Before the quarantine, 
20% of clients in Idea Bank were making deposits online and by 
July that figure was 50%.  “About the credit clients; we are aimed 
at the mass segment, mass-plus segment, we see the decline of the 
demand, a drastic one. Clients are being more cautious about 
loans. Responsible loaners in this period wait and hold their wants 
and take fewer loans; the ones who take more loans are clients 
that go through financial difficulties.” 

Andriy Prusov, Deputy Head of Forward-Bank, said, that 
the main shock at the beginning was concerning transportation 
and employees being unable to get to the branches, but now the 
bank is completely adapted to “the new reality” and staff works as 
effectively from home, as from the office. He also confirmed that 
the quarantine gave boost to certain digital trends. “We were 
going into this year with 50%, but now 90% of our clients make 
deposits through the Internet-bank… There are certain Internet 
channels of attracting clients, so the number of clients attracted in 
this year is 5 times bigger. This is the new level; the attention to 
the Internet is on the new level.” Another trend that Prusov 
highlighted was the rising popularity of delivery services that 
could deliver banking products like credit cards. Clients are now 
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ready to wait for loans, although previously those who required 
loans were usually requiring money as soon as possible, and that 
trend is considered a positive one. 

Dmytro Zamotayev, the Head of the Retail Business 
Department of the Globus Bank, added to the discussion. “There 
is a new trend here. Banks understood that “Corona-crisis” 
became some sort of a catalyst for changes. If earlier banks used 
to open branches, organize food-courts for the new branches, 
ordered renovations of the branches for huge sums of money, now 
this is in the past. Everybody knows that there is no point in 
opening branches, on the contrary, banks compete in how many 
branches are closed. So all those resources that were usually spent 
on the branch-network and its maintenance are now sourced into 
online and maybe other invisible for clients changes, like the 
contact-center, better services, IT-specialists that sharpen services 
that are invisible for clients. That leads to the intuitively 
understandable mobile apps, game services (gamification is on the 
completely new level). Before we were always saying that 
gamification needs to grow, but there was always something more 
important to do at that time.  Now we have time. To add to what 
my colleagues said about the clients, they started to react better 
and faster to online proposition. Earlier the launch of a new online 
service demanded long rollout, we had to remind clients of it, 
sometimes hold them by hands and show, what they could do to 
stop using branches. Now, as soon as people receive information 
about, for example, new service that does not require the visit to 
the bank, they are on board immediately. In a month in the current 
reality, we make results that in “the previous life” took us half a 
year of active involvement of clients in this process. To take 
example from our main bank, when this crisis started, we made an 
online repayment of the collateral-based credits for clients, and in 
one month, more than 20% of clients moved online. Yes, the bank 
took additional costs related to those payments, but we did not 
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have to work hard to turn clients online. Before that, they were 
regularly visiting branches to pay, here as soon as we launched 
this service, 20% moved there immediately. Now this figure is 
even bigger of course; regularly the third of clients work with the 
bank through the retail channel of repayment, but that is how it is 
now. Again, in the moment of this crisis, we saw a dynamic 
division of the client base. One part of the clients (in the card 
business, for example), market clients or clients that use elite 
cards, they are susceptible to online technologies, they primarily 
need service and a mobile app, and (again, in our bank) there is a 
cluster of “salary-clients”. Sure, they are not in leading positions 
concerning big organizations, but from the point of view of salary-
clients, when there was a little lockdown, these clients were using 
cards and making payments. However, again, we see that from the 
middle of summer this dynamic went downwards and this cluster 
returned to its usual behavior, like using ATMs to get cash and 
using it as they see fit. So not every clients’ behavior was changed 
by this crisis”.  

The last person to join the discussion was Viktor Kulik, the 
Head of the Retail Business Development of Alliance Bank, and 
he only confirmed that the quarantine helped to move online and 
shape preferences of the clients. “Our life has changed. The 
behavior model of the clients changed, their consumption model 
changed. They started demanding more remote channels, anyway 
we were focused on the digital development, the development of 
the remote channels of services, but the clients and the situation 
have stimulated us to make it a number one priority, and we have 
a couple of breakthroughs, and we see the growth in activity of 
our digital technologies with clients, we see the growth in activity 
even, for example, plastic business. Those clients, that got a 
deposit card, they wanted to retrieve it in half a year, in a year 
(depending on the terms), but when this whole situation happened 
they started to turn to us “Can I use that card for that operation? 
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Does this card have a certain functionality?” and so on, so clients 
started to dive deeper into the “filling” of the card, even though it 
was just a regular card for getting a deposit when they were 
making a deposit. We see the growth in activity of cards that were 
used two-three times a week, now they have eight transactions a 
day, from small to big. Of course, our internal order changed in 
branches and head office as well. We, as I also heard from 
colleagues, moved the call-center online, it was harmless, and 
everything is good. We changed the working hours of branches; 
we have sanitation hours as our colleagues have. Masks, 
sensitization, and I also want to highlight, that the learnability of a 
certain bunch of clients, so called “old school clients”, who still 
have push button phones, it has risen rapidly. They now have a 
smartphone, they get in and change their deposits in one click, 
they have a chat bot – they are now online. They are on the same 
page with us now and we can speak with them practically 24/7 
from the call-center to other digital channels”. He also mentioned 
that clients are getting rid of cash and one of the reasons for that is 
that cash is not hygienic. [15] 

It becomes clear, that the pandemic was not an obstacle for 
Ukrainian banks as much as it was an opportunity to test and 
implement online services and move clients in the digital space, 
something that they wanted to do. Branches became much less 
important for the banks, which presents a number of positive 
effects. Restructuration of resources and staff, popularization of 
online services, less expenses, easier growth and so on. There is a 
potential of the growth of cashless economy, which will further 
help to reorganize banks and branches.  Clients as well became 
more into what happens with their money and their bank; they 
show more interest in the products, they are gladly moving into 
digital space. Clients that were not familiar or welcoming to new 
technologies and possibilities, the cluster, which is represented 
mainly with seniors, are getting more and more acquainted with 
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recent developments. That experience and changes in people’s 
behavior due to quarantine are going to be a platform for the 
banks of Ukraine to become a lot more effective. 

“We are changing our internal site. It will become more 
structured, more interactive, more sellable, there will be 
gamification elements and any client will be able to buy products, 
leave reviews, look through their bonus program, like it is a 
bank’s social page. So we are getting closer and closer to clients 
and they will be able to feel themselves like in the branch while 
sitting at home couch.” Viktor Kulik said. 

To finish this particular topic Volodimir Maliy then 
mentioned, that while he agrees with the colleagues and with 
Viktor in particular, this is important to understand, that there will 
always be a category of clients preferring branches. “We should 
not think that bank branches will be irrelevant soon, I am sure that 
they will not lose their relevance.” [15] 

III. ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC 
Ukrainian banking system remained profitable in this year, 

having only two bad months. Analyzing financial results from 
various directions of the banking activity composed of every 
solvent Ukrainian bank and their influence on the net profit, it is 
prominent that interest and commission profits remain stable and 
the pandemic and quarantine measures did not have a significant 
effect on revenue and expenses in these particular branches. There 
are two main factors contributing to fall of profits in March and 
June: revaluation and results from purchase and sales operations 
and reserve deductions. Reserve deductions in March and in June, 
which are the months of added quarantine measures, are 
significantly higher compared to other months of the year. Results 
from revaluation and purchase-sale operations remain low since 
the plunge in June, putting the profit numbers lower than at the 
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start of the year, which in turn caused the fall of ROA and ROC 
from 4.49% and 33.19% accordingly in May to 2.99% and 
23.22% accordingly in October. [16] The dynamic of the profit of 
the banking system can be seen on the Fig.3: 

 
Fig.3 Monthly dynamics of the results from banking activity 

in Ukraine in 2020, million UAH 
Source: composed by the author on the basis of data 

from [17] 
 

Due to Ukrainian banks acquiring assets in the first 7 
months of year faster than equity, the financial leverage ratio fell 
under the theoretically acceptable minimum of 10%. Although the 
ratio has risen by 0.48 percent points by November, the ratio is 
still under the 10% mark according to Fig.4, which presents 
danger to the banking system and its ability to manage risk. 
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Fig.4 Monthly dynamics of the financial leverage in 

Ukraine in 2020, % and the dynamics of assets and equity in 
Ukraine in 2020, thousand UAH 

Source: composed by the author on the basis of data from [18] 
 

National Bank of Ukraine implements a set of economic 
prudential ratios («Нормативи»), which regulate the banking 
system from the points of equity sufficiency, liquidity, credit risks 
and investment operations. Of these four groups, the first three are 
interesting to us, so the following research will be conducted on 
them. In order to explain the meaning behind each one, we will 
use the Decree of the National Bank № 368 “On approval of the 
Instruction on the procedure for regulating the activities of banks 
in Ukraine” from 28.08.2001 [19]: 

The first group contains ratios Н1, Н2 and H3.  
According to Section I, Chapter 2,  
“2.1. H1 is a minimum quantity of regulatory capital and 

should be higher than 200 ml UAH.” 
The system and individual banks are successfully meeting 

the H1 ratio. 
According to Section IV, Chapter1,  
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“1.1. The regulatory capital adequacy ratio reflects the 
ability of a bank to settle its liabilities arising from trade, credit or 
other monetary transactions in a timely manner and in full. The 
higher the value of the indicator of adequacy of regulatory capital, 
the greater the share of risk borne by the bank's owners; 
conversely, the lower the value of the indicator, the greater the 
share of risk assumed by creditors / depositors of the bank. 

The Bank is prohibited from paying dividends or 
distributing the bank's capital in any form, if such payment or 
distribution will violate the regulatory capital adequacy ratio. 

1.2. The regulatory capital adequacy ratio is set to prevent 
excessive transfer of credit risk by the bank and the risk of non-
return of bank assets to creditors / depositors of the bank. 

The regulatory capital adequacy ratio is defined as the ratio 
of regulatory capital to the total book value of assets and off-
balance sheet liabilities, weighted by the certain ratios of credit 
risks. 

According to the same Section, Chapter 2, 
“1. H3, adequacy of the capital stock, is the ratio of capital 

stock to total assets and off-balance sheet obligations, weighted by 
the certain ratios of credit risks.”  

Capital stock is the part of the regulatory capital and the 
formula varies only in the type of capital used, so H3 is closely 
linked to H2.  

With the minimum requirements for H2 and H3 for 10% and 
7% accordingly, the banking system is successfully meeting the 
H2 ratio and it shows little dynamic apart from the increase in 
June, due to the amount of regulatory capital increasing on 11% 
and additional reserve deductions. 

Due to the capital stock being a part of the regulatory 
capital, the dynamic of the H3 ratio is similar to the H2, which is 
visible on the Fig.5. 
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Fig.5 Monthly dynamics of the H2 and H3 ratios in 2020, % 
Source: composed by the author on the basis of data from [20] 

 
The next group is the liquidity ratios. According to Section 

V, Chapter 1,  
“1.1. … 
Banking activity is influenced by the risk of liquidity – risk 

of inadequacy of cash flowing to cover the cash flowing out, 
which means the risk of a bank not being able to account for its 
obligations in time due to the impossibility of the fast conversion 
of financial assets into the payment instruments without 
significant expenses. 

Due to that, banks should always control liquidity, keep it 
on the adequate level in order to fulfil all of their obligations 
accounting for their size, terms and the currency of payment, 
ensure the required ratio between own and borrowed funds, form 
an optimal structure of assets with the growth of proportion of 
high-quality assets with the positive level of the credit risk in 
order to fulfill the rightful demands of the depositors, loaners and 
every other client. 
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1.2. In order to control the liquidity state of banks the 
National Bank sets the following ratios of liquidity: short-term 
liquidity (H6), liquidity coverage ratio (LCR) for all currencies 
(LCRBB) and for foreign currencies (LCRIB), net stable financing 
ratio (NSFR).” It should be mentioned that NSFR is not being 
used yet. 

 Same section, chapter 2 states that 
“1. The short-term liquidity ratio H6 is defined as a ratio of 

assets to obligations with a maturity of less than a year. 
This ratio sets the minimum requirement in size of assets to 

cover obligations during one year.”  
Next chapter: 
“1. Liquidity coverage ratio (LCR) is a liquidity ratio that 

sets the minimum required level of liquidity to cover the net 
expected cash outflow within 30 calendar days, taking into 
account the stress scenario (hereinafter - the net expected cash 
outflow). 

2. The Bank calculates the liquidity coverage ratio (LCR) on 
a daily basis as the ratio of high-quality liquid assets to the net 
expected cash outflow. 

The Bank refers to high-quality liquid assets that meet the 
characteristics and requirements established by the National Bank. 

4. The regulatory values of the liquidity coverage ratio 
(LCR) for all currencies (LCRBB) and in foreign currency (LCRIB) 
must be not less than: 

80 percent for the liquidity coverage ratio (LCR) for all 
currencies (LCRBB) and 50 percent for the liquidity coverage ratio 
(LCR) in foreign currency (LCRIB), - starting from December 31, 
2018; 

90 percent - starting from June 1, 2019; 
100 percent - starting from December 1, 2019.” 
Although H6 ratio shows a little decline, it is only marginal 

as the ratio of the whole system varies between 89-96%, which is 
significantly higher than the minimum amount set at 60%. 
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It seems that the liquidity is not a problem for Ukrainian 
banks as the LCR standard is several times higher than the limit 
during the entirety of 11 months, and LCR for foreign currencies 
(LCRIB) rises rapidly while already being incredibly high, and that 
is especially prominent on the Fig.6. 

 

 
Fig.6 Monthly dynamics of the LCR ratios in 2020, % 

Source: composed by the author on the basis of data from [20] 
 

The third and the last set of ratios that interest us is the 
credit risk ratios. 

According to the Section VI, Chapter 1, 
“2. In order to reduce banking risks, the National Bank 

establishes credit risk standards, non-compliance with which may 
lead to financial difficulties in the bank's activities.  

3. The Bank must have effective policies and procedures for 
timely detection, identification, monitoring, reporting, 
management and control of credit risk, taking into account the 
concentration risk, which meet the requirements of the regulations 
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of the National Bank on the organization of risk management 
system.” 

Same Section, Chapter 2, 
“2.1. The ratio of the maximum amount of credit risk per 

counterparty (H7) is set in order to limit the credit risk arising 
from the failure of individual counterparties to meet their 
obligations. 

2.2. The ratio of maximum credit risk per counterparty is 
defined as the ratio of the sum of all claims of the bank to the 
counterparty or group of related counterparties and all financial 
liabilities provided by the bank to the counterparty or group of 
related counterparties to the regulatory capital of the bank.” 

The next chapter states: 
“3.1. The ratio of large credit risks (H8) is set in order to 

limit the concentration of credit risk for an individual counterparty 
or a group of related counterparties. 

3.2. The credit risk assumed by a bank for one counterparty 
or group of related counterparties, all related parties, is considered 
high if the sum of all claims of the bank to the counterparty or 
group of related counterparties, all related parties and all financial 
liabilities provided by the bank to this counterparty or a group of 
related counterparties, all persons related to the bank, is                       
10 percent or more of the regulatory capital of the bank. 

3.3. The ratio of large credit risks is defined as the ratio of 
the sum of all major credit risks to counterparties, groups of 
related counterparties, all persons related to the bank to the 
regulatory capital of the bank. 

3.8 The regulatory value of the H8 ratio should not exceed   
8 times the size of the bank's regulatory capital.” 

 
H7 ratio remains stably lower than the maximum limit, not 

showing any negative tendencies, while H8 ratio is more than          
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8 times lower the maximum amount and is gradually falling 
towards the end of the year. This dynamic is shown on the Fig.7. 

 
Fig.7 Monthly dynamics of the H7 and H8 ratios in 2020, % 
Source: composed by the author on the basis of data from [20] 

 
While the effect of the quarantine measures can be traced in 

the dynamic of economic ratios, it is so marginal that could be 
called insignificant. Although some banks are having a harder 
time to meet the ratios than others, the banking system overall 
shows great economic discipline and keeps the high level of 
adequacy in equity, liquidity and credit risks.  

Near the end of this unusual year, the NBU issued the 
Financial Stability Report, the main goal of which was to show 
how the regulator saw the effect of the pandemic on the banking 
system, and it states that the banking sector proved resilient to the 
crisis and shows signs of economic recovery:  

“Financial sector successfully weathers through the COVID-
19 crisis and appropriately performs all its functions. The banks 
faced the pandemics without noticeable imbalances, with 
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sufficient capital and high liquidity. The work on cleansing and 
enhancing resilience of the banking sector launched in 2015 
yielded evident positive results. For the first time on the record, 
banks have not become a driver of economic instability during 
this crisis. On the contrary, they support businesses and promote 
future economic recovery through lending… 

Economy including the real sector recovers from the 
COVID-19 crisis. Although the growth rates of industries are 
uneven, corporate segment in general turned out to be resilient. 
Quality of banks’ corporate portfolio did not deteriorate 
substantially. Conservative lending standards promoted 
borrowers’ resilience. Timely restructurings and low proportion of 
exposures to vulnerable industries facilitated passing through the 
crisis without significant stresses. 

Consumer lending decelerated considerably as the crisis 
unfolded; both demand and the supply decreased on this market. 
Over the second quarter, the segment saw a substantial increase in 
loans past due. Thus, some banks massively restructured 
unsecured consumer loans. The NBU believes that risks of the 
sector to banks are high. Therefore, it confirms its intention to 
increase risk weights for these bank loans to 150% over 2021. 

Since September, financial system fully restored its financial 
intermediation function and gradually increases loan portfolio, 
with the fastest growth in lending to SMEs. Moreover, mortgage 
lending is on the rise since July. This is an unprecedented 
phenomenon for Ukraine, given the depth of the crisis and 
remarkable uncertainty. The key driver of lending recovery is a 
substantial drop in the cost of loans. 

In view of their sufficient capital and liquidity as well as 
ongoing decline in interest rates, the banks stand ready to further 
support businesses and households through loans, thus promoting 
economic recovery… 
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In the medium term, narrowing of interest rate spread is 
inevitable. Under maintained macroeconomic stability, rates on 
loans will fall further. At the same time, there is little space for 
decrease in deposit rates, which are already historically lowest for 
Ukrainian banking sector. Therefore, narrowing margins on 
lending is the key risk for banks over the next years… 

Over the next two years, the National Bank will introduce 
several new requirements to bank capital. They all aim at 
removing certain gaps in regulation and to harmonize Ukrainian 
rules with the Basel Committee recommendations. 

In 2021, the banks have to prepare for phasing in of 
requirements to capital to cover operating and market risks, thus 
completing the adoption of Pillar 1 Basel recommendations into 
Ukrainian legislation. Moreover, gradual introduction of increased 
risk weights for Ukrainian government securities denominated in 
foreign currency is to start next year. This requirement will 
remove the discrepancy between the banks’ capital and amount of 
credit risk they assumed on their balance sheets.” [21] 

 While rates of loans to business are low and are forecasted 
to fall further, as stated in the report, consumer lending has 
deteriorated in quality, and in addition to the NBU planning risk 
weighing increase for consumer loans past due, that will be a 
reason to leave the interest rates to consumers at least on the same 
high levels. That leaves the great burden on consumers interested 
in receiving a loan.  

In addition to the NBU forecasting the main risks in the 
nearest future, banks were given a chance to express their 
expectations of the next year and what challenges may rise ahead. 
In the Bank Lending Survey for the fourth quarter of the year, 
respondents that were represented by banks’ credit managers 
mentioned the following: 

“Risks 
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FX risk was named as the key risk in Q3, with almost 40% 
of banks saying it had risen. FX risk was previously at such a high 
level only when quarantine restrictions were imposed and during 
the 2014 crisis. Only a third of banks indicated an increase in 
credit risk. Interest rate risk and liquidity risk decreased, 
according to banks. Banks expect an increase in FX risk in the 
next quarter. Expectations that other risks materialize were 
moderate.” [22] 

As we can see, the managers of commercial banks do not 
mention the risk of the narrowing credit spread a key risk, unlike 
the FX risk, which is influenced by politics and the NBU 
interventions. That shows that commercial banks, given the past 
dynamics on the FX market, are not entirely sure, that the 
regulator and the government will be able to sustain the stability 
of the national currency. 

IV. CONCLUSIONS 
The pandemic certainly has not faltered the development of 

the banking system of Ukraine. It is obvious that the banking 
system faced the crisis better than it could have. The central bank 
of the country successfully performs its main functions keeping 
the inflation rate down and supporting the banking sector in 
various ways, as well as businesses through the key policy rate, 
less so households. Commercial banks used the specific nature of 
the pandemic for their own benefit, boosting desired digital trends 
while the client base was transforming into a more technologically 
conscious one. Furthermore, the banks showed moderate profits 
this year. Economic ratios set by a regulator are met by the system 
in full, showing that banks remain stable and resistant to negative 
effects. The regulator and commercial banks are regularly 
bettering their forecasts with each period. The banking system and 
the economy still faces numerous risks. Strengthening of the 
pandemic, FX panic, worsening of relations with IMF and other 
political tensions characteristic for Ukraine pose threat to the 
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banking system. As most of the key risks are not economical and 
are out of the control for commercial banks, they should prepare 
in advance to mitigate the possible negative effects, while the 
National Bank of Ukraine should form its policy and consult the 
government in the way that will reduce the threat of economic 
risks.  
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