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Шановні колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

 
Прийміть щирі вітання та 

найкращі побажання із нагоди виходу в 
умовах воєнного стану ХXV-го тому 
міжнародної колективної монографії 
міждисциплінарного напряму "MODERNÍ 
ASPEKTY VĚDY" ("Сучасні аспекти науки"). 

Очевидно, що героїчна оборона 
України, прискорення євроінтеграційних 
процесів, у зв’язку з набуттям Україною 
офіційного статусу держави-учасниці ЄС, 
а, також, програма повоєнного 
відродження нашої держави, презентована 
Україною в м. Лугано (Швейцарія), інші 
перспективні проєкти і програми 
відновлення України як суверенної, 

демократичної і правової держави з високотехнологічною економікою та 
потужним агропромисловим комплексом вимагає ґрунтовних теоретико-
методологічних основ, а значить – кропіткої креативної праці молодих і 
досвідчених науковців.  

Це число представленого видання є черговою перемогою науки 
незалежної України, що розвивається й зміцнюється, не зважаючи на всі 
нелегкі випробування, що постають перед дослідниками. 

І, вкотре хотілось би висловити слова щирої подяки і приязні 
нашим ученим, зарубіжним партнерам, які з перших днів героїчної оборони 
України надають ґрунтовну креативну і методологічну підтримку 
освітянської спільноти в умовах воєнного стану. 

Плідних наукових дискусій, професійного натхнення та 
задоволення від реалізації Ваших творчих задумів та ідей! 

 
З повагою, 
 

директор Видавничої групи  
«Наукові перспективи», 
кандидат наук з державного управління, 
доцент                                                                                   Ірина Жукова 
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ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA,  
SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 

 
§1.1 ВЕРХОВНА РАДА ЛІКВІДУВАЛА ФОНД 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (Романенко Є.О., 
Національний авіаційний університет, Жукова І.В., 
Видавнича група «Наукові перспективи») 

 
Вступ. Відповідно до статті 46 Конституції України, 

громадяни мають право на соціальний захист. Це право 
гарантується загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням, а також добровільним соціальним страхуванням 
через страхові компанії, що мають ліцензії Національного 
банку України. 

 Соціальне страхува́ння - фундаментальна основа 
державної системи   соціального захисту населення, що 
уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку 
непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих 
працездатними членами суспільства.[1] 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — 
система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання 
соціального захисту (включає матеріальне забезпечення 
громадян у разі хвороби; повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом) за рахунок грошових фондів, 
що формуються шляхом сплати страхових внесків власником 
або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), 
громадянами, а також бюджетних та інших джерел, 
передбачених законом. 

Виклад основного матеріалу. Історія створення 
інституту соціального захисту працюючих і, зокрема, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
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соціального страхування, нараховує більш 100 років: бере свій 
початок з Німеччини, де протягом 1883–1889 років було 
прийнято низку законів про організацію державного 
соціального страхування робітників. Такий приклад швидко 
поширився в західних країнах, а потім і по всьому світі; нині 
майже повсюдно існує державна система соціального 
страхування — і природно, що в залежності від групи держав 
(або й окремої держави) спостерігається чимала різниця в 
можливостях соціального захисту. 

Перші страхові закони в Україні, яка була складовою 
частиною Російської імперії, з'явились на початку  20 століття як 
захисна реакція урядових структур на вимоги робітників 
створити гарантовані правила соціальної захищеності на 
виробництві. Уже в 1901 році законодавчим актом передбачалось 
призначення пенсій робітникам гірничих заводів і копалень за 
рахунок роботодавців, яких визнавали винними в пошкодженні 
здоров'я. І, як прямий наслідок   організованих   виступів і 
масових страйків робітників,  2 червня 1903 року введено 
«Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных 
случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в 
предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» — цей день вважається днем започаткування 
державного соціального страхування в Росії та Україні. 

У 1912 році прийнято на державному рівні закони                 
«Про забезпечення робітників на випадок захворювання», 
«Про страхування робітників від нещасних випадків на 
виробництві» і ряд інших. Було створено так звані лікарняні 
каси — пізніше їх стали називати страховими касами — які 
надавали робітникам два види допомоги: у випадку 
захворювання та при нещасному випадку. Допомога по 
тимчасовій непрацездатності призначалась від половини до 
двох третин заробітку і виплачувалась лише з четвертого дня 
хвороби. Допомога по  вагітності  і  пологах видавалась 
протягом шести неділь робітницям, які пропрацювали на 
даному підприємстві не менше трьох місяців. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/1889
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1901
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Після 1917 року соціальне страхування в Україні 
розвивалось в єдиному руслі всіх республік Радянського 
Союзу. Переломним моментом в історії соціального 
страхування є передача його в управління профспілкам: 
рішенням союзного уряду 23 червня 1933 року всі кошти 
соціального страхування, а також санаторії, будинки 
відпочинку та ряд інших установ було передано профспілкам. 

У лютому 1991 року Уряд України і профспілки (на той 
час Рада Федерації незалежних профспілок України) прийняли 
спільну постанову «Про управління соціальним страхуванням 
в Україні», а в березні того ж року профспілки за участю 
представників Мінпраці, Мінфіну,  Нацбанку  України  на 
практиці реалізували положення прийнятої спільної 
постанови. Так було створено принципово нову структуру -
 Фонд соціального страхування України.[3] Організаційно 
Фонд здійснював свою діяльність через створене правління 
Фонду, до складу якого входила абсолютна більшість 
представників від профспілкових об'єднань. Метою створення 
фонду було забезпечити фінансову самостійність та 
стабільність системи соціального страхування. 

18 січня 2001 року Верховною Радою України,відповідно 
до Основ законодавства України про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування [4], прийнято Закон України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням» [5] і визначено Фонд 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
правонаступником  Фонду соціального страхування України. 

Фонд соціального страхування – був створений у                  
2014 році шляхом злиття Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України та Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності.[6]  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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24 лютого 2022 року почалася нова фаза збройної агресії 
Російської Федерації, яка триває вже понад вісім років. Після 
24 лютого під час виконання своїх робочих обов’язків просто 
на робочому місці внаслідок атак Росії загинули вже                       
163 українці. Ще 555 постраждали.[7] 

Найбільша кількість потерпілих серед працівників 
підприємств, зареєстрованих: 
● у Києві – 97 постраждалих, 32 з яких травмовані смертельно; 
● Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно; 
● на Дніпропетровщині – 53 постраждалих, 11 смертельно; 
● Донеччині   –   52  постраждалих,   10   смертельно; 
● у Харківській області – 46 постраждалих, 9 смертельно; 
● Вінницькій області – 36 постраждалих, 10 смертельно; 
● Запорізькій області – 33 постраждалих, 3 смертельно; 
● Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно; 
● Сумській області – 25 постраждалих, 10 смертельно; 
● Київській області – 24 постраждалих, 11 смертельно; 
● а також у Кіровоградській області – 23 постраждалих,                  
11 смертельно. 
         Нагадаємо, за даними ООН, понад 14 тисяч цивільних 
постраждали через війну РФ проти України, серед них                  
5 767 загиблих. До статистики не включають цифри щодо 
поранень та летальних випадків серед  військовослужбовців, 
поліцейських, працівників органів внутрішніх справ, ДСНС 
тощо.[7] 

Близько 1,8 мільйона застрахованих українців звернулись 
до Фонду соціального страхування України за допомогами 
упродовж трьох кварталів 2022 року. ФССУ нарахував для них 
12,9 мільярда гривень допомог – зокрема, допомог по 
тимчасовій втраті працездатності, у зв’язку із вагітністю та 
пологами, а також на поховання. 

Фонд продовжує системно здійснювати фінансування 
для українських працівників попри умови воєнного стану. 
Фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності 

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ponad-14-tisjach-tsivilnikh-postrazhdali-cherez-vijnu-rf-proti-ukrajini-sered-nikh-5-767-zahiblikh-oon.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ponad-14-tisjach-tsivilnikh-postrazhdali-cherez-vijnu-rf-proti-ukrajini-sered-nikh-5-767-zahiblikh-oon.html
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здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець 
подає до Фонду за відповідним лікарняним. 

Якщо ж роботодавець не має можливості опрацювати 
ваш лікарняний і подати його до Фонду на оплату через бойові 
дії, неможливість гарантувати виплату працівнику отриманих 
від Фонду коштів тощо, отримати виплати можна напряму. 
Для цього працівник має особисто або через законного 
представника звернутись у відділення Фонду за місцем обліку 
як ВПО або реєстрації – наші фахівці нарахують допомогу без 
залучення роботодавця, а кошти надійдуть на вашу особисту 
банківську картку.[8] 

В Україні оприлюднили проєкт Державного бюджету на 
2023 рік, у якому закладено зростання соціальних стандартів 
на 5,4% (в середньому за рік) порівняно з 2022 роком. [9] 

Відповідно до документа, загальний обсяг видатків 
Мінсоцполітики у 2023 році складе 405,2 млрд грн (за 
загальним фондом державного бюджету; без видатків 
Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування за рахунок 
власних надходжень). Бюджет Пенсійного фонду України – 
590,1 млрд грн, з них 232,9 – за рахунок Держбюджету. 
Cукупні видатки на програми соціальної підтримки 
(враховуючи видатки Пенсійного фонду України та Фонду 
соціального страхування України) у 2023 році становлять 
791,0 млрд грн., що становить 12, 4% від прогнозного обсягу 
ВВП.[9] 

15 червня 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано 
проект закону, підготовлений депутатом фракції «Слуга 
народу» Папієвим М.М., №3663 Про внесення змін до Закону 
України "Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів 
України. [10] 

18 листопада 2021 року проект закону було прийнято за 
основу. Метою законопроекту є зміцнення фінансової 

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zatverdiv-bjudzhet-2023-zbilsheno-vitrati-na-armiju-ta-sotszakhist.html
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zatverdiv-bjudzhet-2023-zbilsheno-vitrati-na-armiju-ta-sotszakhist.html
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стійкості та покращання надання страхових виплат в системі 
державного соціального страхування за рахунок: 

• покращення адміністрування в системі 
загальнообов'язкового соціального страхування працюючих 
громадян внаслідок зменшення адміністративних структур 
управління; 

• запровадження єдиної системи управління 
коштами та єдиної інформаційної системи; 

• посилення державного контролю за використанням 
коштів соціального страхування. 
Законопроектом пропонується об’єднати адміністративні 

структури Пенсійного фонду та Фонду соціального 
страхування задля скорочення адміністративних видатків та 
покращення виконання ключових функцій, пов’язаних зі 
здійсненням страхових виплат. Приведення у відповідність 
операційних процесів фондів до консолідованої системи 
адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного 
фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів 
управління в системі соціального страхування. 

При цьому законопроектом передбачено затверджувати 
за кожним з видом соціального страхування власну частку 
єдиного соціального внеску та складати окремі бюджети, що 
покращить обґрунтованість використання коштів та створить 
стимули до запровадження заходів, які зменшують соціальні 
ризики за кожним видом соціального страхування. 

Проектом також пропонується визначити завдання 
Кабінету Міністрів України у здійсненні модернізації системи 
державного соціального страхування та Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхування 
для покращення обліку та контролю над здійсненням 
страхових виплат. 

Законопроектом також пропонується врегулювати 
питання зарахування коштів від реалізації майна фондів 
соціального страхування на поповнення дохідної частини 
спеціальних бюджетів за видами соціального страхування.[10] 
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Під час підготовки до затвердження проекту  в пресі 
висказувалося багато зауважень та пропозицій. Демократія та 
цивілізаційні підходи існування держав передбачають право на 
існування різних думок та позицій, підходів до вирішення 
державних проблем.  Наведемо, на нашу думку, найбільш 
фахові зауваження народного депутата Вадима Івченко.[11] 

На думку народного депутата під прикриттям війни, 
перекидання коштів, сплачених на соціальне страхування 
працевлаштованих людей, з можливим подальшим 
направленням до приватного сектору окремою групою 
зацікавлених депутатів, взагалі ставить під загрозу існування 
виплат на лікарняні та пологи, регресні кошти особам з 
інвалідністю та потерпілим на виробництві, зводить нанівець 
право на реабілітацію після захворювань, що передбачено 
ратифікованою Україною Конвенцією №102. 

Мета законопроекту №3663 скалькована із законодавчих 
підходів країни-агресора, де в липні цього року прийнято 
закон про об’єднання Пенсійного та Фонду соціального 
страхування рф. На диво, головним лобістом скасування 
виплат громадянам стала Голова комітету соціальної політики 
та захисту прав ветеранів, яка користуючись можливостями 
своєї посади, майже «іскандерами» розстрілює соціальну 
систему: порушила п. 5 ч. 1 статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», визначила свого 
заступника-однопартійця головою робочої групи, який 
одноосібно без обговорень в робочій групі у складі депутатів 
та представників сторін соціального діалогу вніс порівняльну 
таблицю на Комітет до ІІ читання зі своєю правкою про 
розпродаж майна Фонду соціального страхування України з 
2023 року. Його правкою №35 перенаправлялись кошти з 
лікарняних, пологів та виплат по нещасному випадку на 
виробництві через Пенсійний фонд до страхових компаній 
будь-якої форми власності. 

https://lb.ua/society/2022/09/14/529326_rosiya_vtratila_ukraini_vzhe_53_650.html
https://lb.ua/file/person/4628_tretyakova_galina_mikolaivna.html
https://lb.ua/file/person/4628_tretyakova_galina_mikolaivna.html
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Як збираються руйнувати та знищувати систему 
соціального страхування України і що не вирішує 3663: 

Відсутнє чітке усвідомлення, хто буде надавати 
профільні послуги та контролювати фінансування тимчасової 
непрацездатності. В діючому Фонді соцстрахування майже 
4000 вузькопрофільних фахівців з питань прийому заяв-
розрахунків страхувальників. Проєктом №3663 пропонується 
їх звільнити. В Пенсійному фонді таких фахівців немає. 

Виходячи з такої конструкції, законопроектом №3663 
передбачено що: 

• громадяни не отримають лікування та реабілітацію, а 
також існуючі передбачені послуги у санаторно-курортних 
закладах після перенесення захворювань і травм; 

• вагітні тепер не отримають повну компенсацію під час 
декретних відпусток – передбачається лише часткова 
компенсація; 

• інвалідні візки, протези, харчування, одяг, та й усі 
медичні чи соціальні допомоги для осіб з інвалідністю підуть в 
минуле; 

• скасується право на пенсію з інвалідності тим, хто став 
особою з інвалідністю після нещасного випадку на підприємстві; 

• замість путівок потерпілим будуть оплачувати лише 
проїзд до лікувальних закладів. 

«Затягнути паски» до асфіксії соціального страхування – 
так собі ідея, особливо враховуючи, що працівники роками 
сплачували єдиний соціальний внесок. 

Послуги, що надавались раніше автоматично, згідно 
законопроєкту №3663, відтепер особи з інвалідністю мають 
самостійно шукати їх вирішення в коридорах Національної 
служби здоров’я України та у Фонді соцзахисту інвалідів. Але 
за умови, що Державним бюджетом України буде створена 
відповідна бюджетна програма. Тобто – шукайте правди і 
носіть довідки. 
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Тепер про головне. Мета 3663, як зазначено в 
пояснювальній записці – це начебто скоротити видатки та 
щось оптимізувати. Однак запропоноване об’єднання 
Пенсійного фонду та Фонду соцстрахування не містить 
жодного механізму оптимізації видаткової частини коштів 
соціального страхування чи зміни підходів або впровадження 
реальних реформ для здійснення страхування або надання 
виплат застрахованим (найманим працівникам), і саме             
головне – ніяким чином не зменшує вже наявний дефіцит 
коштів на лікарняні або на виплати потерпілим на виробництві 
(шахтарям та регресникам). 

• 3663 не дає контроль Пенсійному фонду встановлювати 
порядок перевірки достовірності відомостей, поданих 
роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку 
використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та 
зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку 
роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів 
подання ним недостовірних відомостей або порушення 
порядку використання коштів роботодавцем. 

• 3663 залишає безвідповідальність деяких лікарів, які 
допустили необґрунтовані медичні висновки, і, як наслідок - 
фальсифіковані лікарняні та незаконні виплати; 

• 3663 скасовує відповідальність роботодавців в 
ситуаціях, коли вони не допускають до перевірки по 
оплачених лікарняних, порушують порядок використання 
таких коштів; 

Проектом 3663 залишаються виплати, які мають 
нестраховий характер. 

Поза увагою лишається хоч якась звітність про 
фінансування оплат медичним закладам. 

Це буде хаос серед органів влади – щось платить 
Пенсійний фонд, щось платить МОЗ та НСЗУ, а щось 
громадяни випросять в Фонді соцзахисту інвалідів. 
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Кричуще, що в порушення вимог ст.27 Бюджетного 
кодексу без фінансово-економічного обґрунтування та 
експертизи КМУ Верховна Рада України таким швидким 
темпом по скороченій спеціальній процедурі планує 
голосувати так скоро. Спецпроцедурою забирається у 
депутатів право навіть на захист своїх поправок. Нагадаю, 
коли приймали застосування такої процедури голосування, то 
говорили, що це буде один раз виключно тільки для того, щоб 
проголосувати Закон про продаж землі. А зараз цю 
спецпроцедуру зробили нормою життя. Це означає, що у 
депутатів забирають право навіть на правки до тих 
законопроектів, які неприпустимі взагалі. 

Руйнування системи виплат, які за принципом «єдиного 
вікна» надаються Фондом соціального страхування України, 
розпродаж майна Фонду та майбутнє залучення приватних 
страхових компаній – для когось є пріоритетом під час війни, 
на відміну від захисту найвразливіших категорій українців.[11] 

05 вересня 2022 року Комітет ВРУ з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів переглянув своє рішення щодо 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (нова 
редакція) та інших законодавчих актів України» від 15.06.2020                
№ 3663 (далі — Законопроєкт  № 3663). [12]  

Комітет опрацював зауваження та пропозиції до 
Законопроєкту № 3663, які стосувались недоцільності під час 
дії воєнного стану в Україні наділяти КМУ повноваженнями:  

• визначати перелік видів матеріального забезпечення, 
страхових виплат і соціальних послуг, передбачених 
Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» та особливості їх надання;  

• затверджувати бюджету ФСС;  
• приймати інші рішення без погодження 

(схвалення) правлінням Фонду.  
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Для підготовки документу до другого читання внесли 
919 пропозицій та поправок. Комітет врахував окремі з них та 
рекомендував ВРУ ухвалити Законопроект № 3663. [12] 

21 вересня ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт 
№3663 «Про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова 
редакція) та інших законодавчих актів України».  

Але 22 вересня народні депутати з партії «Батьківщина» 
зареєстрували три проєкти постанов №3663-П, 3663-П1,             
3663-П2 щодо скасування прийняття законопроєкту №3663. 
Відповідно поки ці всі проєкти не будуть розглянуті на 
засіданні ВРУ підпис законопроєкту залишиться 
заблокованим. Тож тільки після розблокування законопроєкт 
зможе підписати спікер ВРУ та Президепту. 7.10.2022 року 
проекти постанов не були прийнято. 

На нашу думку прийняття закону про ліквідацію Фонда 
соціального страхування, передавши його функції Пенсійному 
фонду ставить під загрозу соціальне страхування в державі як 
таке. 

По-перше, законом суттєво  звужуються права 
 працівників на отримання допомоги у разі тимчасової втрати 
працездатності.[13] 

Зокрема: 
• скасовується право працівника на лікування та 

реабілітацію за рахунок коштів Фонду у санаторно-курортних 
закладах після перенесених захворювань і травм; 

• скасовується допомога, яку працівники отримують під 
час перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-
курортного закладу після перенесених захворювань і травм; 

• скасовується допомога, яка виплачується Фондом 
особам з інвалідністю, що працюють на підприємствах та в 
організаціях УТОГ і УТОС (товариств глухих і сліпих); 

• передбачається замість діючої сьогодні повної 
компенсації втрати заробітної плати за період декретної 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2814
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2814
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40527
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40533
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40538
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-v-ukrajini-jak-ukrajintsjam-projti-reabilitatsiju-pislja-travm-za-koshti-fondu-sotsstrakhuvannja.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-v-ukrajini-jak-ukrajintsjam-projti-reabilitatsiju-pislja-travm-za-koshti-fondu-sotsstrakhuvannja.html
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відпустки можливість надання часткової компенсації (частина 
1 статті 18 законопроєкту). 

По-друге, значно звужуються права працівників 
на отримання допомоги у разі нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності. 

Наприклад: 
• скасовується обов’язок Фонду оплачувати вартість 

придбаних інструментів, протезів, інших пристосувань і 
відшкодовувати потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані 
з його професійною підготовкою (фінансування таких заходів 
перекладається на державний бюджет); 

• скасовується обов’язок Фонду фінансувати витрати на 
медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове 
харчування, придбання ліків, спеціальний догляд, побутове 
обслуговування, протезування, реабілітацію у сфері охорони 
здоров’я, санаторно-курортне лікування, придбання 
спеціальних засобів пересування тощо; 

• скасовується обов’язок Фонду надавати застрахованим 
особам і членам їхніх сімей безоплатну допомогу з 
відновлення здоров’я та працездатності після перенесених 
захворювань і травм. 

По-третє, працівників, які отримали інвалідність 
унаслідок нещасного випадку на виробництві, позбавляють: 

• права на отримання пенсії по інвалідності внаслідок 
нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання (на сьогодні працівник, який отримав травму і 
став інвалідом, одержує щомісячну страхову виплату та 
пенсію по інвалідності. Проєктом у новій редакції норма, яка 
передбачає виплату такої пенсії за рахунок коштів Пенсійного 
фонду України, вилучається!); 

• можливості отримати безоплатно путівку на санаторно-
курортне лікування або самостійно придбати її з подальшим 
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компенсуванням її вартості. Замість цього залишається лише 
компенсація витрат на проїзд до/від місця лікування (частина 4 
статті 36 законопроєкту); 

• права на додаткову оплачувану відпустку на період 
санаторно-курортного лікування; 

• права на безоплатне чи пільгове отримання автомобіля 
або компенсацію його вартості у разі самостійного придбання. 

Так, здебільшого перелічені пільги та допомоги в останні 
роки виплачувалися зі скрипом і не прозоро. Тим паче що 
конституційні приписи прямо говорять, що при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод громадян. 

Окремо слід звернути увагу на те, що у новій редакції 
закону передбачається норма, згідно з якою працівникам 
(потерпілим), які мають право на одночасне отримання 
одноразової страхової виплати за цим законом та іншими 
законами, виплачується лише одна страхова виплата на їхній 
вибір. Наприклад, на додаткову страхову виплату мають право 
медичні працівники, які стали інвалідами чи померли 
внаслідок коронавірусної хвороби, виконуючи свої професійні 
обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження. 

Також слід звернути увагу, що прийнятим законом 
пропонується розраховувати розмір страхових виплат за таким 
показником, як мінімальна заробітна плата. При цьому згідно з 
чинним законодавством такий показник не може 
застосовуватися, а замість нього застосовується прожитковий 
мінімум. Отже, працівник у разі стійкої втрати працездатності 
отримає набагато меншу страхову виплату.[13] 

Висновки. Як відомо Фонд соцстраху ніколи не був 
дефіцитним. Хоча по ньому завдало сильного удару зниження 
вдвічі ЄСВ у часи прем’єрства Арсенія Яценюка. Пізніше - 
тривалі локдауни під час епідемії коронавірусу, а зараз — 
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війна. Все це разом не сприяло наповненню цільових 
страхових фондів. Видатки на профілактику нещасних 
випадків на виробництві довелося зменшити. А деякі статті, 
такі як санаторно-курортне оздоровлення, ліквідувати взагалі. 

Тепер, після його ліквідації, є загроза, що чорна діра 
дефіцитного Пенсійного фонду (половина бюджету якого — 
це гроші держбюджету) повністю поглине Соцстрах. І, 
відповідно, всі гроші можуть піти на виплату пенсій, щоб 
розвантажити держбюджет. Про декретні, лікарняні, відпускні, 
санаторно-курортну реабілітацію можна буде забути. 

Отже, прийнятий у цілому законопроєкт №3663 знищує 
систему соціального страхування, грубо порушує положення 
Конституції в частині звуження прав громадян на соціальний 
захист і суперечить євроінтеграційному шляху України. 
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§1.2 DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT 
SYSTEM PERSONNEL IN THE SPHERE OF THE CIVIL 
SERVICE IN THE MODERN UKRAINE (Kuchmieiev O.O., Open 
International University of Human Development "Ukraine") 

 
Introduction. Human resources are a key factor in the 

improvement of the civil service system, and therefore the speed 
and quality of the implementation of declared sectoral and sectoral 
changes, the competitiveness of the national economy and the 
standard of living of the population depend on the professional 
qualification characteristics of civil servants, their compliance with 
European civil service standards. 

Many domestic scientists devoted their work to the problem 
of the formation and full functioning of the personnel management 
system in the field of public service. Thus, the scientific team led 
by Oluyka V.M. (N.M. Tyurina, T.V. Gaman, R.B. Prymut,                 
N.S. Karvatska, T.V. Nazarchuk) analyzed in detail the practical 
aspects of the activities of authorities and local self-government in 
the field of personnel management in conditions of 
decentralization, summarized the best experience of personnel 
management in the public authorities of different countries, and the 
current state, trends and prospects of personnel management in the 
public service in Ukraine are highlighted [2]. Scientists 
Kormyshkin Yu.A. and V.V. Umanska, researching innovative 
methods and tools of personnel management in the field of public 
service, established that for the purpose of effective personnel 
management, it is worth paying attention to such an approach as the 
formation of continuous corporate training systems [3]. The subject 
of scientific research of the scientist Mokhova Yu.L. there is 
regulatory and legal support, main tasks, principles, methods of the 
personnel management system in the field of public service, as well 
as the definition of its structure [4]. 

At the same time, it should be noted that, despite the 
sufficient number of publications devoted to the problems of the 
formation and functioning of the personnel management system in 
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the field of public service, certain aspects of the discussed subject 
require more detailed systematization and analysis, which indicates 
the relevance of the chosen research topic. 

Presenting main material. The personnel management 
system in the field of public service in Ukraine is closely related to 
the implementation of the state personnel policy, the main purpose 
of which is to forecast and program the future, determine the goals 
and priorities of professional development and effective use of 
labor resources in the country. 

It includes the following components: management of the 
personnel selection process; organization of training, advanced 
training and internship of civil servants; career planning; 
establishment of social dialogue between civil servants and the 
public; ensuring effective stimulation and motivation of the work 
of civil servants; evaluation of the results of management activities 
of civil servants; organization of the activities of the state body by 
delimiting spheres of influence and powers [5, p. 39]. 

Therefore, the personnel management system in the field of 
public service is the implementation of all management functions 
related to planning, selection, development, rational use, 
evaluation, motivation and reward, improvement of the potential of 
human resources of public bodies. It should be noted that the 
system of personnel management in the field of public service is 
based on the following basic normative legal acts: the Constitution 
of Ukraine [6], the laws of Ukraine "On State Service" [7], "On 
Local State Administrations" [8], "On Service in local                        
self-government bodies" [9], "On Prevention of Corruption" [10] 
and other laws of Ukraine, international treaties, the binding 
consent of which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine, decrees of the 
President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and 
of the central body of executive power, which ensures the formation 
and implementation of state policy in the field of public service. 
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Thus, it can be confidently stated that in modern Ukraine, the 
regulatory and legal basis for the full functioning of the personnel 
management system in the field of public service has been formed. 
The main goal of the personnel management process in the field of 
civil service is to increase the efficiency of civil servants by 
creating favorable conditions for their activities and professional, 
personal, and organizational development. 

Let's consider the essential characteristics of some functions 
of the personnel management process in the field of public service. 
Thus, the planning function involves establishing the need for the 
necessary number of civil servants in a specific executive body. 
Determination of the set of competencies of civil servants 
necessary for the performance of management powers of the 
quality of employees. 

The basis of the recruiting function is the selection of persons 
capable of professionally performing job duties from among the 
candidates who have submitted documents for the competition, 
which is carried out in accordance with the procedure established 
by law for conducting the competition for public service positions, 
using modern personnel search methods (direct search and classic 
recruiting , marketing recruiting). It is also important to establish a 
feedback procedure with candidates and ensure cooperation with 
higher education institutions regarding student practice, youth 
internships in executive authorities. 

The essential characteristic of the socialization function is the 
influence of the leadership and persons responsible for personnel 
management in the executive authority on the purposeful 
assimilation of professional knowledge, norms, values, 
assimilation, accumulation and development of professional 
experience by civil servants and the rational use of the professional 
potential of civil servants in practical activities. Moreover, the 
successful process of socialization of civil servants will be 
facilitated by: introduction of an adaptation and mentoring 
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program; development and implementation of an adaptation 
program for newly appointed employees; creation and filling of the 
rubric dedicated to the adaptation of employees to the internal 
portal of the relevant executive authority [13]. 

The career management function of a civil servant includes a 
set of organizational-administrative, social-psychological, 
economic and moral-ethical resources, and methods of influencing 
his development, as well as promotion on the "career ladder". 
When implementing this function, it is appropriate to 
comprehensively use the following methods: introduction of a 
training system for newly hired employees; approval of individual 
programs of professional development of civil servants; 
introduction of internal staff training; filling the internal portal of 
the relevant executive authority with educational content; 
popularization of self-education among civil servants. 

Personnel management is carried out on the basis of 
fundamental principles. The principles of the personnel 
management system in the field of civil service are the basic, initial 
provisions that determine the main content of scientific and 
practical activities in this field, including the construction of the 
personnel management system, its functioning mechanisms, and 
organizational culture. There are different approaches to defining 
management principles. Thus, the scientist L. Pashko refers to the 
basic principles of personnel management in the field of public 
service: efficiency of personnel work; division of labor and 
management of personnel specialization to ensure its unity and 
coherence in activity; observance of discipline, professionalism and 
competence; justice and equality of rights and responsibilities of 
individuals; consistency of personal and public interests [14, p. 67]. 

Other scientists additionally define as principles and add to 
this list also: support of subordinates' sense of self-respect; 
attention to problems; adjustment of tasks to the intellectual and 
physical capabilities of the performer; formulation of clear and 
justified requirements [15, p. 72 ]. 
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Therefore, it can be considered that the main principle of 
personnel management in the field of public service comes down to 
establishing a balance between the authority and responsibility of 
personnel, as well as motivation and contribution. 

An important element of the personnel management system 
in the field of public service is also the organizational 
(management) structure - an ordered set of organizational 
management chains (positions, divisions and services), which have 
the necessary material and technical base, perform specific 
administrative functions and are in a certain mutual relationship 
and subordination. In the functional structure of the personnel 
management system in the field of public service, the main 
elements are only the positions of management subjects, and the 
links are the links of subordination. It should be emphasized that 
this structure covers those entities that are directly related to the 
performance of personnel support functions, as well as with this 
goal and for its achievement are vested with administrative powers 
in this area, i.e. they organize and control work on personnel 
support [15]. 

So, in modern Ukraine, a personnel management system in 
the field of public service has already been formed and is 
functioning, which is characterized by clearly defined subject-
object relations, a number of functions and fundamental principles, 
and also has structural features. 

At the same time, it should be noted that the studied system 
needs significant updating and modernization. The increase in the 
complexity of personnel management as a system in the field of 
civil service occurs for certain reasons: firstly, as a result of the 
complexity of managerial work in the civil service; secondly, 
human resources are the most difficult object of management in the 
civil service system; thirdly, there is a constant and sharp change in 
the values of civil servants as a result of constant political and 
economic reforms; fourthly, the process of optimizing the number 
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of the apparatus of the state administration system requires more 
effective mechanisms for its development and rational use. 

In view of the above, the following primary steps are 
necessary to improve the effectiveness of personnel management in 
the field of public service management: a clear definition of 
subjects and objects of managerial influence in the middle of the 
system itself; delineation of management functions and personnel 
management services of a specific executive authority in the 
process of developing and implementing personnel policy; ensuring 
the right of civil servants to professional development; settlement 
of the legal, social and organizational status of a civil servant; 
introduction of legal norms that regulate career planning, 
conducting qualification exams. It is the strengthening of the 
competitive foundations that will enable the emergence of 
additional motivation to improve the professionalism of civil 
servants. 

In addition, the main problem in the system of human 
resources management in the field of civil service is lack of 
awareness and lack of feedback. Therefore, an important direction 
of improving the human resources management system is the active 
and consistent implementation of e-governance principles into 
management practice, which will contribute to simplifying the 
routine work of the department (management), improving the 
attestation of civil servants, conducting distance training courses, 
forming personal files, obtaining various certificates, etc. 

This will ensure the formation of a unified and consistent 
personnel policy in Ukraine, solving the problem of system 
management at all levels. 

Conclusions. Thus, it was established that the personnel 
management system in the field of public service is based on the 
implementation of all management functions related to planning, 
selection, development, rational use, evaluation, motivation and 
reward, improvement of the potential of human resources of 
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executive authorities. The main goal of personnel management in 
the field of civil service is to increase the efficiency of civil 
servants by creating favorable conditions for their activities and 
professional, personal, and organizational development. 

The components of the modernization of the personnel 
management process in the field of public service in modern 
Ukraine are: optimization of its organizational structures; 
institutionalization of the higher body of civil service; creation of a 
system of monitoring and selection of best international practices in 
the field of public service; introduction of monitoring of the 
competitiveness of the civil service and the civil servant; formation of 
a positive image of the civil service due to the reorientation of public 
services to the needs of citizens; improvement of personnel 
management approaches based on developed competencies; 
improvement of the system of training and advanced training of civil 
servants; creation of an effective system of appealing decisions related 
to public service; bringing the state closer to the status of a service 
state thanks to qualitative changes in the civil service system. 
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§1.3 СУТНІСНІ СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА 
ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ 
ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ (ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС) (Олкова-Михницька А.В., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 
Вступ. У статті розглядається питання теоретичного 

дослідження складових політичного лідерства як чинника 
забезпечення успішності державотворчих процесів в 
Україні.Сучасний  етап функціонування Української держави 
вимагає забезпечення державотворчих процесів, успішність 
яких безпосередньо залежить від реалізації та поєднання 
складових політичного лідерства на усіх рівнях політико-
управлінської діяльності. Визначено, що лідерство – це не 
новий стиль керівників, а більш якісний та продуктивний  
спосіб організації влади. Встановлено, що лідерство в 
державному управлінні, й в державотворчих процесах набуває 
надзвичайної ваги у контексті модернізації системи 
державного управління, оскільки принципово нові 
організаційні проблеми стосуються як об’єктів, так і суб’єктів 
державного управління, що функціонують в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства.Саме тому надзвичайної 
значимості набуває дослідження стилів лідерства у воєнний та 
поствоєнний період політичного лідерства у державотворчих 
процесах України.Вирішення завдань збалансування 
державного управління і лідера жінки, яка є невідкладними у 
забезпеченні ефективності функціонування усіх сфер 
життєдіяльності українського соціуму. 

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що 
понятійне поле дослідження стилів  політичного лідерства є 
надзвичайно широким та всеохоплюючим. Причому воно 
трансформується під впливом викликів сьогодення, 
суспільного запиту та якісних характеристик лідерів-
державниць, які його «олюднюють». 
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Сучасний етап функціонування Української держави 
вимагає забезпечення успішності державотворчих процесів, яка 
безпосередньо залежить від стиля керівництва, кадрової підбірки 
та гендерної політики самого  політичного лідерства на усіх 
рівнях політико-управлінської діяльності.  Саме тому 
надзвичайної значимості набуває дослідження складових 
політичного лідерства як чинника забезпечення успішності у 
державотворчих процесах в Україні, в тому числі в освіті. 

Тема лідерства  в системі публічного управління України 
постійно перебуває в полі зору вітчизняних науковців. Серед 
дослідників цієї проблематики необхідно назвати А.Гаврилюк [9], 
В.Гошовську [14],В.Гурієвську [5],Л.Пашко [11],М.Пірен [14], 
Н.Ларіну [4],Н.Гончарук [3], Н.Липовська [15], Н.Нижник [17], 
Р.Войтович [2], С.Лукіна [18], С.Серьогіна [19], Т.Новаченко [7], 
Т.Федорів [21], та інших.   

Мета статті -  полягає в науково-теоретичному 
дослідженні складових політичного лідерства як чинника 
забезпечення успішності державотворчих процесів в 
Україні.складових політичного лідерства як чинника 
забезпечення успішності державотворчих процесів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Проблема національних 
трансформаційних процесів в нашій країні вже протягом 
третього тисячоліття лишається актуальною, більш того, 
продовжує й надалі набирати обертів через низку криз, 
пов’язаних ізсплеском пандеміїзахворюваності на COVID-19, 
повномасштабним військовим вторгненням на територію 
України російською федерацією, що триває з 24 лютого 2022 
року, підготовкою до підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, що в подальшому надасть поштовх до 
активації інноваційних процесів загальносвітового рівня: 
суспільно-економічної формації, безумовно політична  криза, а 
ще реформа децентралізації влади – зумовлюють нагальну 
необхідність не тільки в переосмисленні подальшої ролі і 
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функції політичного лідера для ефективного муніципального, 
публічного управління а й у  державотворчих процесів в 
цілому. 

Непоодинокі дослідження науковців вказують на 
беззаперечний факт із взаємозалежності ступеню 
професіоналізації вищої ланки державної служби із 
статистичною кількістю корупційних ризиків серед 
бюрократичного середовища. Повноцінний відбір на основі 
власних здобутків безумовно здатен істотно підвищити довіру 
національного громадянського суспільства до національних 
установ в тому випадку, коли самі громадяни будуть впевнені, 
що політичні лідери, які очолюють організації та задіяні у 
державотворчих процесах, обіймають відповідні посади через 
те, що вони наділені, в обовʼязковому порядку, лідерськими 
якостями, необхідними компетентностями, досвідом, 
цінностями й етичною вихованістю. 

Беручи  вищезгадане, стає чітко зрозумілим той факт, що 
для лідерів, які перебувають чи перебуватимуть у 
майбутньому на державній службі або в органах місцевого 
самоврядування (потенційно нами охоплений період воєнного 
стану, а також післявоєнний час) важливо розуміти, як їх стиль 
(або поєднання кількох стилів), особисті та професійні риси, 
швидка реакція на видозміни мають впливати на 
результативність складових та поведінку інших, підтримувати 
та помножувати продуктивну співпрацю у відносинах; як 
найефективніше одержати та відповідно надати елемент 
зворотного зв’язку, яким чином більш цілеспрямовано 
здійснювати контроль над собою, як в подальшому 
виокремлювати та розвивати потенціал суміжних лідерів-
опонентів у повній мірі. З метою удосконалення вищевказаної 
програми, варто спинитися саме на відповідному навчанні, що 
сприятиме в подальшому розширенню можливостей з 
управління людськими ресурсами, формуванню власного 
осучасненого лідерського стилю. 
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Політика з реалізації кадрової політики під час 
державотворення у період воєнного і протягом післявоєнного 
часу має бути націлена на: 

          ̶  забезпечення потреб людини; 
̶  пріоритетність національних ідей; 
̶  професіоналізм і компетентність;  
̶  оптимальне поєднання посадових інструкцій, 

відповідальності та оплати праці; 
̶  політичний нейтралітет;  
̶  патріотичний порив та емоційний підйом; 
̶  відкритість до громадян;  
̶  основи здорового раціоналізму; 
̶  високопрофесійна культура управління та етика.  
Кадровий механізм реалізації політичного лідерства,на 

нашу думку, в тому числі й під час воєнного стану в країні має 
три рівні: 

 ̶ перший, вищий рівень – професійно-політичний – подає 
механізм реалізації політичного лідерства як систему кадрової 
діяльності, спрямовану на кадрове забезпечення сучасного 
етапу розвитку держави і суспільства, в тому числі в умовах 
воєнного стану;  

̶ другий рівень – структурно-організаційний – визначає 
механізм реалізації політичного лідерства як систему освітніх 
організацій і закладів, регламентовану процедурами, 
спрямованими на зміну форм навчання в межах застосування 
сучасних методів активного впливу на особистість з метою 
підготовки її до практичної управлінської діяльності що дають 
хід усій кадровій політиці;  

̶  третій рівень – технологічний – визначає це явище через 
системність принципів, форм і методів впливу та технологій, 
що повинні застосовуватися з подальшою метою виокремлення 
безпосередніх кадрових завдань.  

Реалізація механізму політичного лідерства через 
запровадження оновленої державної кадрової політики має 
охоплювати переважну кількість аспектів суспільно-
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політичного життя країни тепер вже в умовах воєнного часу та 
на поствоєнному політичному просторі і має бути спрямована 
(інноваційна кадрова політика) на досягнення:  

̶  у соціальному аспекті - високого рівня розвитку 
лідерського потенціалу, задоволення очікувань щодо 
компетентності в самореалізації, відповідно високої оплати 
праці;  

̶ в інституційному аспекті - удосконалення нормативно-
правової бази з метою запровадження новітніх підходів у 
кадровому менеджменті, серед яких ̵ переорієнтація системи 
професійного навчання державних службовців із заздалегідь 
чітко окресленими векторами направлення освітніх зусиль: 
розробка освітніх інноваційних програм, організація 
інформаційно-методичної системи забезпечення з подальшою 
прогресивною метою формування активних інформаційних 
ресурсів, що дозволяють навчальним закладам створювати 
програми навчання із застосуванням діджиталізації; 

 ̶ в організаційному аспекті - розбудови системи 
управління трудовими ресурсами на засадах соціального 
діалогу та партнерства держави і суб'єктів підприємницької 
діяльності; 

̶  діяльнісну, засновану на оцінюванні особистих якостей 
і досягнень лідерів та використанні ситуаційного підходу в 
державному управлінні. 

Важливим аспектом згаданої раціональності є 
налагодження належним чином скоординованих взаємодій між 
органами державної влади та місцевим самоврядуванням з 
урахуванням принципу субсидіарності. Особливого значення 
це набуває в умовах воєнного стану, коли всі ланки владної 
ієрархії природно тяжіють до централізації управлінських 
рішень. Тому безумовним пріоритетом сьогодення стає 
визначення першочергових завдань, які мають покладатися на 
органи місцевого самоврядування регіонів і територіальних 
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громад задля того, щоб, з одного боку, забезпечити їх 
максимальну ефективність в управлінні ресурсним 
потенціалом відповідних територій, а з іншого,  ̶ налагодити 
координацію діяльності всіх владних інституцій з метою 
своєчасного забезпечення нагальних потреб фронту та 
відновленням економіки. 

Сучасна трансформація самого поняття «політичний 
лідер» зумовила зміни, адаптовані під сьогодення. На основі 
аналізу сучасних політичних лідерів ОТГ, ми можемо описати 
нові дієві риси політичного лідера України, а саме: 

1) сучасний політичний лідер 21 сторіччя переходить  
від комунікаційної стратегії «говорити нічого», залишаючи 
людей менш впевненими в собі та менш готовими проявляти 
ініціативу до «створювати впевненість та позитив, що 
розповсюджується на всю громаду, колектив, команду»; 

2) сучасний політичний лідер від популізму 
переходить до дієвих конкретних стратегічних цілей та дій 
згідно плану. Він декларує чіткі принципи та завдання, які 
зрозумілі людям; 

3) сучасний лідер, має чітку, просту та чесну 
комунікацію. Відсутність комунікації вбиває довіру до 
політичних лідерів та бажання проявляти ініціативу в уряді та 
суспільстві в цілому і посилює атмосферу невизначеності; 

4) сучасний політичний лідер відходить до старої 
комунікації «лідерство зверху-вниз» та переходить  до 
лідерства «роблю, що обіцяю». Суспільство починає розуміти, 
що лише завдяки своєю працею, своїми баченнями та вмінням 
стратегічно планувати «на землі» вони зможуть надати 
прогресу своїй громаді, забезпечити суспільство більш якісним 
життям. Люди розчарувалися у «хазяїні», який прийде «з 
верху» та все вирішить; 

5) Сучасний політичний лідер відходить від стилю 
ухвалення рішень «я маю рацію» та переходить до  вміння 
прийняття інших точок зору. Однорідне лідерство відходить 
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небуття, на зміну якому приходить лідерство разом з 
однодумцями. Це робить роботу лідера більш відкритою, 
комунікативною, а головне, використовується принцип того, 
що коли ідея кожного з команди використана в рішенні 
загальної цілі – позитивне відношення команди на реалізацію 
цієї цілі  підвищується в рази; 

6) сучасний політичний лідер  не боїться ламати старі 
«кращі практики» від старої системи держаного управління та 
підтримує нові хороші практики, у тому числі практики інших 
країн. Він не боїться їх адаптовувати та ламати стереотипи, й 
доносить команді однодумців інформацію так, що вони стають 
невід’ємною частиною нового; 

7) сучасний лідер відходить від формальних процесів 
планування, побудованих на цифрах та даних. Він фактично 
малює яскраву картину майбутнього, у яку можуть повірити 
люди (але з розумінням, що ця картина може змінитися). 

Нажаль, сьогоднішній стиль комунікацій та лідерства в 
Україні можна описати як «технократично-реформаторський». 
Робляться складні речі, які важливі для оздоровлення держави 
та економіки. Але – рішення ухвалюються маленькою групою 
політиків та експертів, суспільство не розуміє принципів 
такого ухвалення, а політичні лідери бояться пояснювати ці – 
часто непопулярні – рішення. До цього додається підозра 
великого прошарку суспільства, що боротьба з корупцією 
відбувається більше на папері, ніж насправді.  

Тож саме з новими політичними лідерами у сфері 
самоврядування та громад ОТГ є можливість на розквіт 
України та підняття суспільного життя на більш кращий 
рівень. Країні потрібні  публічні лідери, які: 

– будуть надихати, але одночасно будуть чесними про 
виклики, що стоять  перед нами; 

– достатньо компетентними, щоб ми могли повірити, що 
вони спроможні провести нас в наше краще майбутнє. 
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Важливо виявити інституційні механізми, які 
«оркеструють» потенційний вплив лідерів, допомагаючи 
перетворювати цілі в політичні кроки, покращуючи зв’язок 
лідера з населенням і назад. Ось чому детальне вивчення 
впливу політичних лідерів, їх якостей є щось більше, ніж 
задоволення простого цікавості щодо поведінки людей, 
керуючих світом  чи громадою, та впливаючих на велику 
кількість людей. Це завдання прямо і нерозривно пов’язане із 
спробою забезпечити умови, в яких політичне лідерство 
удосконалюватиметься з покоління в покоління. 

Як свідчить аналіз, більшість сучасних дослідників 
зосереджується на трьох критеріях: наявність власної, 
зрозумілої для всіх політичної програми, яка відповідає 
інтересам більшості суспільства; особистісні якості (воля, 
цілеспрямованість, наполегливість), глибокі знання, що дають 
змогу реалізувати свою програму; популярність, здатність 
завоювати настрої мас, уміння створити ефективну систему 
політичного керівництва. 

Сучасне розуміння взаємодії керівництва і лідерства у 
будь-якій суспільно значимій сфері зумовлюється рівнем 
диференціації та інтеграції соціальної групи, соціуму в цілому, 
яке уможливлює передачу керівної ролі особистостям з 
лідерськими якостями [11, с. 87]. Явне тому підтвердження  ̶  
феномен українського військового лідерства, де військовий 
керівник воєнно-політичного (стратегічного рівня) управління 
виступає як формальний лідер з відкритими можливостями для 
виконання ролі загальнонаціонального лідера. 

Отже, на виконання указу Президента України за                      
№ 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», а також 
на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» для здійснення керівництва у сфері забезпечення 
оборони, громадської безпеки і порядку на базі існуючих 
районних державних адміністрацій із початком 
повномасштабного незаконного вторгнення РФ 24.02.2022 року 
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було утворено 25 військових адміністрацій у 25 областях 
України, а також військові цивільні адміністрації, де голови 
таких адміністрацій набувають статусу відповідних районних 
військових адміністрацій та начальників таких військових 
адміністрацій, безпосередньо підпорядковані Президенту, 
ВРУ, КМУ. 

Отже, стає цілком зрозумілим, що, розпочинаючи з 
вищевказаної дати й по теперішній час, одна із основних 
проблем української сучасності в умовах воєнного стану 
полягає у прискореному формуванні лідерів-професіоналів 
муніципальної влади, що одночасно мають набувати, 
відпрацьовувати, тренувати риси воєнно-політичного 
керівника, через те: власну управлінську діяльність як таку має 
усвідомлювати в якості безперервного більш 
відповідальнішого процесу щоденного служіння українській 
громаді, державі, нації.   

У світлі військових подій в Україні ми бачимо, як 
форматується система органів публічної адміністрації, 
сукупність нормативно-правових актів, що реалізують 
повноваження відповідних органів, а так же правові відносини, 
що визначають зміст інноваційної діяльності. Адже саме 
лідери військових адміністрацій  під час воєнного стану в 
країні зобов’язані відігравати ключову роль у здійсненні 
реформ на місцевому рівні й відповідно стати чи не єдиними 
ініціаторами й зацікавленими суб’єктами адміністративно-
політичних та суспільно-економічних перетворень у місцевому 
самоврядуванні, ефективними військовими лідерами 
відповідних команд своїх співробітників та ОТГ. [8, с. 65]. 

На нашу думку, Україна з перших днів війни й протягом 
наступних місяців досягла перших успіхів у впровадженні 
найнеобхідніших реформ 

 із децентралізації державної влади та місцевого 
самоврядування. Проаналізовано роботу генералів – офіцерів 
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вищої ланки як представників особливої соціально-
професійної еліти, з яких можна виокремити індивідуальних 
особистостей –політичних лідерів. 

Відповідно, до незаконного вторгнення РФ на територію 
України,  військові керівники перебували значно осторонь 
адміністративних процесів формування комплексу 
індивідуальних якостей представників правлячої еліти, 
публічних лідерів, і навпаки – керівництво на місцях 
здебільшого не могло похвастатися знаннями в галузі 
військової тактики. 

В противагу вищезазначеному, варто зупинитися на 
недоліках: майже за 31 рік незалежності нашої держави й за  
31 рік функціонування національних військових підрозділів 
відповідно нажаль не набула на належному рівні практика 
активної безпосередньої участі колишніх представників 
військової верхівки у владно-політичному й державотворчому 
процесах на публічному рівні. 

Саме сьогодні вже в умовах воєнного стану ми 
розуміємо, якого надважливого значення набувають низка 
проблем, пов’язаних із «осучасненням» управлінських знань, а 
саме: набуттям лідерських якостей керівником, організатором, 
що володіють стратегічним баченням та відповідно ведуть за 
собою команду, громаду. Їх діяльність має бути спрямована на 
закріплення досягнутих результатів, ефективному 
вдосконаленні стандартів розвитку, поступовому підвищенні 
якості життя громадян із одночасною розбудовою громади 
відповідно до інноваційних світових стандартів. Вони 
спрямовують свою діяльність у бік власного 
самовдосконалення із одночасним самовдосконаленням 
власної громади, й відповідні процеси щільно взаємопов’язані. 

Саме тому ми поділяємо погляди американського 
дослідника Ф.Фідлера. Згідно з його поглядами, відносна 
ефективність лідерства, що «орієнтоване на завдання» або 
«орієнтоване на людей», залежить від обставин, що склалась у 
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групі. У ситуаціях, які дуже сприятливі або не дуже сприятливі 
для здійснення лідерських функцій, лідер, котрий орієнтується 
на розв’язання завдань, досягає більших успіхів, аніж той, хто 
орієнтується на людей. За сприятливої ситуації більш 
успішним є той лідер, який орієнтується на людей [11, с. 4]. 

Сьогодні, фактично, всі питання розвитку та відновлення 
постраждалих від агресії РФ території перекладені на голів 
військових адміністрацій. Так, наприклад, дуже важливо 
підписувати меморандуми про співробітництво із 
представниками та керівниками делегації Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста (далі МКЧХ). Водночас ключовим 
показником ефективності прояву лідерських якостей голів 
військових адміністрацій слугує рівень забезпечення оборони, 
громадської безпеки і порядку; прогресу міст, районів та динаміки 
їх розвитку в умовах воєнного стану. Голови 
облдержадміністрацій як лідери виконавчої міської влади є 
автоматично відповідальним за ефективну роботу всієї структури.  

Відповідно до Закону № 389-VIII  «Про правовий режим 
воєнного стану» районні та обласні військові адміністрації є 
органами подвійного підпорядкування залежно від сфери 
реалізації повноважень. Зокрема, щодо питань забезпечення 
оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану діяльність обласних 
військових адміністрацій спрямовується, координується та 
контролюється Генеральним штабом Збройних Сил України, а 
районних військових адміністрацій – Генеральним штабом 
Збройних Сил України і обласними військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення) [1, с. 9]. 

З інших питань (включаючи відповідні повноваження 
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування) діяльність обласних та районних військових 
адміністрацій спрямовується, координується та контролюється 
КМУ у межах своїх повноважень [6, с. 66].  
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Слід зазначити, що світовою практикою (зокрема, 
практикою НАТО) вироблено низку принципів організації 
ЦВС, головними і важливими з точки зору сучасного досвіду 
України є такі [15, с. 87]:  

– до керівного складу ЦВС належить посадова особа 
штабу ЗСУ, повністю обізнана з оперативно-тактичною 
обстановкою та уповноважена координувати діяльність ЦВС 
та ЗСУ, в тому числі реалізації проєктів (швидкого впливу) у 
зоні проведення об’єднаних бойових операцій; 

– діяльність ЦВС є невід’ємною частиною плану 
командувача ЗСУ, сприяє виконанню ЗСУ завдань з метою 
якнайшвидшого ефективного досягнення бажаного результату;  

– ЗСУ намагаються узгоджувати свою діяльність з 
представниками ЦВС та громадськості територій проведення 
бойових дій; 

– діяльність інституцій ЦВС, що здійснюється з метою 
сприяння розвитку територій та подолання військового опору 
супротивника, є тимчасовою та має на меті своєчасну передачу 
зобов’язань відповідним цивільним організаціям чи місцевій 
владі [16, с. 50]. 

Згідно з результатами дослідження соцопитування 
діяльності міських громад Київщини в умовах воєнного стану, 
завдяки програмам «USAID РАДА»,SaveIrpinUniversity нами 
сформовано декілька висновків, а саме:   

–  громадяни оцінюють роботу голів ВЦА, міських голів 
об’єктивно;   

– переважна більшість громадян не звикли розбиратися у 
сутності повноважень та відповідальності керівництва у 
довоєнні часи;  

– громадяни надалі прагнуть більш активно приймати 
участь у плануванні відбудови постраждалих громад [10, с. 4].  

Відповідно до аналітичних даних соцопитування нами 
виокремлено три актуальніші  показники під час воєнних дій в 

https://imr.gov.ua/news/30186-status-kandidata-u-chleni-evropejskogo-soyuzu-shcho-tse-oznachae-dlya-ukrajini
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державі, за якими проводиться оцінка роботи міського голів 
військових державних адміністрацій та міських голів як 
лідерів громади: якість життя потерпілих від військових дій 
мешканців, поліпшення умов для ведення бізнесу 
(інвестиційна складова міста) та його відновлювальна 
спроможність за рахунок іноземних допомог та інвестицій на 
першопочатковому етапі. За даних умов особистісна лідерська 
складова керівника відіграватиме немаловажну роль, а саме: 
прояв комунікативних здібностей, відкритість до діалогу, 
індивідуальна привабливість, впевненість у своєму потенціалі, 
стратегічне бачення післявоєнного розвитку громади, 
ораторські здібності.Професіонали координують діяльність 
військових, урядових, неурядових, міжнародних, благодійних, 
релігійних та інших організацій стосовно безпосереднього 
надання допомоги та забезпечення постраждалих верств 
населення [11; 5] 

Наразі спостерігаємо ноу-хау: поєднання військового 
керівництва та політичного лідерства на практиці із 
одночасним включенням двох стилів: лідер-візіонер і лідер-
командир.  

 Лідер команди – це особа з високим авторитетом, що 
вміє спланувати та поставити перед командою перелік 
інноваційних стратегічних завдань.  Специфічні функції в 
команді виконують інші її члени – секретар, генератор ідей, 
скептик-аналітик, організатор, комунікатор – здобувач 
інформації, душа команди і контролер. 

Під час воєнного стану в країні досить важливою 
виявилась діяльність лідерок місцевих громад. [10, с. 32]. 

Ми дійшли висновку, що, саме жінки-лідери схильні до 
багатьох компромісів, інноваційних форм діяльності, 
предметного бачення проблем, врахування модернізаційних 
факторів за умов прийняття відповідальних рішень. 
Об’єднуючись у спільних діях з політиками-чоловіками, 
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жінки-лідери заради обраних цілей здатні досягати значимих 
суспільно-політичних й економічних цілей на благо держави 
та подальшій побудові пропорційної влади країни.  

Законодавча база України щодо ґендерної рівності 
включає також Стратегію та План Дій у сфері прав людини, 
прийняті у 2015 році, метою яких є гарантування рівних прав 
та можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах життя. 
Прийняття Урядом Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (2016) є важливим кроком у 
напрямку реалізації повістки «Жінки, Мир, Безпека» в Україні. 
Окрім цього, у 2017 році, Україна внесла правки у 
законодавство щодо попередження домашнього насильства, 
що відповідає положенням Конвенції РЄ про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), яка досі 
не була ратифікована [13, с. 76]. 

Нині в Україні Апаратом Урядової уповноваженої з 
питань гендерної політики спільно з проєктом «Служба 
допомоги реформам» та партнерами триває плідна адвокаційна 
співпраця задля запровадження гендерного підходу у Плані 
відновлення України та налагодження співпраці з міжнародними 
партнерами з метою подальшої розробки найправомірнішої 
відповіді на негативні виклики, пов’язані з війною, обовʼязково із 
подальшим врахуванням гендерних аспектів. 

Слід наголосити на тому, що до сих пір у громадах 
зберігається тенденція до відсутності політичної волі або 
розуміння користі з невикористаного потенціалу жінок як 
лідерок позитивних демократичних інноваційних змін під час 
впровадження післявоєнних реформ. Резолюція Ради Безпеки 
ООН  підкреслює важливість прояву лідерства жінками під час 
державотворчих процесів, зокрема в умовах конфлікту. 

За нашими дослідженнями протягом 2021 року 
представленість жінок-лідерів у політичному житті на рівні 
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виконавчих посад надалі залишалась досить низькою. 
Причому найбільший відсоток жінок-лідерів з успіхом 
обіймають посади державних службовців. У 2021 р. кількість 
жінок-державних службовців склала 83% у Київській області. 
В той час, як переважна більшість таких жінок працюють на 
адміністративних посадах низького рівня, лише 16% є 
високопоставленими посадовцями. Такий непропорційний 
розподіл ще більше кидається у вічі на муніципальному рівні, 
адже там на керівних посадах, працює лише 5% жінок, а 
приблизно 80% жінок-державних службовців займають 
адміністративні посади найнижчого рівня [22, с. 124]. 

Вище нами був зазначений значний перелік існуючої 
нормативно-правової бази з питань ґендерної урівноваженості 
та розширення повноважень жінок у період впровадження 
реформ. В ході дослідження практичної складової даного 
питання розуміємо про існування безліч викликів, з якими 
продовжує стикатися Україна: це простежується на 
безпосередньому впливі на забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок-лідерок під час державотворчих процесів 
взагалі.[20, с. 67]. 

Надто низький рівень участі жінок-лідерок під час 
державотворчих процесів суспільно-політичного характеру, не 
обʼєктивно занижена представленість на високих позиціях, 
наявність стабільної патріархальної культури, занадто глибоко 
вкорінених ґендерних стереотипів, суттєва розповсюдженість 
факторів ґендерно-обумовленого насильства – ось далеко не 
поодинокий список деяких прикладів системної ґендерної 
нерівності як у довоєнний, так й у воєнний час в Україні. 
Реформи, які наразі виконує держава, поки що мають певні 
недоліки саме у бік гендерного спрямування, адже надалі 
спостерігаємо приділення досить незначної уваги переліку 
питань саме з ґендерної рівності, виконанню міжнародних та 
національних зобов’язань щодо ґендерної рівності та прав 
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жінок-лідерок, а також одним із найсуттєвішим недоліком 
являється неврахування нових пріоритетів, пов’язаних з 
ґендерною рівністю, що спричинені існуючим конфліктом. 

Висновки. Отже, підсумовуючи весь вищезазначений 
матеріал, розуміємо, що від початку воєнних дій на території 
України у внутрішній політиці України спостерігаємо 
поступове, хоч й незначне, пожвавлення процесу прийняття 
законів і законодавчих актів з гендерної рівності населення, 
що, якщо говорити звичайними словами, нарівні з чоловіками 
збільшує частку жінок-політичних лідерів. Адже, якщо dejure, 
спостерігаємо негайну потребу збільшення кількості жінок-
політичних лідерів для участі у державотворчих процесах; то 
defacto, констатуємо їх найнижчу чисельність у аналогічних 
процесах зі світової політичної практики. Дослідники 
називають різні шляхи подолання цієї диспропорції, одним із 
яких є оптимізація іміджу жінок-політичних лідерів. 

Проте, увага до аналізу гендерної специфіки іміджу 
політичного лідера посилилась нещодавно. Цим і зумовлена 
відсутність достатньої бази фундаментальних напрацювань у 
цій сфері. Потребує ґрунтовного аналізу сутність феномену 
іміджу жінки-політичного лідера, що знаходить свій вияв у 
відповідному змісті і різновидах; також необхідно виокремити 
етапи процесу формування іміджу, чинники і умови, які на 
нього впливають. 
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§1.4 БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР 
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (Столбовий В.М., 
Національна академія Служби безпеки України) 

 
Вступ. Державне управління є найважливішим 

чинником «безпечного» існування держави. Це досить широке 
поняття, що охоплює велике коло питань суспільного життя. 
Ефективне функціонування системи державного управління 
забезпечує економічну, соціальну, правову, безпекову 
стабільність держави. Тому, забезпечення безпеки державного 
управління сприятиме успішній діяльності органів публічної 
влади щодо реалізації ними своїх повноважень заради 
досягнення цілей держави. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку 
України», національну безпеку в України забезпечують державні 
органи, які включені до сектору безпеки і оборони [1]. Безпека 
державного управління, в першу чергу, залежить від 
нормального функціонування цих органів, відтак недоліки у їх 
роботі можуть призвести до порушення всієї системи 
державного управління, що є вкрай небезпечно для держави. 
Отже, мета даного дослідження полягає у з’ясуванні 
безпекових складових державного управління, а також 
вироблення рекомендацій щодо здійснення органами 
публічної влади результативної державно-управлінської 
діяльності у сфері безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає Ю. Битяк, 
державне управління обов’язково містить три елементи: 
прийняття рішення, його виконання та контроль за 
реалізацією. Державне управління як частина державної 
діяльності, на його думку, має своїм основним призначенням 
здійснення виконавчої влади. Державний характер такого 
управління полягає в тому, що в його процесі реалізуються 
завдання, функції та інтереси держави за допомогою 
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утворення спеціальних органів, які діють в рамках законів та в 
межах своїх повноважень [2, с. 5]. Тому, задля досягнення 
завдань та інтересів держави, необхідно обов’язково 
здійснювати контроль за реалізацією прийнятих рішень 
суб’єктів владних повноважень, що безпосередньо буде мати 
вплив на досягнення безпеки у державно-управлінській 
діяльності.  

У свою чергу, С. Стеценко розглядає державне 
управління у вузькому розумінні, як виконавчо-розпорядчу 
діяльність органів виконавчої влади, а також інших органів, у 
частині реалізації ними виконавчо-розпорядчих функцій [3, с. 50]. 

Ми погоджуємось із В. Авер’яновим, який наголошує на 
розгляді і використанні вузького розуміння державного 
управління в адміністративно-правовій науці. На його думку, 
державне управління необхідно розглядати як одну із 
центральних категорій адміністративно-правової науки, що 
характеризує окремий вид державної діяльності, яка 
здійснюється різними органами держави (насамперед органами 
виконавчої влади) і потребує застосування засобів владно-
організуючого впливу на суспільно значимі процеси в інтересах 
їх впорядкування і цілеспрямованого розвитку [4, с. 15]. 

Т. Коломоєць розглядає поняття державного управління, 
як вид соціального управління та вид специфічної діяльності 
держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які 
впливають на суспільні відносини з метою їх урегулювання, а 
також уточнює мету такої діяльності, а саме – задля 
забезпечення державних інтересів [5, с. 97]. Погоджуючись із 
зазначеним, необхідно зауважити, що специфічність 
державного управління полягає не просто у функціонуванні 
органів державної влади, а у ефективності такого 
функціонування, від чого залежить втілення у життя 
державних інтересів.  

В. Колпаков визначає державне управління, як 
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специфічну діяльність держави, що дістає вияв у 
функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно 
і в рамках правових установлень впливають на суспільну 
систему з метою її вдосконалення відповідно до державних 
інтересів [6, с. 16]. Аналізуючи досить точне, на нашу думку, 
визначення державного управління, яке надає професор В. 
Колпаков, необхідно звернути увагу на такі складові його 
частини, як безперервність, планомірність, компетентність, 
законність, а також мету державного управління – 
удосконалення суспільної системи. Беззаперечним є той факт, 
що державне управління здійснюється за допомогою 
прийняття управлінських рішень в кожній конкретній сфері 
суспільного життя. Тому, компетентність осіб, які приймають 
такі рішення повинна бути беззаперечна. Це ще раз 
підтверджує тезу щодо необхідності жорсткого фахового 
відбору на посади державної служби, на інші посади в органах 
сектору безпеки і оборони, які повинні безперервно, на основі 
законів, планомірно реалізовувати свої повноваження, що, у 
свою чергу, як результат – забезпечує належне 
функціонування того або іншого органу державної влади та в 
цілому – безпеку державного управління. Якщо ж ігнорувати 
такі вимоги, неодмінно порушується нормальний процес 
здійснення державного управління, що викликає небезпеку для 
всіх державних інституцій. Так, у вересні 2022-го року, 
співробітниками Служби безпеки України був затриманий 
колишній очільник Харківського управління СБУ Роман 
Дудін, якого підозрюють у державній зраді і дезертирстві. За 
даними Державного бюро розслідувань, після початку 
повномасштабної війни проти України, Дудін навмисно 
перешкоджав нормальній роботі УСБУ в Харківській області, 
а також самовільно залишив місце несення служби [7]. 

Безпека державного управління у більшій мірі залежить 
від точного і неухильного виконання Конституції України, 
законів України та підзаконних нормативно-правових актів 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

57 

всіма посадовими особами та громадянами. В даному 
контексті зазначимо, що, на сьогодні, в країні рівень 
політизації законодавчих процесів мабуть один з найвищих за 
всі роки незалежності України. При зміні політичної влади у 
державі постійно іде процес зміни законодавства, зокрема і 
основного закону України – Конституції, під потреби 
політичної кон’юнктури. Ці та інші умови призвели до 
порушення стабільності і безпеки під час здійснення 
державного управління органами публічної влади. Вплив 
«політичної складової» на процеси в державному управлінні 
набув особливої ваги. Особи, які не мають фахової освіти у тій 
чи іншій сфері державного управління, не володіючи 
необхідними знаннями, уміннями та навичками, намагаються 
вчиняти управлінські дії на державному рівні, тим самим 
завдаючи нищівного удару для нормальної роботи органів 
публічної влади і розвитку держави. На нашу думку, необхідно 
терміново припинити політизувати процеси у сфері 
державного управління. Здійснювати державне управління 
повинні фахівці-управлінці, які мають відповідну освіту, 
практичний досвід роботи та інші ділові та моральні якості 
притаманні управлінцям. Призначення на посади в органи 
публічної влади мають здійснюватись виключно за 
результатами конкурсу, за умови успішного виконання 
відповідних повноважень. Дане твердження підтверджується  
І. Бойком, який констатує, що, на сьогодні, існує небезпека 
втрати Україною керованості в організації державного 
управління щодо виконання законів і нормативно-правових 
актів, розпорядженні ресурсами загальнодержавної власності, 
комплексному соціально-економічному розвитку, забезпеченні 
реалізації державної політики у відповідних сферах життя, що 
може призвести до непоправних наслідків. [8, с. 138-139]. 
Актуальними джерелами загроз внутрішньої безпеки держави, 
на його думку, є: 1) недостатня ефективність державної та 
судової гілок влади, що проявляється у високому рівні та 
системному характері корупції у державних і судових 
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інституціях, депрофесіоналізації державних органів влади 
(правоохоронних, судових); 2) конфліктність та 
неузгодженість у діях органів державної влади в процесі 
стратегічного планування забезпечення національної безпеки, 
що призводить до загроз внутрішній безпеці державно-
управлінської діяльності; 3) недосконалість правового 
регулювання суспільних відносин у сфері внутрішньої безпеки 
України та ін. [8, с. 135-136]. 

О. Резнікова, також, виділяє низку проблемних питань в 
організації системи забезпечення національної безпеки, 
кризового менеджменту і державного управління в Україні, які 
ускладнюють впровадження системних механізмів 
забезпечення національної стійкості, а саме: 1) відсутність 
державних органів, відповідальних за координацію взаємодії 
державних і недержавних структур у сфері забезпечення 
стійкості на загальнодержавному та інших рівнях, у тому числі 
оцінювання й управління ризиками та формування відповідних 
спроможностей, створення необхідних резервів, аналіз ризиків 
та ідентифікацію загроз національній безпеці, формування та 
ведення національного реєстру загроз тощо; 2) недосконалість 
механізмів і форматів (структур) міжвідомчої взаємодії з 
питань забезпечення стійкості, що діють на постійній основі, 
на національному, регіональному та місцевому рівнях;                      
3) відсутність відповідних структурних підрозділів або 
недостатній рівень укомплектованості кадрами відповідної 
кваліфікації підрозділів в органах державної влади, які 
здійснюють виконання функцій держави із забезпечення 
стійкості за різними напрямами; 4) нерозвиненість державно-
приватного партнерства у сфері забезпечення національної 
безпеки і стійкості [9, с. 335-336]. 

Окремо необхідно наголосити, що здійснення 
державного управління постійно потребує удосконалення, яке 
залежить, зокрема, від належного дотримання основних його 
принципів. Без сумнівів можна констатувати, що принцип 
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законності в державному управлінні є першочерговим, 
основним принципом, неухильне дотримання якого 
безпосередньо впливає на безпеку державно-управлінської 
діяльності. В даному контексті, повністю підтримуємо В. 
Колпакова, який переконаний, що додержання законності є 
найважливішою умовою і неодмінною основою ефективного 
функціонування управлінського апарату та забезпечення 
правового порядку в державі [6, с. 26]. 

На основі здійсненого аналізу позицій вчених щодо 
проблемних питань державного управління, визначимо 
наступні негативні фактори у забезпеченні безпеки державного 
управління: 

1. Прорахунки у підборі кадрів до органів публічної 
влади, а саме неналежний відбір до правоохоронних органів, 
що призводить до прийняття на роботу осіб, які психологічно 
не готові до несення служби в екстремальних умовах, 
приймають рішення, що не відповідають обстановці, яка 
склалася на даний момент. Це, у свою чергу, супроводжується 
відхиленням від діючих інструкцій, наслідком якого є 
порушення законів, що призводить, у подальшому, до 
оскарження дій та рішень службовців. Звичайно, такі ситуації 
негативним чином впливають на виконання службових 
обов’язків, ріст злочинності та правопорушень, що спричиняє 
формування негативного іміджу органів публічної влади в 
цілому. 

2. Неефективність проведення реформ системи 
державного управління (наприклад, знищення професійної 
складової), як наслідок загроза національній безпеці України. 

3. Відсутність ефективного парламентського контролю за 
діяльністю органів публічної влади.  

Окремою умовою «безпечного» функціонування 
державного управління, на наш погляд, є результативність 
роботи правоохоронних органів держави. Натомість, проведені 
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соціологічні опитування громадської думки з цього приводу 
свідчать про невтішні перспективи. Так, за результатами 
опитування Центру Разумкова спільно з Фондом 
«Демократичні ініціативи», баланс довіри до всіх 
правоохоронних органів залишається негативним, а для деяких 
з них – Національної поліції та Служби безпеки України, 
навіть погіршився [10]. Дані результати опитувань, в першу 
чергу, стосуються керівників таких органів, тому що саме вони 
впливають на визначення, погодження та формування 
державної політики у сферах їх діяльності. Від очільників цих 
органів залежить призначення на посади керівників 
підпорядкованих підрозділів, які повинні здійснювати 
управління підлеглими задля успішної реалізації завдань, що 
стоять перед органом, а також здійснювати заходи щодо 
попередження та боротьби з корупцією, що безпосередньо 
впливає на безпеку державного управління. Необхідно 
підкреслити, в даному випадку, що керівник будь-якого органу 
влади, і тут не виняток правоохоронна сфера, це його обличчя, 
яке завдає ритму в роботі підлеглих. Тому, зазвичай, 
громадська думка про керівника органу державної влади – це 
думка, яка відноситься до органу в цілому. Отже, для 
ефективного здійснення державного управління необхідні чіткі 
критерії (вимоги) до перших керівників, а також відсутність 
під час призначення політичної доцільності тих чи інших 
політичних сил, що вкрай важливо для безпеки 
функціонування органів публічної влади. 

Висновки: 
1. Безпека державного управління досягається за 

допомогою точного і неухильного дотримання та виконання 
законів та підзаконних нормативно-правових актів усіма 
суб’єктами владних повноважень у тій або іншій сфері 
функціонування органів публічної влади. А це, у свою чергу, 
передбачає високу компетентність суб’єктів державного 
управління, яка досягається ефективним, неупередженим, 
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професійним відбором кандидатів на публічну (державну) 
службу; відсутністю корупційних проявів під час проведення 
конкурсів; відсутність політичного впливу на формування 
апарату державної служби. 

2. Безпека державного управління залежить від 
злагодженого механізму роботи усіх суб’єктів, що його 
здійснюють, їх взаємодії та координації. Розбалансованість у 
діяльності, «перетягування» повноважень від одних органів 
публічної влади (їх посадових осіб) до інших, сприяє 
негативному результату, а у кінцевому варіанті – створює 
небезпеку для державного управління. 

3. Безпека державного управління забезпечується 
ефективною роботою правоохоронних органів щодо 
попередження, виявлення і припинення посягань на нормальну 
роботу органів державної влади та місцевого самоврядування. 
На сьогодні, в Україні існує велика кількість правоохоронних 
органів, тому їх злагоджена робота, належне виконання 
повноважень працівниками і чітке їх розмежування, 
професіоналізм, взаємодія сприятимуть забезпеченню безпеки 
державного управління. 

4. Оптимізація структурних підрозділів органів публічної 
влади, усунення дублювання функцій та повноважень, буде 
сприяти економії коштів державного бюджету, а також більш 
швидкому і ефективному виконанню поставлених завдань, що, 
зокрема, забезпечить безпеку державного управління. 

Отже, безпека державного управління – це 
цілеспрямований, скоординований, постійний процес 
належного, на основі дотримання встановлених принципів, 
ефективного виконання повноважень посадовими особами 
органів публічної влади, що супроводжується досягненням 
позитивних результатів у сфері їх компетенції та дієвою 
протидією загрозам, які виникають під час реалізації функцій 
державного управління. 
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ODDÍL 2. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 

 
§2.1  ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ (Алєксєєва О.В., Шпикуляк О.Г., 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 
Мазур К.В., Вінницький національний аграрний університет, 
Ксенофонтова К.Ю., Національний науковий центр «Інститут 
аграрної економіки», Суховій А., Національний університет 
біоресурсів і природокористування України) 

 
Вступ. В ринковій економічній системі задоволення 

потреб і реалізація інтересів індивідів підпорядковано 
необхідності здійснювати трудову й (або) підприємницьку 
діяльність, що означає зайнятість. Зайнятість повязана із 
підприємницькою активністю, яка зокрема в аграрному секторі 
економіки, формує можливості для: отримання роботи 
працездатною особою у статусі найманого працівника; набуття 
доходів підприємцем від участі у заснуванні й організації 
функціонування підприємства. Створюється  механізм 
зайнятості населення з відповідними особливостями і 
специфікою, залежно від інституційних умов соціально-
економічного, ринкового обміну, трендів та траєкторій 
розвитку галузі. Підприємницькі структури як система 
залучення найманої праці, а також реалізації ідей та практик, 
формують інституційний механізм зайнятості населення. З 
огляду на сучасну ситуацію в аграрній галузі й на ринку праці, 
актуальними є багато проблем, які потребують науково-
дослідної розвідки та розроблення теоретико-методичних 
рекомендацій для їх вирішення. 

Дослідники проблематики підприємництва, аграрної 
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складової організації господарювання і зайнятості зокрема, 
представили в систему дифузії знань різні концепції й 
трактування сутності механізмів, характеристики інституцій, 
оцінки важливості питань повязаних із трудовою діяльністю 
людини. До предметної області піднятого нами питання 
відносимо праці таких науковців як: А. Маслоу, В. Биба,                 
О. Бражко, О. Вільямсон, Т. Гоголь, В. Кучеренко,                            
Н. Коваленко, Т. Козарь, Г. Купалова, Л. Лісогор, М. Малік, 
Ю. Маршавін, О. Новікова, О. Ковалюк, А. Сміт, В. Ткачук,  
М. Туган-Барановський, О. Фінагіна та інших, включаючи 
авторів пропонованого дослідження.   

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
підприємництво як соціально-економічний феномен, особливу 
форму реалізації соціального капіталу [29], слід зазначити про 
сукупність організаційних форм зайнятості у підприємницької 
діяльності [18, c. 6]. Відповідно до інституційного статусу на 
ринку, ролі в соціально-економічному механізмі обміну – 
підприємець є основним господарюючим суб’єктом, який у своїй 
діяльності керується функціями підприємництва, отримує 
прибуток чи дохід у результаті та вирізняється наявністю 
властивих йому особливих рис [10, с. 722]. Наголошуємо про 
інституційні та організаційно-економічні спроможності 
підприємництва забезпечити зайнятість населення.  

Функціонал підприємництва, практика  реалізації ним 
господарських, соціально-економічних, а також саморегулівних 
функцій у принципі відповідає цілому ряду критеріїв, які 
розподіляються на загальні і на такі, що мають галузеву 
специфіку застосування. Відповідно виділяється аграрне 
підприємництво, адже  згідно специфіки організації 
господарювання цей сектор є особливим у забезпеченні 
зайнятості населення [28]. Від динаміки розвитку аграрного 
підприємництва залежить потенціал вирішення соціальних 
проблем, що виникають на сільських територіях [3, с. 102]. 
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Здійснення підприємницької діяльності в аграрному секторі 
повязане із такими особливостями галузі як: сезонність 
виробництва, вплив природних факторів, відтворення та 
використання робочої сили, особливості структури 
виробництва, попиту на сільськогосподарську продукцію та 
пропозицію продуктів харчування, обмежена залежність 
виробництва від величини площ землі та особливостей 
бухгалтерського обліку [3, с. 102]. Ці особливості кардинально 
впливають на організацію виробництва і праці, визначають 
підприємницький ефект, зайнятість населення, утворення 
відповідного інституційного механізму, що співвідноситься з 
умовами підприємницького середовища. 

Підприємницьке середовище – це певні умови, що 
створюються в суспільстві й впливають на можливості та кінцеві 
результати діяльності суб’єктів ринкових відносин та дають змогу 
підприємцю реалізувати свої цілі і функції [9, с. 46]. 

На підприємницьку діяльність у сільській місцевості, а 
значить і на формування інституційного механізму зайнятості 
населення, впливають [17, с. 102]: нормативно-правова база 
(макрорівень): визначає і встановлює «правила гри» для 
функціонування підприємництва взагалі; політична ситуація 
(макрорівень): підприємницьке середовище у сільській 
місцевості характеризується нестійкістю; соціальні настрої в 
суспільстві (макрорівень) посилюються недоліками в 
проведенні реформ та відсутністю соціальної відповідальності; 
науково-технічний рівень (макрорівень): мале підприємництво 
у сільській місцевості характеризується зношеністю основних 
фондів, застарілими методами управління і відсутністю 
професійного менеджменту; стан розвитку ринкової 
інфраструктури, яка є індикатором підприємницької діяльності 
у сільській місцевості; суб’єкти підприємницької діяльності 
(мікрорівень), які визначають і створюють умови 
функціонування середовища, визначають стратегію його 
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розвитку, кадрову й фінансову політику [17, с. 102]. 
Виділяються галузеві виробничо-господарські аспекти зайнятості 
населення з позиції аналізу трудомісткості виробництва, 
особливостей використання робочої сили. Має місце актуальна 
специфіка у рослинництві і тваринництві, за окремими секторами 
та навіть по культурах, видах тваринницької продукції. Тим самим 
інституційний механізм зайнятості позиціонується виходячи з 
особливостей технології виробництва, організації праці, а загалом 
спеціалізації підприємства. Як приклад – плодоовочевий 
підкомплекс – сектор зайнятості у спеціалізованих господарствах 
переважно мікро- і малого, а в окремих випадках – середнього 
підприємництва. 

Втім зайнятість в аграрному підприємництві дозволяє 
реалізувати потенціал підприємця, найманого працівника, у 
покращенні їх соціально-економічного добробуту. Загальний 
стимул до зайнятості, практично до праці, відповідає 
об’єктивно пріоритетній необхідності задоволення людиною 
широкого кола потреб, які в науковому світі кваліфіковані за 
підходом А. Маслоу [1] (піраміда Маслоу). Створюючи ресурс для 
задоволення продовольчої потреби, потреби в їжі для конкретної 
людини – сектор аграрного підприємництва вибудовує 
спроможності досягти інституційного консенсусу у: формуванні 
гарантій національної продовольчої безпеки; отриманні доходів 
для підтримки розвитку сільських територій.  

В ринковій системі реалізується зайнятість 
підприємницькою і безпосередньо трудовою діяльністю, що на 
практиці інституційно роз’єднані або ж поєднувані згідно до 
організаційно-правових характеристик форми господарювання. 
Наприклад, сімейне фермерське господарство засновується на 
базі обов’язкової трудової участі його членів – приклад 
поєднання підприємницької і трудової діяльності однією 
особою [23; 24]. Таким чином, у широкому розуміння 
зайнятість вірно трактується як «система виробничих відносин 
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між найманими працівниками та підприємцями, менеджерами, що 
виникають у процесі забезпечення працездатного населення 
робочими місцями та усвідомленої діяльності людей, спрямованої 
на виробництво товарів і послуг з метою створення прибутків для 
власників капіталу, отримання доходу для відтворення робочої 
сили та задоволення суспільних потреб» [11, с. 229]. Визначаємо 
зайнятість як сектор, явище в життєдіяльності людини, завдяки 
якому здійснюється поєднання трудових і підприємницьких 
здібностей для організації процесів перетворення факторів 
виробництва у блага.  

Суспільством, економікою, ринком і підприємництвом, 
утворюється інституційний механізм – для забезпечення 
організаційно-економічних умов зайнятості населення, а саме - 
функціонування «системи соціально-економічних відносин 
між людьми, які виникають у процесі їх діяльності, 
зорієнтованої на задоволення потреб людей, а також при 
забезпеченні працездатного населення робочими місцями та 
здійсненні розширеного відтворення робочої сили» [11, с. 230]. 
Через взаємодію чинників формування інституційного 
механізму підприємництво забезпечує опосередкування 
зв’язку й безпосереднє залучення робочої сили у господарську 
систему суспільства і організацію праці.  

Формування інституційного механізму зайнятості 
населення відбувається у системі ринку – робочої сили і праці. 
За визначенням М. Туган-Барановського [26], «… ринок  по 
умовах капіталістичного господарства уявляє з себе величину, 
котра хитається, ринковий попит то зменшується, то зростає. 
Відповідно до цього, кожне капіталістичне підприємство то 
зменшує, то збільшує число своїх робітників» [26 с. 242–243]. 
Ринок праці в сільському господарстві, аграрному секторі 
економіки є особливим за інституційною природою реалізації 
ефектів підприємництва. Контекст пізнання його змістовної 
сутності в тому, що: «товарну» об’єктність ринку робочої сили 
становить «контингент працездатного населення, що пропонує 
роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд 
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життєвих благ» [15, с. 18]; ринок праці позиціонований як 
система відносин обміну здатностями індивідів.  
Вважаємо ринок праці середовищем балансування попиту-
пропозиції як процесу за який відповідний стейкхолдер отримує 
дохід від наймача на роботу (підприємця). Ринок праці у своєму 
функціонуванні підпадає під дію інститутів та інституцій, які 
узгоджують поведінку працівників у відносинах реалізації обміну. 
В даному секторі взаємовідносин задіяні інститути як «правила 
гри» закріплені в законах, нормативних актах, принципах, 
соціальних нормах, а також як установи та організації, що 
формують інфраструктуру ринку праці..., механізми, що регулюють 
функціонування ринку праці та його розвиток» [12, с. 66].  Ринок 
праці так само є й сферою збалансування інтересів різних груп 
стейкхолдерів (рис.1) 

Рис. 1. Інституційні чинники збалансування інтересів 
стейкхолдерів на ринку праці 

*Сформовано на основі результатів наукових досліджень і узагальнень 
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Одним із чинників становлення теорії і реалізації 
практики господарювання в умовах ринку є мотивація, адже 
підприємницькі формування перебувають у змінюваних умовах 
ринкового господарювання [2]. Щодо статусних функціоналів 
інституту мотивації, то ми погоджуємося з думкою Б. Биби [5] і 
Н. Теницької [5] про те, що мотивація утворюється тоді [5, с. 167], 
коли у суб’єкта господарювання (підприємця, працівника) 
наявні кваліфікаційні спроможності та виникають спонукальні 
мотиви до здобуття соціально й економічно обумовлених благ, 
адже для їх отримання потрібна особиста праця людини-
працівника, а також заінтересованість підприємця-наймача 
робочої сили [5, с. 167]. Особистісна мотивація – визначальний 
чинник добробуту працівника – опосередковує процеси, дії, 
відносини з отримання благ, які здатні задовольнити потреби.  

Координуючу роль у організації інституційного 
забезпечення зайнятості населення відіграє держава. 
Визначальна риса держави полягає в тому, що, по-перше, існує 
інститут, який здійснює найвищу владу, і ця влада 
поширюється на всіх людей; по-друге, наявність прав – це 
набір обов'язкових правил поведінки, сформульованих або 
затверджених державою; по-третє, існує певне розширення 
повноважень території, юрисдикції країни [20]. Ця роль 
регламентується також аграрною політикою з формування та 
реалізації комплексу правових, організаційних, економічних, 
соціальних та кадрових заходів щодо забезпечення 
продовольчої безпеки та створення умов для розвитку 
сільськогосподарського виробництва [19, с. 8]. Також це 
досягнення тактичних і стратегічних цілей завдяки 
регуляторним діям із формування ідеології  упорядкування 
процесів залучення й участі робочої сили у системах 
господарювання підприємств через механізм впровадження 
заходів державної політики (рис. 2).  

Держава виконує функції: законодавчого регулювання 
(нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів ринку 
робочої сили та сприятливого клімату для їх функціонування); 
економіко-соціальна (забезпечити таку структуру зайнятості, 
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при якій зростатиме попит та підвищуватиметься кваліфікація 
працівника); соціальний захист безробітних; регуляції ринку 
праці непрямими методами (через фіскальну, демографічну, 
житлову політику тощо) [14], усе це поєднується в 
інституційному механізмі регулювання.  

 
Рис. 2.  Цілі і завдання державної політики зайнятості* 

*Сформовано і доповнено на основі [8]. 
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зміни в перерозподілі робочої сили. Організаційний і 
структурний вплив на ринок праці, зайнятість населення 
здійснює розвиток підприємництва, а саме – за наслідком 
соціально-економічної ефективності господарювання впливає 
на формування інституційного механізму зайнятості, як 
системи умов, організацій, видів діяльності в межах яких 
реалізуються трансакції обміну робочої сили у статусах 
підприємця і найманого працівника. 

Зайнятість є сферою суспільного життя, без якої 
неможливий ні економічний, ані соціальний розвиток країн. 
Ефективність використання трудового потенціалу та 
економічне зростання залежить від рівня доступності 
зайнятості населення (чи всі, хто бажають працювати, можуть 
знайти сферу прикладання праці), продуктивності як на рівні 
компаній, так і на рівні працівників та гідності за умовами (з 
достатньою заробітною платою та безпечними умовами праці) [4]. 
На ринку праці наявна, порівняно з іншими ринками, велика 
кількість інституційних структур, до яких належать система 
трудового законодавства; різні установи й служби 
регулювання зайнятості; державні програми зайнятості; 
профспілки, органи соціального страхування.  

За висновком І. О. Штундер [30], процес глобальної 
інституціоналізації зайнятості в Україні має свої особливості, 
які є складними та суперечливими та включають реформу 
створених інституцій, ефективність роботи яких низька. 
Формування інституційного середовища відбувається майже 
спонтанно і на нього впливає незалежне прийняття рішень 
державою, роботодавцями та працівниками. Зміни у системі 
трудових відносин, особливо зростання безробіття, 
поглиблення диференціації та зниження реальних доходів, 
характеризуються складністю та неоднозначністю оцінок. Взагалі 
кажучи, ситуація із зайнятістю характеризується нестабільністю, 
що проявляється у відсутності ефективної системи, яка б могла 
забезпечити умови для наближення до рівноваги ринку. Досвід 
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застосування економічних систем, призначених для реагування на 
ці зміни, лише накопичується. Сучасні форми працевлаштування 
(віддалена зайнятість, аутсорсинг, оренда працівників тощо) 
вливаються у ринок здебільшого через неформальний                         
сектор [30, с. 45–46], що зумовлено характером організації 
господарювання суб’єктів підприємницької діяльності. 

Інституційний механізм формування інфраструктури 
національного ринку праці можна представити як сукупність 
соціально-економічних та інституційно-правових структур, форм і 
методів впливу на чинники формування і функціонування ринку 
робочої сили, за допомогою яких здійснюється мотивація 
суспільних, групових та особистих інтересів з метою досягнення 
оптимального рівня якості робочої сили [27]. Методично слід 
виділити інституційні важелі впливу на формування ефективної 
зайнятості (рис. 3) [6; 16; 21]. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Інституційні важелі впливу на формування 
ефективної зайнятості* 

*Сформовано на основі опрацьованої літератури [6; 16; 21] 
 

Підприємництво безвідносне до стану й динаміки розвитку 
економіки апріорі є системним чинником формування 
інституційного механізму зайнятості населення через трансакції 
обміну в господарському, соціально-економічному та 
інфраструктурному секторах. У консолідованому плані за 

ЕФЕКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ 

СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

БАЗОВІ ІНСТИТУТИ ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

73 

О. Вільямсоном [7] цей процес відбувається завдяки економічним 
інституціям, серед яких очільними є: трансакційні витрати і 
контракти; угоди у реалізації яких бере участь людина; договірні 
відносини та інтеграція; фірми і зобов’язання; механізм організації 
праці й робочої сили [7]. Тобто у розвиток цього ствердження 
поведемо мову про об’єктивну залежність між суспільним 
добробутом і обсягом зайнятості населення, що перебуває у 
прямій залежності від організації інституцій ринку, інституційного 
механізму за участі підприємств, що стосужться й аграрного 
сектору. На переконання Ю. Коваленка [13] 
«…сільськогосподарські підприємства незалежно від форм 
власності та господарювання як виробники тієї чи іншої продукції 
виступають однозначно операторами (контрагентами, 
функціонерами на двох типах ринків – ресурсних та                  
товарних) [13]. При цьому в організації інституційного механізму 
зайнятості мають значення форми і розміри підприємств, а також 
способи організації зайнятості. Зокрема у дослідницькому 
середовищі доведено креативність господарств сімейного типу, 
що ми визначаємо як інституційну особливість господарювання. 
Зокрема данного типу суб’єкти у найкращій формі здатні до 
реалізації трудової мотивації, адже зайняті на виробництві 
індивіди поєднують працю і власність в одній особі.  
Підсумовуючи теоретико-методичні аспекти аналізу піднятої 
проблеми відзначимо, що методологічну основу проектування 
взаємодій в інституційному механізмі зайнятості населення 
(рис. 4) становлять базисні і похідні інститути. Методологічно 
прийнятним для акцентування в реалізації нашої дослідницької 
гіпотези вважаємо аспект того, що через розвиток 
підприємництва забезпечуються структурні видозміни в 
інституційному механізмі зайнятості населення. Статусно 
інституційний механізм зайнятості населення становить 
організаційно-економічну конструкцію правил і норм, 
організацій, умов, в системі та під дією яких людина-власник 
робочої сили задіює свій інтелектуальний та людський капітал 
у господарській діяльності підприємства або ж за 
індивідуальної зайнятості – для отримання доходу. 
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Рис. 4. Методологічна конструкція схеми структурних 

взаємодій у формуванні інституційного механізму зайнятості 
населення в ринковій системі за участі аграрного підприємництва* 

*Утворена за результатами теоретико-методичного аналізу літературних 
джерел та практики розвитку підприємництва 

ПРАЦЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ 

ІННОВАЦІЇ 

ПІДПРИЄМЕЦЬ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

РОБОЧА СИЛА 

ЗАЙНЯТІСТЬ І МОТИВАЦІЇ 

РИНОК  

ІНСТИТУЦІЇ ТА ІНСТИТУТИ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ДОХОДНІСТЬ І ПРИБУТКОВІСТЬ 

СУСПІЛЬНА І ІНДИВІДУАЛЬНА ВИГОДА 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

75 

Складовими елементами інституційного механізму 
зайнятості населення є людина-працівник, підприємство, 
суб’єкти ринкової інфраструктури, нормативно-правова база. 
Взаємодіючи у процесі формування інституційного 
середовища зайнятості під дією інституцій та інститутів ринку, 
зазначені стейкхолдери утворюють інституційний механізм, 
який збалансовує їхні інтереси в системі здійснення витрат і 
набуття вигід. Реалізація такого сценарію – спосіб досягнення 
ефективності господарювання підприємств, а значить і зв’язку 
із підприємництвом як інститутом ринку й економіки, 
базованої на конкуренції. З одного боку підприємництво, за 
класичним сценарієм є діяльність у якій задіяна робоча сила, а 
з іншого – виступає чинником формування інституційного 
механізму зайнятості населення. Зазначений процес забезпечує 
утворення відповідного інституціонального середовища – системи 
із відповідними інституціями та інститутами, які структурують 
взаємодії суб’єктів ринку робочої сили та ринку праці, 
демонструючи саморегулівні впливи ринку і регулятивні дії 
держави по-відношенню до економічно активного населення.  

Висновки. Концептуалізація теоретичних засад 
інституційного механізму зайнятості в умовах ринку, в 
методологічному плані представляється як знаннєве бачення 
організаційно-економічних характеристик, ефектів, наслідків і 
норм, які здатні видозмінювати систему відносин «працівник – 
роботодавець» щодо задоволення їхніх економічних інтересів. 
Роль підприємництва вбачається як технологічно, 
організаційно, інституціонально й інтелектуально 
видозмінюваної системи залучення робочої сили (трудового 
ресурсу) й використання праці, що спрямовано на досягнення 
прибутковості в умовах конкурентного ринку. Тим самим 
ефекти розвитку підприємництва видозмінюють «правила гри» 
по-відношенню до зайнятості населення у забезпеченні попиту 
на робочу силу, доходності праці, адже підприємницька 
активність, спеціалізація, технологічна оснащеність 
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виробництва, культивують вимоги до обсягу залученого і 
використовуваного трудового ресурсу та кваліфікації 
працівників, що означає творення інституцій, а значить вплив 
на характеристики інституційного механізму. 
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§2.2  ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
(Земляний Д.В., Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет), Крючко Л.С., Дніпровський державний аграрно-
економічний університет)

Вступ. У статті досліджено основні онтологічні аспекти 
формування збутової політики підприємства, як елемента 
національної економіки. Політика продажу є невід'ємною 
частиною і важливим фактором ефективності господарської 
діяльності кожного сучасного підприємства, що спеціалізується на 
торгівлі. Збутова діяльність, як елемент збутової політики  
торгового підприємства в цілому має безліч елементів, котрі 
потребують детальної оцінки їх ефективного використання. 
Формування та розвиток сучасної збутової політики вимагає 
насамперед застосування змін до форм та методів організації 
діяльності підприємств, у тому числі сільськогосподарських. 

На думку інших науковців критеріями, за якими 
оцінюють ефективність збутової політики підприємств можна 
вважати: збільшення кількості клієнтів, зростання обсягів 
наданих послуг та збільшення кількості представництв в 
різних регіонах. Крім того, серед показників, які 
характеризують ефективність збутової політики підприємства 
діяльністю сучасними науковцями виділено наступні: 
загальнодержавна частка ринку; «маркетингова привабливість; 
інтенсивність конкуренції; індекс Розенблюта; темп приросту 
збутових витрат; частка витрат на збут у валовій реалізації; 
рентабельність витрат на маркетинг та збут; маркетингова 
місткість витрат у чистому прибутку; коефіцієнт приросту 
зростання обсягу реалізації від приросту витрат; показник 
зростання доходів від додаткових витрат на збут» [1]. 
        Виклад   основного  матеріалу  дослідження.   Під          
поняттям    збутової    діяльності     можна     розуміти      процес 
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виведення готової продукції на ринок і організацію обміну 
товарами з метою отримання комерційного прибутку. Тут 
готові товари стосуються продуктів, робочих місць і послуг, 
які компанія може запропонувати як товар. Завдяки продажу - 
головному проміжному етапу між виробництвом і 
споживанням - користувачі отримують продукти та послуги у 
своє розпорядження в конкретному місці в конкретний час. 

Вчені ж визначають поняття «збут» по-різному. Одні 
автори розглядають збут як процес фізичного переміщення 
товару й ототожнюють його з поняттями «розподіл» і 
«товарорух», інші – тлумачать збут як процес взаємодії з 
покупцем. А.П. Панкрухін вважає, що збут − це «безпосереднє 
спілкування продавця та покупця» [2, с. 322]. Деякі дослідники 
ототожнюють поняття «збут» і «збутова діяльність». Так,                
П.І. Бєлінський зазначає, що «суть збутової діяльності в 
узагальненому розумінні полягає в тому, що це є процес 
просування готової продукції на ринок та організації 
товарного обміну з метою отримання підприємницького 
прибутку» [2, с. 429]. 

Загальна частина вітчизняних виробників, особливо, в 
галузі сільського господарства, опинившись в нестабільній 
ситуації, пов’язаній з введенням воєнного стану в країні, 
зіткнулася з проблемою реалізації виробленої продукції, яка за 
останні два роки значно загострилася у зв’язку з приходом у 
2020 році епідемії коронавірусу (COVID-19). Через події, які 
почалися у кінці лютого 2022 року та подальший стрімкий 
перебіг військових дій, зафіксовано руйнування енергетичного 
обладнання внаслідок обстрілів російської армії, зокрема 
згоряння кількох вітрогенераторів від попадання снаряда, 
через це у країні погіршився стан збутової політики. 

Незважаючи на це, вдалося зберегти високий рівень 
безвуглецевого балансу енергії. На початок травня понад 80% 
електроенергії в Україні було вироблено генерацією 
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електроенергії (АЕС, ВДЕ, ГЕС та ГАЕС), яка не створює 
вуглецевого сліду. Це більше, ніж за цей період 2021 року[3]. 

 Успіх у досягненні високого рівня конкурентоспроможності 
пов’язаний з людським капіталом, дослідженнями, 
результатом наукових досліджень та знаннями, а також 
стабільним енергетичним середовищем в країні.  

Отже, в умовах прозорості ринкових відносин на 
конкурентних засадах створюватимуться додаткові стимули для 
розвитку відновлюваних джерел енергії, які в свою чергу 
наблизять Україну до цілей енергетичної нейтральності, яка 
безпосередньо має вплив на роботу всіх галузей виробництва в 
країні, що дасть можливість стабілізуватися й збутовій політиці. 

Загалом, вся бізнес діяльність підприємств в країні 
спрямовання на отримання прибутку. Основною ланкою 
бізнесу в цьому питанні є збутова діяльність як завершальний 
етап усієї діяльності, пов'язаної зі створенням, виробництвом і 
доставкою кінцевого продукту споживачам.  

Значний вплив на результати збутової діяльності 
сільськогосподарських підприємств має процес інноваційного 
розвитку галузевих технологій, обладнання, матеріалів, 
продукції та послуг. Інноваційний процес починається задовго 
до початку процесу виробництва. Інноваційна складова є 
рушійною силою стратегічного розвитку компанії. Насправді 
інновації безпосередньо впливають на продажі. Під впливом 
цього фактора відбувається прагнення промислових компаній 
розширити свою клієнтську базу та збільшити продажі[4]. 

Можна зауважити, що сучасні технології базуються на 
фундаментальних науках, які в свою чергу створюють ресурси, 
основу сучасних технологій. У розвинутих країнах світу 
показник приросту ВВП за рахунок впровадження нових 
технологій становить 60–90%, тоді як в Україні він складає 
менше одного відсотка[1]. Хоча Україна за кількістю 
науковців входить до першої десятки країн світу. 
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Розглянемо приріст реального ВВП на прикладі двох 
країн України та Німеччини рис.1. 

          Рис.1. Приріст реального ВВП на прикладі двох країн 
України та Німеччини 

Якщо брати до уваги основні бізнес-технології, які 
отримали світове визнання, то до них можна віднести: 
франчайзинг, лізинг, факторинг, аутсорсинг, кеш бек та 
кластеризацію. Через швидкий розвиток інформаційних 
технологій та інтернету зростає і розвиток бізнес-технологій. 
Автоматизація та підвищення швидкості виробництва, 
логістики, обслуговування — те, що виділяє компанії-лідери 
на ринку.   

Хочеться підкреслити, що Україна з кожним роком все 
більше застосовує нові бізнес-технології для розвитку 
економіки та зокрема і збутової політики.  
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Планування збутової діяльності є одним із 
найважливіших пріоритетів у сфері стратегічного планування 
розвитку бізнесу, оскільки результати ефективної організації 
збутової діяльності безпосередньо впливають на результати 
загальногосподарської діяльності підприємства. 

В свою чергу, маркетингове планування збутової 
діяльності є найважливішим етапом у процесі управління 
збутовою політикою, оскільки від ефективності планування 
залежить майбутня діяльність підприємства та його позиція на 
ринку [5]. Розуміння маркетингу як методу та інструменту 
збуту означає лише пошук і відбір покупців (замовників) 
продукції, яку компанія виготовила або може виробляти, і не 
відповідає розвиненому рівню ринкових відносин. Оскільки 
зовнішній вигляд і виробничі характеристики товарів мало або 
зовсім не пов’язані з фактичним попитом, орієнтація 
виробництва виключно на продаж товарів є джерелом 
постійної невідповідності між попитом і пропозицією та кризи 
надвиробництва. ринку [6]. 

Зазначені недоліки зумовлюють необхідність зміни 
підходів до організації управління збутом. Для успішної 
діяльності компанії в ринкових умовах необхідна комплексна 
структурна модифікація системи управління маркетинговою і 
збутовою діяльністю, її орієнтація на завоювання і збереження 
кращою частки ринку, забезпечення конкурентних переваг 
підприємства [7].  

Організаційна структура системи збуту залежить від 
обсягів та інтенсивності збутової діяльності, виду і характеру 
продукції та інших особливостей. При її створенні 
враховуються такі особливості: розподіл праці і спеціалізація 
співробітників повинні бути вигідними для компанії; 
організація продажів повинна бути стабільною і безперервної, 
що забезпечує 24 координацію різних видів збутової 
діяльності, виконуваних підрозділами підприємства. 
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Структура системи збуту, що відображає розподіл збутового 
відділу компанії за функціональною ознакою і основними 
напрямками його діяльності представлена на рис.1.2 [8]: 

Рис. 1.2. Підрозділи  відділу збуту [8] 

На вищевикладеному рис.1.2. зображено підрозділи 
відділу збуту, існує керівник збуту, який безпосередньо керує 
групою планування збуту, також заступник з маркетингу має 
свою маркетингову групу, і в очевидь заступник зі збуту керує 
оперативно-диспечерською службою. Кожен з керівників 
групи має свій відповідний сектор. 
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Організаційні функції системи збуту підприємства можна 
структурувати їх з різних видів діяльності: постачання, 
зберігання, сортування, встановлення контактів та підтримка 
відносин, інформаційне забезпечення. Застосування моделей в 
організації збутової діяльності створює умови для досягнення 
кращих результатів при проведенні логістичного розподілу – 
комплексу взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в 
процесі розподілу продукції між споживачами для 
задоволення платоспроможного попиту і підвищення 
рентабельності діяльності підприємства [9]. 

Одним з важливих факторів збутової політики є 
Належний рівень системи логістики. Нижче належного рівня 
логістична система компанії це набір компонентів, частина 
торгової діяльності, яка забезпечує нормальні умови праці. 
Просування продукції на ринок, а саме: рух  і наявність 
продукції на складах і в торгових точках таких як: склади, 
торговельні приміщення (власні або орендовані), будова 
відносин з партнерами , обрання кращих постачальників, 
спілкування  з ними -це все, що стосується зовнішніх 
предметів середовища збуту продукції компанії. 

Систематизація корпоративної збутової діяльності. Для 
управління збутовою діяльністю підприємства необхідна 
система, форма організації збуту,  яка підтримує 
одноманітність і послідовність операцій з продажу продукції. 
Систематизація збутової діяльності відбувається в певному 
порядку - поетапно, у взаємозв'язку всіх учасників збуту, а не 
діяльність однієї особи. 

Методологія наукового дослідження управління 
збутовою діяльністю підприємства, таким чином, включає 
загальний набір методологічних положень, прийомів, методів і 
застосування методів і принципів, які дозволяють найбільш 
повно дослідити і охарактеризувати особливості управління. 
Для збутової діяльності окремих компаній, що не залежить від 
галузі потрібно шукати свій підхід до ситуації. 
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Процес побудови системи відділу збуту є важливим для 
збутової діяльності компанії. Основним методологічним 
принципом збутової діяльності є наявність продукції для 
задоволення попиту. Належний рівень системи логістики. 
Надання інформації про процес і вибір найкращого каналу 
збуту, кваліфікація талантів, систематична збутова діяльність 
підприємства. 

Висновки. Підвищення ефективності збутової політики 
полягає в отриманні максимальних результатів за найнижчої 
вартості або меншої загальної вартості за одиницю продукту, 
тобто порівняння результату з загальною вартістю. Таким чином, 
можна оцінити ефективність політики продажу компанії, 
наприклад зростання продажів за рахунок акцій і зростання 
собівартості реалізованої продукції. Водночас підхід до цільових 
альтернатив дозволяє оцінити підвищення ефективності шляхом 
порівняння запланованих і фактичних показників оцінених 
завдяки інвестиціям в рекламний комплекс. 

Тому в сучасних умовах господарювання управлінський 
менеджмент посідає важливе місце в системі планування 
збутової політики підприємства, а саме управління 
виробничим процесом. Слід приділяти більшу увагу аналізу, 
плануванню та підвищенню ефективності політики продажів. 
Забезпечення відповідного обслуговування споживачів і 
партнерів, проведення різноманітних маркетингових 
досліджень і збагачення теоретичної та актуальної інформації 
у практичному значенні.  

Формування маркетингової політики сільськогосподарських 
підприємств впливає на різницю в ціні, викликану 
відмінностями вартості сільськогосподарської та промислової 
продукції, продукти якої використовуються для 
сільськогосподарського виробництва. Показники даного 
продукту базуються на його найменуванні та 
конкурентоспроможності на ринку. Визначення основних 
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напрямів організації ефективної збутової політики 
забезпечується плануванням виробничо-комерційної 
діяльності, купівельною спроможністю населення, 

 каналом розподілу, комунікаціями просування і 
постачання продукції. 

Отже, на основі вище викладеного матеріалу розуміємо, 
будучи єдністю стійкого і змінного станів, збутова політика 
містить елементи майбутнього розвитку економіки. 
Враховуючи реалії сучасного ринку, зокрема жорстку 
конкуренцію та тяжкий перебіг подій війни, бачимо, що для 
досягнення поставлених цілей необхідна чітка стратегія 
формування збутової політики підприємств та залучення 
бізнес інновацій. 
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§2.3 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ В УМОВАХ КРЕАТИВІЗАЦІЇ (Кузнецова Н.Б., 
Черкаський державний бізнес-коледж) 

Вступ. Протягом усього історичного етапу свого 
становлення і розвитку, теорія людського капіталу 
змінювалася разом з еволюцією парадигм розвитку світового 
суспільства. Її формування супроводжувалося постійною дією 
як глобальних, так і локальних суспільних трансформацій, 
зумовлених такими глобальними трендами, як інформатизація, 
технологізація, діджиталізація, інтелектуалізація, креативізація 
різних сфер діяльності людини і суспільного життя.  

Більше 60 років концепція людського капіталу постійно 
збагачується новим вченням та різносторонніми науковими 
поглядами про сутність, зміст і структуру людського капіталу. 
Зокрема, існуючі напрацювання в даній галузі знань дають 
можливість виокремити два підходи до концепції людського 
капіталу: традиційний та альтернативний, які мають своїх 
прихильників та скептиків, що породжує численні дискусії і 
ще більше активізує дослідження даної теми. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий історичний 
період людський капітал розглядався науковцями як 
економічне поняття, що характеризує традиційний підхід до 
формування концепції людського капіталу у тісному зв’язку з 
розвитком концепції самого капіталу. Прихильниками 
традиційних концепцій людського капіталу були А.  Маршалл, 
Дж. Мілль, Дж. Уолш, В. Рошер, Ф. Ліст, В. Бейджхот, 
Г. Сіджуік, які заперечували включення самої людини з її 
природними якостями до категорії капіталу, натомість, 
людські знання і здібності людини до праці розглядалися ними 
як складова капіталу чи багатства. 

В узагальненому вигляді ці напрацювання знайшли своє 
відображення у праці Г. Беккера «Людський капітал», де 
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капітал людини розглядається вченим більш ширше і являє 
собою не тільки людські знання, навички і здібності, а й 
джерело їх формування – інвестиції у людину (витрати на 
загальну й професійну освіту, навчання, підготовку на 
виробництві, витрати на охорону здоров’я, міграцію, пошук 
інформації про ціни й доходи, зміну роботи, витрати на 
виховання дітей), які у тій чи іншій мірі сприяють розвитку 
продуктивних здібностей людини, її культурному та 
інтелектуальному розвитку [1]. 

Економічний зміст людського капіталу й сьогодні 
залишається основою формування сучасних економічних 
знань і характеризує капітал людини як економічний актив, що 
формується в результаті інвестицій шляхом набуття знань і 
продуктивних спроможностей індивіда, які знаходять свій 
прояв в трудовій діяльності через отримання певного доходу 
учасниками, задіяними до інвестиційно-виробничого              
процесу [2, с.173].   

Поряд із традиційними підходами до теорії людського 
капіталу, активно розвивалися й альтернативні концепції, які 
за змістом значно поглибили та доповнили традиційні теорії 
глибиною дослідження не тільки економічного, а й 
психологічного, соціального та культурного значень 
людського капіталу. Основою виникнення альтернативних 
концепцій людського капіталу вважається теорія «всеосяжного 
капіталу», розвинута у першій половині ХХ ст. американським 
економістом І. Фішером. На той час в американському 
суспільстві в духовному і економічному житті панували ідеї 
прагматизму, де підсумок життєдіяльності людини і розвитку 
економіки оцінювалися з позиції досягнення практичного 
результату і успіху. У даному контексті І. Фішер стверджував, 
що капіталом є все те, що здатне приносити дохід протягом 
певного часу, тобто  знання, навички, природні, вроджені 
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здібності людини, її моральні цінності, культура, світогляд, 
фізичні і психологічні якості. 

Прихильниками альтернативних теорій людського 
капіталу були Л. Вальрас, І. Фішер, Дж. Кендрик,                         
Дж. Маккулох, Г. Маклеод, Р. Дорнбуш, К. Шмалензі,                   
Л. Турою та інші, які природні здібності і якості людини 
вважали не менш важливими, ніж набуті в результаті освіти, а 
іноді і більш значущими у можливості приносити дохід, 
незважаючи на те, що їх кількісно часто неможливо було 
виміряти у складі людського капіталу. Тобто за 
альтернативним підходом до людського капіталу відносять 
весь спектр продуктивних характеристик і рис індивіда, які 
спроможні приносити дохід.  

Серед вітчизняних науковців прихильниками 
альтернативних підходів до вирішення проблеми людського 
капіталу є Грішнова О.А., Кірʼян Т., Куликов Ю., Лукашевич 
В.М. та ін., де у загальному вигляді під людським капіталом 
розуміють сукупність усіх здібностей людини, як вроджених, 
так і самостійно набутих, накопичених і розвинутих нею в 
результаті інвестицій в її освіту, професійне навчання і 
розвиток, здоров’я, мобільність, мотивацію, внаслідок участі 
людини в процесах продуктивної праці, т.б. у процесах 
відтворення  матеріальних і духовних благ. Численними серед 
прихильників альтернативної концепції людського капіталу є й 
інші вчені, такі як Ільїнська Т.І., Одбогов Ю.Д., Руденко Г.Г., 
Бабиніна Л.С., Корицький А. В. та інші.  

До якісних характеристик, що є складовими людського 
капіталу за альтернативними концепціями науковці відносять: 
привабливість людини, її рішучість, ввічливість, 
наполегливість, самоконтроль, комунікаційні навички, 
впевненість у собі, емоційну стійкість (стресостійкість), 
відповідальність, здатність приймати виклик, готовність до 
змін, уміння підтримувати знайомства, дотримуватися законів 
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і традицій тощо [3, с. 25]; інтелектуальну та інформаційну 
мобільність [4, с. 110]. Більше того, в альтернативних 
концепціях природжені здібності і якості людини оцінюються 
за вкладом у можливості одержання доходу навіть більше, ніж 
вплив освіти. Такої позиції дотримується, П. Тобмен, який у 
своїх працях обґрунтовано доводить, що у здатності людини 
заробляти (отримувати дохід) значна роль належить 
генетичному потенціалу людини, частка впливу якого сягає 
45% різниці у заробітках; наступним за рівнем значимості є 
соціальне походження з часткою 12%, а на освіту припадає 
лише 6% [5]. Щодо традиційних концепцій, необхідно 
зауважити, що вони повністю не заперечують роль природних 
здібностей людини та їх вплив на отримання доходу.  За 
розрахунками Е. Денісона, наявність освіти забезпечує до 60% 
різниці у заробітках людей, а 40% різниці забезпечено 
нерівністю їх здібностей [6, с. 69-70].  

Така різноманітність характеристик індивіда, визначають 
його як всебічно розвинуту людину з генетично 
успадкованими здібностями та розвинутими природними 
талантами у процесі трудового життя. Проте, володіння 
талантами ще не дає підстав визначати їх людським капіталом, 
оскільки важливим є існування  середовища можливостей - 
певних умов для внутрішньої і зовнішньої мотивації індивіда 
до їх реалізації.  Саме наявність сприятливого середовища для 
людини праці, що визначає її фізичну можливість і 
вмотивованість реалізовувати свої таланти, розвивати та 
удосконалювати свої уміння і навички в трудовій діяльності, 
набувати нових знань і компетенцій в процесі навчання, - 
визначає фундаментальну якісну основу розвитку людини як 
продуктивної сили, збільшуючи її здатність створювати дохід. 

Ключова роль у розвитку традиційних та альтернативних 
концепцій людського капіталу належить тренду креативізації 
та основним чинникам її впливу на формування нових якісних 
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характеристик, що трансформують людський капітал у 
рушійну силу суспільно-економічного розвитку у 
прийдешньому майбутньому. Під креативізацією ми 
розуміємо глибинний процес проникнення і масштабування 
творчої діяльності та креативної складової інтелекту людини у 
суспільному виробництві матеріальних і духовних цінностей, 
що знаходить прояв у розвитку культурних і креативних 
індустрій через розвиток креативного підприємництва, та є 
результатом глобального, трансформуючого впливу 
інтелектуалізації. В умовах креативізації рушійною силою 
суспільних модифікацій стає креативна складова людського 
капіталу та фактори, що визначають процеси його відтворення 
і розвитку (освіта, наука, інновації, інформація, технології). 

Проникнення креативізації в усі сфери суспільного життя 
зумовило зміщення пріоритету на творчу (креативну) складову 
у формуванні ключових компонент людського капіталу, до 
яких згідно основ традиційної концепції належать: знання, 
професійні навички і уміння, здоров’я, мотивація, які 
нагромаджуються шляхом інвестиційних вкладень та згідно 
альтернативних концепцій – розширення спектру якісних 
характеристик людини як власника капіталу, що підсилюють 
фундаментальну основу її якісного розвитку як продуктивної 
сили, – разом забезпечують здатність отримувати дохід. 

На наше переконання, з погляду креативізації, 
розмежування традиційних і альтернативних концепцій 
розвитку людського капіталу є досить розмитим, оскільки між 
ними існує системний зв’язок, який останнім часом все більше 
проявляється. Внаслідок цього теорія людського капіталу 
набуває нового змісту та вектору розвитку. Під дією якісних 
трансформацій продуктивних сил суспільства, відбувається 
формування нового підтипу людського капіталу, залученого до 
креативного сектору економіки та зростання його якісного 
рівня. Саме чинник креативізації зумовлює взаємозв'язок 
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концепцій людського капіталу, зокрема альтернативних,  з 
іншими теорія і концепціями, які пов’язані з процесами 
нагромадження, відтворення, розвитку і використання людини 
як цінного капіталу суспільства, серед яких можна виділити: 
теорії можливостей, концепцій творчості і креативності, 
креативного класу, талант-менеджменту, креативних 
інновацій, креативного підприємництва, творчої міграції, де 
головними інструментами креативізації виступають творчість, 
креативність, талант, інновації (рис. 1). 

Рис. 1. Зв’язок альтернативних концепцій людського 
капіталу з іншими теоріями та концепціями через призму 

креативізації 
З позиції формування і розвитку «м’яких» навичок як 

допоміжних компонент людського капіталу, альтернативну 
концепцію людського капіталу можна розглядати у тісному 
зв’язку з теорією можливостей А. Сена [7]. Дана теорія 
концептуально поєднує людський капітал із цінностями життя, 
визначаючи життєвий потенціал власника капіталу до 
розвитку. В рамках цієї теорії можна прослідкувати як 

Альтернативні концепції 
людського капіталу

Теорія 
можливостей

Концепція творчості і креативності
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Концепція талант-менеджменту

Концепція креативних інновацій

Концепція креативного підприємництва
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людський капітал проявляє здатність робити внесок у 
виробництво через людські можливості, що пов’язані із 
здатністю людей цінувати життя та суттєво покращувати свій 
вибір.  А. Сен концептуалізує можливості людей як 
матеріальні свободи, що дозволяють їм досягати цінних 
життєвих орієнтирів: бути здоровим, дожити до старості, 
брати участь у громадському житті, мати самоповагу, бути 
грамотним, свідомим і обізнаним, тобто прагнути до гідного 
життя. Ключовим для людських можливостей є здатність і 
свобода людини робити усвідомлений вибір. Таким вибором 
можуть бути: вибір професії у відповідності до власних 
вподобань, вибір навчального закладу для отримання якісних 
знань, вибір майбутньої сфери економічної діяльності і 
компанії, де будуть реалізовуватися її знання, навички і 
таланти. Поєднання теорії можливостей з людським капіталом 
в значній мірі може розширити підґрунтя альтернативних 
підходів до концепції людського капіталу, де першість 
належить людині як індивідові, спонукальну причину її дій і 
прагнень, що уособлюється в мотиваційній складовій її 
особистісного капіталу, у зростанні продуктивності праці та 
здатності отримувати більший дохід. 

Сучасний тренд креативізації характеризується 
масштабуванням у суспільному виробництві творчості, як 
діяльності, що створює нову якість і проникає в усі галузі 
економіки та креативності, як технології організації процесу 
творчості, інструментами якої є знання і особливості 
мислення, інтегровані у творчу діяльність. 

Творчість і креативність є взаємопов’язаними і 
взаємодоповнюючими чинниками. Інтеграція креативності у 
творчість характеризує глибинність проникнення вміння і 
обдарованості (таланту) людини, відмінного від стандартного 
типу мислення, генерувати нові ідеї і трансформувати їх в 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

96 

процесі діяльності у створені нові якісні матеріальні чи 
духовні цінності. Феномен творчості та креативності 
досліджено нами у праці [8], де творчість визначено як один із 
видів діяльності людини зі створення чогось суб’єктивно 
нового; як процес продукування ідей чи створення винаходів, 
наповнених певним змістом і які є оригінальними та 
індивідуальними, а креативність – як здатність людини бути 
кмітливою, оригінальною у своїх судженнях і діях, нетиповою 
і нестандартною, тобто такою, що “руйнує традиційні чи 
прийнятні схеми мислення”; як стійку сукупність рис людини, 
що сприяють пошуку нового, оригінального, нетипового.  

  Поняття творчості є багатоаспектним і розглядається 
науковцями з різних позицій: філософії, психології, 
педагогіки, естетики, історії культури (релігії), а останнім 
часом і з позиції економіки та суспільного розвитку. Крім того, 
творчість ще розглядається у двох аспектах: особистісному та 
соціальному. 

Дослідженню творчості та креативності присвячені праці 
Дж. Хокінса, Ч. Лендрі, П. Торренса, Дж. Нью-Баджина,                     
Р. Стернберга, Д. Лаверта, Гілфорда, К. Тейлора, 
Р. Б. Кеттеллта, Л. Купера. Серед вітчизняних вчених феномен 
творчості вивчався Піхорович В. Д., Лук А. Н., Ткаченко Л. І., 
Андрієвською В., Торшиною К. О., Чужиковим А. В. та ін. 

На нашу думку трактування творчості з позиції 
економіки та інноваційних технологій тісно переплелося з 
поняттям  «креативність», коли людською творчою працею 
створювався креативний інноваційний продукт, призначений 
для продажу іншим, та пов’язані з цим процесом необхідні дії 
щодо його якісного позиціювання на ринку, поширення та 
успішного збуту, які часто вимагали рішучості, ризикованості 
й оригінальності у прийнятті певних рішень.   

Таким чином, креативність розглядається в аспекті 
творчих здібностей людини, що визначають здатність ідеї до 
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«варіативності, гнучкості, інноваційності, а саму людину до 
мисленнєвої діяльності, що передує процесу творчої дії» [9, с. 35]. 
Саме ці здібності (таланти) людини є особливо необхідними та 
цінними для сучасного креативного бізнесу. 

Її можна розглядати як фактор обдарованості людини, її 
унікальний талант у продукуванні нових ідей, у сфері 
прийняття рішень, що характеризується її здібностями і 
вміннями застосовувати нестандартні, нетипові техніки, 
підходи, способи та методи вирішення життєвих та 
професійних ситуацій.  

Креативність у сучасних умовах розвитку є особливо 
цінним суспільним ресурсом і важливою складовою 
конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці, 
оскільки забезпечує їй певні конкурентні переваги і впливає на 
формування її вартості. Загалом, творчих і креативних людей 
можна вважати “інтелектуальним золотомˮ людства, головним 
ресурсом розвитку міст і регіонів внаслідок їх таланту 
творити. 

Продовжуючи тему креативності як автономного 
фактору обдарованості людини, тобто її таланту, розглянемо 
цей людський феномен, який пов'язаний з людським капіталом 
та набув вагомого значення як на індивідуальному, так і на 
локальному та глобальному рівнях. 

Кінець ХІХ початок ХХ ст. характеризувалися 
динамічним розвитком науково-технологічного прогресу, що 
стало першопричиною переходу від індустріального устрою до 
інформаційного, і у зв’язку з цим - активізації попиту на 
висококваліфікованих управлінців та зростання схильності 
людей змінювати місце праці. Ці фактори зумовили 
необхідність виокремлення талановитих працівників як 
окремої категорії персоналу, що змусило великі компанії, такі 
як “McKinsey & Company”, “Toyota”, “Google”, “Pixar” та ін. 
включитися у масштабну боротьбу за таланти. Відтоді термін 
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«таланти» посів чільне місце у кадровій політиці підприємств 
та став вагомим інструментом забезпечення 
конкурентоспроможності не тільки самих працівників як 
власників талантів, а й підприємств та країн на міжнародному 
рівні.  

Такі тенденції зумовили появу у теорії людського 
капіталу поняття таланту, що стало об’єктом численних 
досліджень та активних дискусій на предмет – чи можна 
таланти віднести до категорії людського капіталу?  

Якщо аналізувати етимологію слова «талант», то можна 
спостерігати, що вона є багатогранною, різною за смисловим 
змістом і значенням в різні періоди історичного розвитку 
суспільства [10]. Еволюція суспільних відносин детермінувала 
сутність  слова «талант» як особливі здібності чи 
обдарованості, які втілені у людях, що визначає їх 
талановитими, тобто здатними демонструвати видатні 
досягнення у розумовій чи фізичній сферах [11]. 

Сучасні словники визначають «талант» як природну 
здатність робити щось добре; як особливу здібність чи 
здатність; як високі розумові здібності; як людину чи людей з 
талантом. 

Крім того, численні публікації і звіти провідних компаній 
(“McKinsey & Company”, “Tesla Motors”, “Disney”, “General 
Electric”), присвячені талантам, боротьбі за здібних і 
обдарованих працівників внаслідок зростання конкуренції на 
ринку праці, дають підстави визнати таланти людським 
капіталом з позиції альтернативних концепцій, де вроджені 
здібності і обдарованості людини як таланту підсилюють 
цінність людини як капіталу і визначають основу здатності 
талановитої людини працювати продуктивно, в силу таких 
важливих чинників як, високого рівня самомотивації, 
здатності до навчання, цілеспрямованості для отримання 
вигоди (для себе, підприємства, суспільства). 
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Основним ознаками таланту як людського капіталу є: 
- участь у певному виді економічної діяльності (для 

таланту це може бути той вид діяльності, де талановита 
людина може реалізувати свої специфічні таланти); 

- здатність набувати якісних характеристик в процесі 
навчання; 

- своєю високопродуктивною працею забезпечувати 
високий дохід. 

Якщо розглядати таланти з позиції талант-менеджменту в 
компаніях, то HR-фахівці вважають його окремою нішою в 
управлінні людськими ресурсами, повністю інтегрованою в 
HR-процеси системою розвитку та розкриття талантів. Якщо 
управління людськими ресурсами позиціонується як окремий 
бізнес-процес, то управління талантами є інтегрованим з усіма 
іншими бізнес-процесами та видами діяльності в компанії. 
Вперше принципи управління талантами були визначені 
компанією McKinsey,  як «…діяльність компанії, що дає їй 
змогу використовувати вкладення в талановитий персонал у 
галузі середнього та вищого менеджменту» [12]. Для компаній 
управління талантами - це процес вирощування, розвитку та 
утримання талантів; це можливість впроваджувати інновації в 
простір людей, щоб отримати конкурентну перевагу. 
Основною метою талант-менеджменту є найм талановитих 
людей та їх максимальне використання для досягнення цілей 
компанії [13]. Це дає можливість віднести таланти до категорії 
людського капіталу і розглядати таланти як категорію 
«специфічного людського капіталу», який володіє певним 
набором спеціальних знань, притаманних для конкретної 
сфери їх застосування, де його власник є 
висококваліфікованим експертом та проявляє здібність у 
досягненні виняткових результатів в бізнесі. 

Поява терміну «талант» у наукових дослідженнях 
пов’язана саме з необхідністю пошуку конкурентних переваг 
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підприємствами на ринку за рахунок залучення здібних 
працівників, здатних працювати високопродуктивно, 
результати діяльності яких вирізняються принциповою 
новизною і оригінальністю підходу. Таланти стають головним 
фактором, що визначає успіх компанії та її здатність 
знаходити, розвивати і утримувати таланти, що буде головною 
конкурентною перевагою ще багато років. Саме ці 
характеристики талантів, а також комплекс інших 
характеристик, що визначають їх компетенції, є тим дієвим 
інструментом, що дозволяє підприємству досягати високої 
ефективності бізнесу у відповідності до визначених 
стратегічних цілей і завдань. Виходячи з цього, виникає 
потреба у пошуку талантів, забезпеченню умов для їх розвитку 
і праці, формуванні заходів з їх утримання і залучення. 
Боротьба за таланти, яка почала набувати динамізму з початку 
ХХ ст., зумовила необхідність запровадження на 
підприємствах нового напряму менеджменту - талант-
менеджменту, концепцію якого можна вважати складовою 
концепції людського капіталу. Причому, популяризація і 
поширення талант-менеджменту набуло глобального виміру у 
міру зростання нерівності в економічному розвитку серед 
країн світу. Одним із факторів економічного успіху країн є 
володіння критичною масою талантів, які демонструють в 
окремих галузях економіки найвищий рівень потенціалу та 
високу продуктивність праці, забезпечуючи своїй країні стійкі 
конкурентні позиції на світовому ринку. Особливо це 
стосується провідних галузей економіки з високою доданою 
вартістю, де залучено значний потенціал талановитих 
фахівців. Глобальне значення талантів підтверджують існуючі 
світові рейтинги, такі як IMD World Talent Ranking та The 
Global Talent Competitiveness Index, за якими визначаються 
спроможності різних країн забезпечувати високий рівень 
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конкурентоспроможності своїх талантів, що робить їх 
помітними лідерами у формуванні професійно-технічних і 
глобальних навичок у світі та майбутніх кадрових резервів.  

Якщо зосередити увагу на методиці рейтингової оцінки 
країн за глобальним індексом талантів, то можна спостерігати, 
що ключовими показниками є інвестиції країн у розвиток (в 
освіту) талантів; показники мотивації талановитих працівників 
у компаніях; рівні якості навичок і компетенцій кваліфікованої 
праці – тобто ті показники, що характеризують людський 
капітал.  

Сучасний тренд – «війна за таланти» стає найбільш 
помітним на ринку праці через зростання конкуренції у сфері 
найму та утримання компаніями талановитих працівників, 
конкурентна перевага яких залежить від наявності найкращих 
талантів з нішевими навичками та спеціальностями; є 
ключовим стратегічним організаційним завданням та 
вирішальним фактором продуктивності.  

За прогнозами книги «Війна за таланти» авторів - Еда 
Майклза, Хелен Хенфілд-Джонс і Бет Аксельрод, в міру 
становлення та розвитку нових суспільних відносин все більше 
зростатиме попит на управлінські таланти високого класу, 
оскільки глобалізація, дерегуляція та стрімкий розвиток 
науково-технічного прогресу постійно змінюватимуть умови 
роботи в більшості галузей, тому компаніям потрібні будуть 
керівники, які вмітимуть ризикувати, глобально мислити і 
розумітися на сучасних технологіях. 

Авторами у даній книзі управлінський талант визначено 
як «деяка комбінація гострого стратегічного розуму, 
лідерських здібностей, емоційної зрілості, комунікаційних 
навичок, здатності залучати та надихати інших талановитих 
людей, підприємницьких інстинктів, функціональних навичок 
та здатності досягати результатів» [12]. 
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Попит на таланти зростатиме й надалі, оскільки сучасна 
праця все більше ставатиме інтенсивнішою та складнішою в 
аспекті навичок і знань. Крім того, цінність талановитих 
працівників характеризується надвисокими рівнями їх 
продуктивності праці. Наприклад, дослідження компанії 
McKinsey продемонстрували значну залежність ефективності 
праці талантів від складності роботи. Так, розрив у 
продуктивності праці між працівниками середнього та 
високого рівня її забезпечення сягає: при низькому рівні 
складності роботи – 50%, середньому – 85%, високому – 125%, 
надскладній роботі – 800% [14]. Тож можна констатувати, що 
визнання стратегічної важливості людського капіталу має 
вирішальне значення за будь-якого стану економіки через 
величезну цінність, яку створює кращий талант. 

Теорія людського капіталу збагачується новими 
науковими напрацюваннями в період становлення креативної 
економіки, яку ЮНКТАД та ПРООН визначає концепцією, що 
розвивається та яка заснована на творчих активах, які 
потенційно забезпечують економічний ріст і розвиток [15]. 
Динамічний і економічно значимий розвиток її секторів, які 
знаходяться на перетині культури, мистецтва, бізнесу і 
технологій, детермінує визначальну роль креативної економіки 
як генератора соціального, культурного і людського капіталу 
для усього світу. ЇЇ розвиток і вклад у світову економіку 
напряму набуває залежності від людського таланту та 
розвитку соціального капіталу. Це дає поштовх для розвитку 
концепції креативного класу, автором якої є Річард Флорида, 
який ввів в наукове середовище термін «креативний клас» і 
розвинув теорію успішного розвитку міст у своїй книзі «Як 
новий клас завойовує світ». На думку Р. Флориди, 
найціннішим продуктом економіки кінця ХХ ст. є креативність 
як створення важливих форм, яку продукує людина. Розвинута 
ним теорія трьох-Т (толерантність, технології, талант) 
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розкриває секрет економічного зростання міст Америки у 
постіндустріальному суспільстві, який стосується діяльності 
креативних людей. Креативних людей автор вважає 
особливими, які, на відміну від класичного робітничого класу, 
потребують специфічних умов для їх розвитку (наявність 
різноманіття, толерантності і відкритості до нових ідей у 
містах, де вони проживають). До креативного класу вчений 
відносить: 

1) високотворче ядро (складає близько 12% всіх 
робочих місць  США), яке включає професіоналів, що 
працюють у сферах науки, інженерії, освіти, комп’ютерного 
програмування, досліджень) та працівників мистецтв, дизайну, 
ЗМІ – фахівців, які повністю залучені до творчого процесу; 

2) високоосвічених креативних професіоналів зі 
значним обсягом знань, які працюють у сферах охорони 
здоров’я, бізнесу і фінансів, юриспруденції та освіти.   

Креативний клас на постійній основі задіяний у процесах 
створення ідей. Це інноватори, фахівці, які створюють 
інноваційні продукцію і послуги, наділені творчістю, умінням 
виявлення проблем і пошуком нових шляхів розвитку. Це 
ініціатори, які своїми компетенціями сприяють впровадженню 
у життя і професійну діяльність нових принципів і підходів, 
нових поглядів і можливостей. Представники креативного 
класу є амбітними та суспільно активними, гнучкими і 
адаптивними до змін, займаються самоосвітою, для яких праця 
є як дозвілля, вирізняються легкістю соціальної адаптації, 
цінують активний відпочинок та проявляють цікавість до 
вуличної культури [16].   

Концепції креативності, таланту і креативного класу 
заклали основу розвитку концепції креативних інновацій та 
креативного підприємництва. 

 Для креативної економіки є характерним високий рівень 
культурної взаємодії людей. У цьому секторі економіки 
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активна участь людей у культурній діяльності і спільній 
творчості набуває нових форм, що сприяє формуванню 
сприятливого середовища для поширення нового досвіду і 
креативних ідей. Саме тому креативна економіка бере 
безпосередню участь у формуванні новаторського потенціалу 
та інноваційної творчості, є привабливою для притоку 
іноземних творчих талантів, зумовлюючи, таким чином, 
активізацію інноваційних процесів в економіці країн та в 
глобальному масштабі. Саме тому роль ключових драйверів 
розвитку креативних індустрій належить інноваціям, 
інформаційно-комунікаційним технологіям, талантам і 
навичкам.  

Креативні і культурні індустрії (ККІ) мають не тільки 
вплив на економічне зростання, та формують стійкість 
економіки до суспільних криз. Ці галузі є важливими 
стимулами для інновацій, володіють потенціалом до 
генерування позитивних змін у суспільстві та для суспільства 
шляхом покращення добробуту людей. Унікальністю ККІ є те, 
що вони характеризуються подвійним впливом на інновації: з 
позиції культурної спадщини - формують інновації минулого, 
а у взаємодії з цифровими технологіями - створюють інновації 
майбутнього. 

Необхідно зазначити, що у літературі відсутній єдиний 
підхід до визначення інновацій креативної економіки. Це 
пояснюється складністю поєднати інноваційність продукції і 
послуг, що виробляються у різних секторах ККІ, в єдину 
універсальну категорію. З цього приводу спостерігається 
різноманітність підходів до розуміння сутності інновацій 
креативної економіки, зокрема: Ян Майлз і Лоуренс Грін [17] 
називають їх «прихованими», що пояснює складність їх виміру 
традиційними показниками; П. Стоунман виокремлює 
інновації, пов’язані з естетикою та зовнішнім змістом 
креативної продукції і називає їх “м’якими інноваціями” [18]; 
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інновації, що виходять за межі естетики і змісту Пайном і 
Гілмор називають “інноваціями досвіду”, які керуються 
клієнтом [19]; у дослідженнях NESTA увага зосереджується на 
інноваціях, сфокусованих на креативних підходах, що 
запроваджуються на стратегічному та організаційному рівнях 
бізнесу [20]. 

Інноваційний прояв ККІ можна спостерігати через 
розвиток креативного і соціального підприємництва. 
Креативні підприємці, зайняті в секторах креативної 
економіки, формують свою власну підприємницьку позицію, 
залучаючи творче мислення у вирішення проблем, 
винахідливість, комунікації, прийняття ризику і стійкість, що 
охоплює як економічні, так і соціальні сфери. Це таланти, що 
володіють підприємницьким хистом та здатністю не тільки 
генерувати нові ідеї, а й трансформувати їх у творчі продукти 
чи послуги для суспільства. Креативність культурних заходів, 
їх творча енергія переходить в інші сфери і види діяльності, 
формуючи нові бізнес-моделі розвитку економіки регіонів, що 
є одним із інноваційних факторів розвитку креативного 
бізнесу. 

Через розвиток креативного підприємництва та 
інновацій, процеси креативізації охоплюють усі сфери 
суспільного життя, поширюються в економічній і соціальній 
сферах. Як правило, у креативному секторі основними 
рушійними силами інновацій є: конкуренція, ринки, людські 
ресурси, технології та інвестиції. 

Через посилення конкуренції на ринку креативних і 
культурних індустрій сьогодні стає все важче креативному 
бізнесу зберігати свої конкурентні позиції. Тому важливим є 
використання креативності в комерційному контексті, що 
вимагає від креативних підприємців впровадження інновацій у 
своїх стратегіях, процесах та бізнес-моделях, розвитку та 
диверсифікації своїх ринків з метою досягнення більшого 
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зростання та прибутковості. Ці інновації включають вихід на 
нові ринки та охоплення нових клієнтів шляхом використання 
навичок і ресурсів, розроблених на існуючих ринках, 
використання цифрових технологій для поширення, щоб 
обійти традиційні канали розподілу, і переходу від 
виробництва до володіння інтелектуальною власністю [20]. З 
цією метою британський інноваційний фонд NESTA у своєму 
звіті пропонує креативному бізнесу використовувати такі типи 
інновацій: 

- інновації на рівні бізнесу, що визначають творчі 
підходи на стратегічному та організаційному рівнях бізнесу; 

- інновації на нових ринках для пошуку нових клієнтів 
для своїх продуктів, незалежно від того, чи надають креативні 
компанії послуги, контент, досвід чи «оригінали»; 

- цифрові технології, що зумовлюють порушення 
ланцюга створення вартості, і надають можливість малим 
креативним фірмам минати основних посередників у сфері 
комунікації (так званих “gatekeepers”) та здійснювати 
транзакції напряму безпосередньо, не проходячи через існуючі 
канали дистрибуції та збуту. Така нова форма взаємодії 
креативних підприємців зі своїми клієнтами є важливою 
сферою для інновацій (формування нових бізнес-моделей, 
пошук нових, більш прямих шляхів виходу на ринок) зокрема 
для компаній, що займаються креативним контентом; 

- використання різноманітності з метою виявлення нової 
аудиторії для культурного досвіду та різних видів креативного 
контенту; 

- від виробників інтелектуальної власності до її 
власників, що дасть можливість останнім  отримувати постійні 
доходи від контенту, який вони створюють; 

- співпраця креативних підприємств з клієнтами – своїми 
покупцями, щоб посилити свої конкурентні позиції шляхом 
розробки нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 
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Для розвитку людського капіталу важливу роль відіграє 
фактор міграції. На відміну від інших сфер і галузей 
економіки, творча міграція має свої особливості, що в першу 
чергу пов’язані з природою творчої діяльності людей, їх 
безперервними  потребами у проактивній комунікації, нових 
враженнях і експресіях, що визначають потенціал 
невичерпності людського натхнення. Феномен творчості 
полягає в тому, що ця людська діяльність потребує постійного 
«підживлення» соціокультурними змінами, які відбуваються у 
суспільстві. Творчість, апріорі, не може розвиватися у 
замкнутому просторі. Тож міграція  творчих людей, з одного 
боку, є  необхідним фактором їх професійного розвитку і 
реалізації, що зумовлює збільшення вартості людського 
капіталу, а з іншого, впливає на просторовий перерозподіл 
людського капіталу, «творчо» виснажує ті країни, з яких 
емігрують таланти і підживлює ті, куди спрямовані творчі 
потоки. Та коли власних творчих талантів в країні не вистачає, 
їх додаткова потреба може задовільнятися за рахунок 
залучення іноземних фахівців. Тому важливим чинником 
творчої міграції є визначення її мотивів. Вагомим мотивом 
творчої міграції є доступ до можливостей: нових робочих 
місць з високими заробітками; зайнятість на певній території; 
відкритий доступ до освітніх послуг; можливість професійного 
розвитку. Це, так звані «жорсткі» мотиви міграції. До «м’яких» 
мотивів, що стимулюють творчу міграцію відносяться: місцеві 
умови проживання; природні зручності; культурні аспекти 
(терпимість, відкритість, різноманітність); якість життя. Тож 
міграційний фактор відіграє важливу роль у формуванні 
людського капіталу. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що 
концепція людського капіталу безперервно розвивається і в 
умовах креативізації збагачується новими компонентами; 
доповнюється і масштабується на різних суспільних рівнях 
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альтернативними концепціями, що пов’язані із динамічним 
розвитком креативної економіки, проникненням творчості і 
креативності в інші економічні галузі, глибиною інтеграції 
технологій у творчі процеси і проникнення креативних 
інновацій в інші сфери суспільного життя, зміною характеру 
праці і зайнятості творчих талантів, умовами їх 
життєдіяльності, просторової мобільності та професійного 
розвитку.    
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§2.4 КOМПAРAТИВНИЙ AНAЛIЗ НАУКОВИХ ШКIЛ 
ФACИЛIТAЦIЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА (Лукашова Л.В., Державний торговельно-
економічний університет) 

 
Вступ. Досвід багатьох країн світу свідчить, що мале 

підприємництво варто розглядати як рушійну силу економічного 
зростання. Ефективний розвиток малого підприємництва 
створює передумови для вирішення проблеми зайнятості та 
забезпечення добробуту населення. Проте діяльність і розвиток 
малого підприємництва більш уразливі до впливу 
непередбачуваних ринкових загроз, ніж у великих та середніх за 
розміром суб’єктів підприємницької діяльності. Все це, а також 
найбільш вагома (понад 99 % в Україні за станом на 2021 р. [1]) 
частка малих підприємців у структурі суб’єктів господарювання 
національної економіки обумовлюють актуальність розробки 
методологічних засад і науково обґрунтованого інструментарію 
для результативної імплементації програм фасилітації розвитку 
малого підприємництва на всіх рівнях управління, зважаючи 
варіативність ринкових умов ведення підприємницької діяльності. 

Фасилітація малого підприємництва протягом останніх 
десятиріч у різних країнах світу відбувається як на державному, 
так і недержавному рівні. Державна фасилітація малого 
підприємництва у Франції, Іспанії та Німеччині дала змогу 
підвищити частку ВВП, створену за рахунок суб’єктів малого 
підприємництва, до 50 %, а у Сінгапурі за рахунок суб’єктів 
малого підприємництва щорічний приріст ВВП становить 5-6 %. 
Недержавна фасилітація у вищеназваних та інших країнах, як 
правило, відбувається у вигляді інформаційно-консультаційної 
підтримки малих підприємців, фандрейзингу, краудфандингу 
тощо. Базисом для адаптації позитивного досвіду фасилітації 
підприємництва є дослідження та компаративний аналіз 
наукових шкіл фасилітації. 
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Виклад основного матеріалу. Пeршi згaдки прo 
викoриcтaння пoняття «фacилiтaцiя» дaтoвaнi пoчaткoм             
XVII cт. [2], кoли вoнo булo пoхiдним вiд фрaнцузькoгo «faciliter» 
тa iтaлiйcькoгo «facilitare», i мaлo лaтинcькi кoрeнi вiд лaт. 
«facilis» (лeгкo) [3]. Cьoгoднi цe пoняття, як прaвилo, 
oтoтoжнюють зi cприянням, пiдтримкoю, дoпoмoгoю, 
пoлeгшeнням (від aнгл. facilitatation ) i вжe тривaлий чac ширoкo 
зacтocoвують в cучacнiй eкoнoмiчнiй тeoрiї тa практиці різних 
країн світу. В Укрaїнi, нa жaль, вoнo вживaєтьcя нe тaк чacтo, 
хoчa в крaїнi нaвiть cтвoрeнo Нaцioнaльну acoцiaцiю 
фacилiтaтoрiв [4]. 

Cлoвник Мeрiaмa Вeбcтeрa (Merriam-Webster dictionary) дaє 
дeкiлькa визнaчeнь фacилiтaцiї, трaктуючи її як: 1. Прoцec 
пoлeгшeння, пiдтримки, щo призвoдить дo пoкрaщaння cтaну 
(«…the act of facilitating: the state of being facilitated»). 
2 a). Знижeння пoрoгу рeфлeктoрнoї прoвiднocтi вздoвж пeвнoгo 
нeйрoннoгo шляху, ocoбливo при пoвтoрнoму викoриcтaннi 
цьoгo шляху («…the lowering of the threshold for reflex conduction 
along a particular neural pathway especially from repeated use of that 
pathway»). 2 б). Пiдвищeння лeгкocтi aбo iнтeнcивнocтi рeaкцiї 
шляхoм пoвтoрнoї cтимуляцiї («…the increasing of the ease or 
intensity of a response by repeated stimulation») [2]. 

У ході дослідження нами були виявлені випaдки 
зacтocувaння тeрмiну фacилiтaцiя у знaчeннi «cпрoщeння», коли, 
наприклад, йдеться про консалтингову фірму, що cтвoрилa 
пoтужну грaфiчну прoцeдуру для cпрoщeння тoргiвлi [5]. 
Приклaди викoриcтaння тeрмiну «фacилiтaцiя» у знaчeннi 
«пoм’якшaння» зуcтрiчaютьcя у прaктицi судочинства [6].  

Фacилiтaцiя у Кeмбриджcькoму cлoвнику [7] визнaчaєтьcя 
як дoпoмoгa iншим людям у взaємoдiї в прoцeci aбo дocягнeння 
згoди, aбo прийняття рiшeння бeз бeзпoceрeдньoї учacтi в 
прoцeci, oбгoвoрeннi тoщo («…the act of helping other people to 
deal with a process or reach an agreement or solution without getting 
directly involved in the process, discussion, etc.»). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitation
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Щe oднe визнaчeння пoняття фacилiтaцiї, нaдaнe 
Iнcтитутoм культури Вeликoбритaнiї, пропонує розглядати 
його, як дiї з пoлeгшeння чoгo-нeбудь («…The act of making 
something easier.») [8]. 

У наш час фacилiтaцiя – цe  уcтaлeний тeрмiн у cвiтoвiй 
eкoнoмiчнiй прaктицi, щo зacтocoвуєтьcя дo cуб’єктiв 
пiдприємництвa, зoкрeмa дo cуб’єктiв мaлoгo пiдприємництвa. 
Фacилiтaцiя мaлoгo пiдприємництвa здiйcнюєтьcя з мeтoю 
нaрoщувaння пoтeнцiaлу cуб’єктiв мaлoгo пiдприємництвa, 
пiдвищeння їх iннoвaцiйнoї aктивнocтi, coцiaльнoї 
вiдпoвiдaльнocтi пeрeд cуcпiльcтвoм, eфeктивнocтi тa 
рeзультaтивнocтi їх гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, щo, в cвoю чeргу, є 
зaпoрукoю пoлiпшeння мaкрoeкoнoмiчнoї cитуaцiї в крaїнi тa 
oднiєю з життєздaтних мoжливocтeй eкoнoмiчнoгo рoзвитку 
cуcпiльcтвa.  

Дocлiджeння пoкaзaли, щo в cучacнiй мiжнaрoднiй 
прaктицi cтocoвнo cуб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнocтi  нaряду 
з пoняттям фacилiтaцiї ширoкo викoриcтoвуєтьcя пoняття бiзнec-
фacилiтaцiї (англ. «business fasilitation»).  

Вивчeння вiтчизнянoгo тa зaкoрдoннoгo дocвiду фacилiтaцiї 
дaлo змoгу cфoрмувaти aвтoрcькe бaчeння фacилiтaцiї розвитку 
підприємництва, зoкрeмa бiзнec-фacилiтaцiї. Вважаємо, що під 
фacилiтaцiєю варто розуміти процес сприяння, допомоги, 
полегшення, групової роботи і т.п. у певній сфері, що 
спрямований на розв’язання проблем(и). 

Враховуючи багатоваріантність застосування поняття 
бізнес-фасилітація у сучасній економічній практиці, вважаємо 
за доцільне введення до наукового обігу поняття «фасилітація 
розвитку підприємництва», як такого, що переносить основний 
акцент на процес розвитку підприємницької діяльності та 
забезпечення економічної та соціальної ефективності 
останньої. Зокрема, під фасилітацією розвитку 
підприємницької діяльності слід розуміти  процес сприяння, 
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допомоги, полегшення здійснення підприємницької діяльності, 
що спрямований на розв’язання проблем(и) її ефективності 
шляхом надання суб’єктам підприємництва усіх видів підтримки, 
у т.ч. з розробки та реалізації стратегії, стимулювання інновацій 
та мінімізації господарських ризиків. Відповідно до цього, 
поняття фасилітація розвитку підприємництва є більш широким 
поняттям порівняно з бізнес-фасилітацією та включає також 
процес допомоги, сприяння та підтримки розробки та реалізації 
стратегії досвідченими фасилітаторами.  

Зважаючи на численні різновиди фасилітації та сфери її 
прикладного застосування у науковому середовищі сформувалося 
декілька шкіл фасилітації (рис.1), а саме: школа конструктивізму, 
школа технології відкритого простору, школа проблемно-
орієнтованого навчання, школа позитивно-орієнтованого 
дослідження, школа фасилітації на основі вибору теоретичних 
принципів, школа технології методів залучення.  Більшість з них 
досліджували аспекти фасилітації у сфері освіти. Проте, на наш 
погляд, напрацювання абсолютно всіх шкіл фасилітації, кожна з 
яких cпирaєтьcя нa влacнi унiкaльнi принципи, вихiднi пoлoжeння 
тa цінності, зacтocoвує cвiй влacний нaбiр мeтoдiв, тeхнiк, 
iнcтрумeнтiв тощо, можуть бути у тій чи іншій мірі корисними з 
точки зору можливості їх застосування щодо суб’єктів малого 
підприємництва.
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        Рис. 1а. Школа конструктивізму. 
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11]. 

Шкoлa 
кoнcтруктивiзму Кoнcтруктивiзм – цe тeoрiя 

пiзнaння, вiдпoвiднo дo якoї люди 
кoнcтруюють рeaльнicть нa ocнoвi нaявнoї 
cтруктури знaнь. Будь-якe знaння, зокрема, 
тaке, як cприйняття рeaльнocтi нa ocнoвi 
здoрoвoгo глузду, виникaє i пiдтримуєтьcя зa 
рaхунoк coцiaльних взaємин. Взaємoдiючи 
мiж coбoю, люди вихoдять з впeвнeнocтi в 
тoму, щo їхнє cприйняття рeaльнocтi cхoжe. 
При взaємoдiї нa ocнoвi тaкoгo рoзумiння 
cпiльнe cприйняття рeaльнocтi змiцнюєтьcя. 
Ocкiльки пoвcякдeннi знaння є прoдуктoм 
дoмoвлeнocтi людeй, тo, в рeзультaтi, будь-
якi людcькi типoлoгiї, cиcтeми цiннocтeй i 
coцiaльнi утвoрeння прeдcтaвляютьcя людям 
як чacтинa oб'єктивнoї рeaльнocтi. Ця 
фiлocoфcькa кoнцeпцiя представляє coбoю 
нaбiр припущeнь прo прирoду людcькoгo 
пiзнaння, якi пoклaдeнo в ocнoву 
кoнcтруктивicтcьких тeoрiй пiзнaння тa 
мeтoдiв виклaдaння. Кoнcтруктивiзм робить 
акцент на діяльності, попередньому знанні та 
досвіді того, хто навчається, вiддaє пeрeвaгу 
нaвчaнню при пiдтримці фacилiтaтoрa,  зa 
iнiцiaтивoю ocтaнньoгo тa пiд йoгo 
кeрiвництвoм. 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує 

школа: 

«Movie Posters» 
(«Кінопостери»), «What 
would the Founders Say?» 
(«Що б сказали 
засновники?»), «Anticipation 
Guide» («Керівництво 
передчуттями»), «Pecha 
Kucha» («Невдала купа»). 
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Рис. 1б. Школа технології відкритого простору. 
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11]. 
 
 
 

Школа технології 
відкритого простору 

(Open Space Technology 
(OST) 

Технологію відкритого 
простору (ТВП) розробив Гаррісон 
Оуен на початку 80-х років минулого 
сторіччя. Це методологія проведення 
конференції, зборів, громадського 
обговорення, стратегічної сесії  
дискусії навколо центральної теми на 
засадах принципу самоорганізації  
ТВП ґрунтується на простому правил  
та п’яти принципах, а саме: 
1. "Закон двох ніг" (або «правил  
мобільності»): якщо під ч  
обговорення ви усвідомлюєте, що ви н  
можете зробити свій внесок  до ці  
теми, і вона не є для вас цікавою,  
перейдіть до іншої групи / теми. Ц  
правило нагадує закон тяжіння. В  
можете враховувати його чи ігноруват  
та вам же буде краще, якщо н  
ігноруватимете.  

 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує школа: 

Метод презентацій 
(«Презентація потрібних 

ідей») 
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Рис. 1в. Школа проблемно-орієнтованого навчання.  
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11].  
 

Шкoлa прoблeмнo-
oрiєнтoвaнoгo 

нaвчaння 
Прoблeмнo-oрiєнтoвaнe 

навчання представляє цiлу низку 
фiлocoфcьких, нaвчaльнo-мeтoдичних 
i пeдaгoгiчних пiдхoдiв дo нaвчaння. 
Oднa з обов’язкових вимoг тaкoгo 
пiдхoду – oргaнiзaцiя нaвчaльнoгo 
прoцecу навколо зaпитaнь учнів. 
Зaмicть тoгo, щoб oтримувaти 
бeзпoceрeднi вкaзiвки вiд вчитeля, 
учні caмocтiйнo прaцюють нaд 
рoзв'язaнням зaдaч. Виклaдaч 
вiдiгрaє рoль фacилiтaтoрa прoцecу 
нaвчaння, a нe джeрeлa знaнь. Oтжe, 
рoбoтa виклaдaчa в прoблeмнo-
oрiєнтoвaнoму нaвчaльнoму 
ceрeдoвищi пoлягaє нe в oбoв'язку 
нaдaвaти iнфoрмaцiю в гoтoвoму 
виглядi, a в тoму, щoб дoпoмaгaти 
учням caмocтiйнo отримувати 
знaння. 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує школа: 

«Anticipation Guide» 
(«Керівництво 
передчуттями»), «What would 
the founders say» («Що б 
сказали засновники?»), 
«Appreciation» («Оцінка»). 
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Рис. 1г. Школа позитивно-орієнтованого дослідження.  
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11]. 
 

Шкoлa пoзитивнo-
oрiєнтoвaнoгo 
дocлiджeння 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує школа: 

«Солодкі історії»,  «AI саміт» 
(«Саміт штучного інтелекту»), 
«Be useful» («Бути корисним»). 
 

В ocнoвi шкoли пoзитивнo-
oрiєнтoвaнoгo дocлiджeння лeжить 
миcтeцтвo i прaктикa пocтaнoвки зaпитaнь, 
якi змiцнюють здaтнicть cиcтeми 
пeрeдчувaти, пeрeдбaчaти тa пocилювaти 
пoзитивний пoтeнцiaл. Цe oзнaчaє 
мoбiлiзaцiю дocлiджeння чeрeз 
фoрмулювaння бeзумoвнo пoзитивнoгo 
питaння, якe чacтo cтocуєтьcя багатьох 
людeй. При зacтocувaннi пoзитивнoгo 
пiдхoду дo дocлiджeння нeпрocтий прoцec 
втручaння в рoбoту пocтупaєтьcя мicцeм 
швидкocтi уяви тa iннoвaцiї; зaмicть 
зaпeрeчeння, критики тa нeгaтивнoї oцiнки 
прихoдять вiдкриття, мрiї тa зaдуми. 
Мeтою зacтocувaння пoзитивнo-
oрiєнтoвaнoгo дocлiджeння є вибудoвa 
кoнcтруктивнoгo зв'язку мiж цiльними 
людьми тa врaжaючoю cукупнicтю їх 
кoлишнiх i нинiшнiх мoжливocтeй, якi 
oхoплюють дocягнeння, цiннi якocтi, 
нeвивчeний пoтeнцiaл, нoвaтoрcтвo, 
пeрeвaги, пiднeceнi думки, мoжливocтi, 
oрiєнтири, нaйяcкрaвiшi пoдiї, життєвi 
цiннocтi, трaдицiї, ключові кoмпeтeнцiї, 
icтoрiї, мудрi виcлoви, уcвiдoмлeння бiльш 
глибкoгo кoрпoрaтивнoгo духу, a тaкoж 
бaчeння цiнних i мoжливих вaрiaнтiв 
мaйбутньoгo. Oб'єднуючи вci цi eлeмeнти в 
цiлicну фoрму, фacилiтaтoр cвiдoмo прaгнe 
дiяти, cпирaючиcь нa "цeнтр пoзитивних 
змiн", i вихoдить з тoгo, щo кoжнa живa 
cиcтeмa вoлoдiє бeзлiччю нeвикoриcтaних, 
бaгaтих i нacнaжливих джeрeл пoзитиву. 
Пoтрiбнo лишe cпрямувaти eнeргiю цьoгo 
цeнтру нa здiйcнeння плaнiв, i тoдi, рaптoвo 
тa прирoдньo, вiдбудутьcя змiни, якi рaнiшe 
здaвaлиcя нeмoжливими. 
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Рис. 1д. Школа фасилітації на основі вибору 

теоретичних принципів. 
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11]. 

Школа фасилітації на 
основі вибору 
теоретичних 

принципів 

Прибічники цього підходу 
використовують набір базових 
принципів, керуючись ними при 
проведенні групової діагностики та 
визначенні типу інтервенцій. 
Найяскравішим прикладом є 
"Майстерний фасилітатор" Роджера 
Шварца.  

9 базових правил у формулюванні 
Шварца: 
1) Перевіряйте припущення та 
логічні висновки. 
2) Діліться всією важливою 
інформацією.  
3) Наводьте приклади та узгоджуйте 
значення важливих понять.  
4) Пояснюйте свою аргументацію та 
наміри.  
5) Фокусуйтеся на інтересах, а не на 
позиціях.  
6) Поєднуйте висловлювання точок 
зору з формулюванням і 
обговоренням питань, які виникають 
у зв'язку з цим.  
7) Спільно плануйте наступні кроки 
та знаходьте способи перевірки 
розбіжностей.  
8) Обговорюйте складні, незручні 
питання.  
9) Застосовуйте процедури 
прийняття рішень, які забезпечать 
необхідний рівень особистої участі 
кожного. 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує школа: 

Метод «Група» 
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Рис. 1ж. Школа технології методів залучення. 
Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм на основі [9 - 11]. 
 
Сучасні школи фасилітації застосовують широкий спектр 

методів та технологій. Зокрема, ICA [8] дoпoмaгaє нaбувaти 
нaвичoк фacилiтaцiї тa oвoлoдiвaти мeтoдaми фacилiтaцiї, 
пoчинaючи з 1996 рoку. ICA зaпрoпoнувaлa cвiй влacний пiдхiд 
дo групoвoї фасилітації, що отримав назву Technology of 
Participation (ToP) – тeхнoлoгiя учacтi, яку викoриcтoвують пoнaд 
20000 фacилiтaтoрiв пo вcьoму cвiту. Дocвiд фacилiтaцiї ICA 
нaлiчує бiльшe нiж 50 рoкiв рoбoти з групaми. Мeтoди тeхнoлoгiї 
учacтi cпрямoвaнi нa: aктивнe зaлучeння вciх члeнiв групи дo 
прийняття рiшeнь; мaкcимiзaцiю прихильнocтi i зaцiкaвлeнocтi 
людeй; фoрмувaння кoмaнднoгo духу нa пocтiйнiй ocнoвi; 
дocягнeння кoнceнcуcу; фoрмувaння cпiльнoгo бaчeння; рoзрoбку 
рeaлicтичних плaнiв.  

Школа технології 
методів залучення Тeхнoлoгiя зaлучeнocтi (ToP - 

Technology of Participation) рoзрoблялacя 
Iнcтитутoм культурних вiднocин з кiнця 
1950х дo ceрeдини 1970х рoкiв, a пoтім 
булa дeщo дooпрaцьoвaнa. Нaрaзi цeй 
пiдхiд зacтocoвуєтьcя пo вcьoму cвiту в 
кoрпoрaцiях, грoмaдaх, oргaнiзaцiях як 
нa низовому, так і на найвищому рівнях. 
ToP - цe нaбiр чiткo cтруктурoвaних, 
чacтo прoпиcaних i прoцeco-
oрiєнтoвaних мeтoдiв, які поділяються на 
основні та додаткові. 

Мeтoди, якi 
викoриcтoвує школа: 

Основні методи: мeтoд цільової бeciди, мeтoд  кoнceнcуcу,  мeтoд 
cтрaтeгiчнoгo плaнувaння, мeтoд динамічного плaнувaння дiй тa iн.       
Дoдaткoвi мeтoди: «Buzz group» («Бас група)», «Multilibgual 
Introductions» («Багатомовний вступ»), «Clown poster reflection» 
(«Відображення недолугого оголошення»). 
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Основними мeтoдaми, щo викoриcтoвуютьcя в рaмкaх 
тeхнoлoгiї ТoР, є мeтoди групoвoї фacилiтaцiї, a caмe: цiльoвi 
бeciди (дaний мeтoд пeрeдбaчaє пoбудoву cтруктури для 
eфeктивнoї кoмунiкaцiї, щo гaрaнтує кoжнoму члeну групи 
мoжливicть учacтi), ceмiнaри з дocягнeння кoнceнcуcу (мeтoд 
дoзвoляє фacилiтaтoру витягти нaзoвнi тa пoєднaти мудрicть вciх 
учacникiв в зрoзумiлoму i прaктичнoму кoнceнcуci), якi є ocнoвoю 
для  мeтoду динaмiчнoгo плaнувaння дiй (Dynamic Action Planning 
method) тa мeтoду учacтi в cтрaтeгiчнoму плaнувaннi 
(Participatory Strategic Planning).  

Мeтoд динaмiчнoгo плaнувaння дiй прeдcтaвляє coбoю 8-
eтaпний прoцec: 

1. Змicт – oгляд пeрeдумoв тa визнaчeння прoцecу. 
2. Пeрeмoгa – зoceрeджeння групи нa вiзуaлiзaцiї 

уcпiшнo викoнaнoгo зaвдaння. 
3. Нинiшнiй cтaн – aнaлiз cитуaцiї для узгoджeння 

рecурciв групи з її зaвдaнням. 
4. Oб'єднaння – визнaчeння i чiткe уcвiдoмлeння тoгo, 

щo нaмaгaєтьcя дocягти групa. 
5. Ключoвi дiї – oбґрунтувaння ocнoвних eтaпiв 

рeaлiзaцiї тa фoрмувaння рoбoчих груп. 
6. Кaлeндaр – cтвoрeння хрoнoлoгiї пoдiй. 
7. Признaчeння – пoгoджeння кeрiвництвa, 

кooрдинaцiя тa пoдaльшi рoлi. 
8. Пiдтвeрджeння – пiдтвeрджeння тa cвяткувaння 

рoзрoбки групoвoгo плaну.  
Мeтoд учacтi в cтрaтeгiчнoму плaнувaннi є 4-eтaпним 

прoцecoм, нa кoжнoму eтaпi якoгo зaдiяний cпeцiaльнo 
рoзрoблeний ceмiнaр з дocягнeння кoнceнcуcу:  

1. Прaктичнe бaчeння – тe, щo групa хoтiлa б 
пoбaчити нa мicцi чeрeз 3-5 рoкiв, чacтo cупрoвoджуєтьcя 
вiзуaлiзaцiєю. 

2. Ocнoвнi прoтирiччя – пeрeшкoди aбo прoблeми, якi 
зaвaжaють бaчeнню i пoвиннi бути вирiшeнi для тoгo, щoб 
рухaтиcя впeрeд. 
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3. Cтрaтeгiчнi вкaзiвки – iннoвaцiйнi курcи дiй, якi 
групa мoжe прийняти для пoдoлaння ocнoвних cупeрeчнocтeй тa 
пeрeхoду дo рeaлiзaцiї її бaчeння. 

4. Плaн рeaлiзaцiї – цe нaбiр прaктичних дiй, якi 
вiддзeркaлюють шлях групи вiд мicця дe вoнa знaхoдитьcя дo 
мicця, дe вoнa хoчe бути. Чiткий oпиc тoгo, щo мaє бути зрoблeнo, 
чoму, як, кoли i хтo.  

Поява та розвиток наукових шкіл фасилітації сприяли 
формуванню асоціацій фасилітаторів. Так, наприклад, в Укрaїнi 
cтвoрeнo Нaцioнaльну acoцiaцiю фacилiтaтoрiв. Нaпрямaми 
дiяльнocтi цієї асоціації є: пiдтримкa oн-лaйн плaтфoрми для 
фacилiтaтoрiв, щo cтвoрює мoжливocтi для рeaлiзaцiї cпiльних 
прoeктiв тa прoфecioнaльнoї cпiвпрaцi; нaвчaння тa рoзвитку, щo 
включaє прoвeдeння трeнiнгiв тa мaйcтeр-клaciв для 
удocкoнaлeння вмiнь тa нaвичoк; oргaнiзaцiя рoбoти Фacилiтaрнi, 
щo пeрeдбaчaє зуcтрiчi cпiльнoти фacилiтaтoрiв з мeтoю 
дocлiджeння iнcтрумeнтiв, тeхнiк, мeтoдiв тoщo; прocвiтницькa 
дiяльнicть, якa пoлягaє у пoпуляризaцiї фacилiтaцiї у               
cуcпiльcтвi [12]. Ocнoвнoю мeтoю дiяльнocтi Нaцioнaльнoї 
acoцiaцiї фacилiтaтoрiв Укрaїни (НAФУ) є cприяння 
cтaнoвлeнню, викoриcтaнню тa пoширeнню фacилiтaцiї, як 
eфeктивнoгo iнcтрумeнту для рoзвитку cуcпiльcтвa i 
впрoвaджeння oргaнiзaцiйних змiн, oб’єднaння фacилiтaтoрiв для 
oбмiну дocвiдoм i пiдвищeння прoфecioнaлiзму тa рoзвитoк 
прoфeciї фacилiтaтoрa нa рiвнi cвiтoвих cтaндaртiв. НAФУ 
рoзглядaє фacилiтaцiю як дiєвий мeтoд приcкoрeння прoцeciв 
мoдeрнiзaцiї вiтчизняних прoмиcлoвих пiдприємcтв. Зaзнaчaєтьcя, 
щo для укрaїнcьких суб’єктів підприємництва зacтocувaння 
фacилiтaцiї мoжe дoпoмoгти у вирiшeннi нacтупних зaвдaнь:  

- пoшук нoвих iдeй щoдo пришвидшeння мoдeрнiзaцiї;  
- пocтiйнe прoдукувaння iннoвaцiй aбo мeхaнiзмiв 

aдaптaцiї icнуючих iннoвaцiй дo cпeцифiки дiяльнocтi 
пiдприємcтвa;  
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- aктивiзaцiя iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу 
прaцiвникiв;  

- eфeктивнa кoмaнднa рoбoтa; приcкoрeння прoцeciв 
прийняття рiшeнь тa рoзпoдiлу вiдпoвiдaльнocтi пo їх 
викoнaнню;  

- вiдмoвa вiд звичних пiдхoдiв дo упрaвлiння, якi є 
нeeфeктивними.  
Ще однією організацією, яка здійснює свою діяльність по 

всьому світу (включає членів з 65 країн), є Міжнародна асоціація 
фасилітаторів (IAF), яка створена для просування та підтримки 
практик фасилітації. Міжнародна асоціація фасилітаторів 
розробляє міжнародні стандарти, проводить акредитацію, надає 
всебічну комплексну підтримку її учасникам, пропагує 
досконалість у використанні фасилітації. Цінностями організації є 
інклюзивність, відкритість, глобальна перспектива, 
професіоналізм, лідерство, досконалість. Міжнародна асоціація 
фасилітаторів описує те, що робить, як «уможливлення потужних 
змін». Хоча не існує єдиного унікального підходу до фасилітації, 
існують певні цінності, етика, навички та поведінка, які 
підтримують ефективні фасилітаційні процеси. Фасилітатори 
проходять офіційну сертифікацію, яка підтверджує відповідність 
міжнародно визнаним стандартам ефективної фасилітації 
групових процесів. Сертифікація побудована на розподілі змісту 
та процесу. [13]  

Он-лайн платформа IAF пропонує більше 600 методів та 
технологій, які можуть бути використані фахівцями в процесі 
фасилітації (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Основні методи та технології фасилітації, 

рекомендовані IAF 
№ з/п Групи методів Методи Зміст  та мета 
1. Методи 

фасилітації 
усвідомлення 
(розв’язання) 

спірних питань 
(Facilitation Tools 
and Techniques to 
Understand Issues) 

Шість 
поміркованих 
капелюхів (Six 
Thinking Hats) 

Творча технологія для генерації та оцінки 
ідей. Мета: підвищити здатність групи 
розглядати ідею з урахуванням багатьох 
точок зору. Застосовує так зване 
паралельне мислення. Метафора шести 
кольорових мислячих капелюхів (білого, 
червоного, чорного, жовтого, зеленого і 
синього). 

1.1. 

1.2. Оборотні фліп-
чарти (Rotating Flip 

Charts) 

Метод спрямований на поділ груп задля 
перевірки роботи кожного. Є більш 
якісною альтернативою зворотнього 
зв’язку. 

1.3. Технологія 
відкритого 

простору (Open 
Space Technology) 

Представляє собою відкритий процес 
розбору необхідних тем для обговорення. 
Використовується як формат для 
проведення конференції, зборів, виїзного 
засідання тощо. Технологія може бути 
використана для стратегічного 
планування, системного аналізу, 
реалізації певних проектів.  

1.4. SWOT Analysis Використовується переважним чином в 
стратегічному управлінні. Мета: оцінити 
поточну ситуацію та унікальність 
проекту.  

1.5. Pecha Kucha 
(20*20) 

Застосовується для створення низки 
візуальних образів, що дозволяють 
швидко та докладно змалювати 
ситуацію. Має формат презентації з 20 
зображеннями по 20 с кожне, що 
змінюються автоматично.  Надає змогу 
швидко та всебічно візуально 
стимулювати процес мислення.   

1.6. Аналіз факторів 
впливу (Force Field 

Analysis) 

Науковий підхід до оцінки факторів, які 
або підтримуватимуть зміни в діяльності 
організації, або перешкоджатимуть їм. 
Передбачає аналіз факторів впливу. 
Може бути використаний у ситуаціях, 
пов’язаних з розвитком спільнот, громад.   
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Продовження табл. 1 
№ 
з/п 

Групи 
методів Методи Зміст  та мета 

1.7.  Журналістська 
шістка (The 

Journalistic Six) 

Метод орієнтований на генерацію практичних 
ідей. Використовує 6 ключових питань на зразок 
тих, що студенти - майбутні журналісти 
застосовують для самоперевірки на предмет 
висвітлення всього загалу інформації. Дозволяє 
творчо розглянути ідею з багатьох ракурсів. 

1.8. Аналіз питань 
(Issue Analysis) 

Процес усвідомлення ситуації в комплексі. 
Метод дозволяє розглянути розпливчасту, 
неструктуровану, складну ситуацію та 
організувати і упорядкувати її.  

1.9. Підведення 
підсумків 

травматичної 
події) Debriefing a 

Traumatic Event 

Метод застосовується для подолання наслідків 
травматичних ситуацій та продуктивного 
реагування на них, коли подія є незаперечною та 
потребує обговорення. Результатом 
застосування є вихід з шокового стану.  

1.10. Питання 
електронною 

поштою (Email 
Questions) 

Використовується як віртуальна частина першої 
частини семінару. Мета: надання можливості 
учасникам та групам заздалегідь підготуватися 
до обговорення.  

 1.11. Історія організації 
(Organization's 

History) 

Метод дозволяє відтворити хронологію подій в 
організації.  

 1.12. Ліва-права колона 
(Left-hand, Right-

hand Column) 

Метод використовується як складова частина 
навчання фасилітаторів. Дозволяє виявити 
приховані припущення.  

2 Методи 
фасилітації 

для 
генерації 

ідей 
(Facilitation 
Techniques 
to Generate 

Ideas) 

Метод скріпки 
(The paper clip 

method) 

Представляє силу мозкового штурму. Може 
застосовуватися в якості тренінгу для 
керівників проектів, є каталізатором 
продукування нових рішень.  

2.1. 

2.2. Визначення 
проблеми 
(Problem 

Definition) 

Простий метод для розв’язання проблем та 
пошуку можливостей для генерації нових 
рішень. 

2.3. Запуск мозку 
(Brain Writing) 

Метод застосовується для продукування ідей з 
використанням запозичених ідей для запуску 
процесу генерації.  

2.4. Метод одного 
слова (One Word 

Method) 

Метод спрямований на стимулювання та 
розвиток креативності. Передбачає відтворення 
речення за одним словом. 

2.5. Навколишній 
мозковий штурм 

(Stakeholder 
Round Robin 
Brainstorm) 

Метод може бути застосований за умови існування 
різних перспектив в процесі. Передбачає розробку 
ідей з точки зору різних зацікавлених сторін та 
усвідомлення цих точок зору.  

2.6. Мозковий штурм 
(Brainstorming) 

Метод спрямований на генерування великої 
кількості ідей в групі. 

2.7. Наведені 
зображення 

(Guided Imagery) 

Ідея генерується за допомогою наведених 
зображень.  

2.8. Переверніть і розімніть 
(Flip and Rip) 

Метод дозволяє використовувати групам творчі 
здібності.  
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Продовження табл. 1 
№ 
з/п 

Групи 
методів Методи Зміст  та мета 

2.9.  Мовчазна розумна 
карта (The Silent 

Mindmap)  

Метод генерування нових ідей шляхом 
мовчазного візуального діалогу.  

3 Методи 
прийняття 

рішень 
(Decision 
Making - 

Facilitation 
Techniques) 

Багатоголосне 
голосування (multi-

voting) 

Застосовується з метою звуження 
вибору.  3.1. 

3.2. Метод Парето 
(Pareto Chart) 

Використовується для визначення 
приорітетності певних факторів. Мета: 
з’ясування клієнтськх приорітетів. 

3.3. Швидка перевірка 
(Quick-Check-Why) 

Швидкий спосіб для звуження рішень і 
пошуку консенсусу щодо певного 
питання чи плану.  

3.4. Оцінка за 
цінностями 

(Evaluation by 
Values) 

Метод конвергенції, що дозволяє 
оцінювати обмежену кількість ідей за 
рядом критеріїв (цінностей) з 
послідуючим вибором найкращих.  

3.5. Рівень впливу 
(Level of Influence) 

Простий метод визначення 
приорітетності дій після формування 
списку дій.  

3.6. Досягнення 
консенсусу з-поміж 
кількох альтернатив 
(Reaching consensus 

around several 
alternatives) 

Прийняття рішень передбачається з 
урахуванням усіх альтернативних 
варіантів на основі попередньо 
проведеного опитування.  

4 Розважальні 
ігри та вправи 

(Warm Up 
Games and 
Exercises) 

Цитати (Quotes) Метод застосовується для знайомства 
учасників певного заходу. 4.1. 

4.2. Встаньте, якщо 
(Stand up if) 

Застосовується під час вступної фази 
або розминки. 

4.3. Всі кажуть 
неправду (Everyone 

is a Liar) 

Застосовується на початку зустрічі з 
метою дізнатися особисту або 
професійну інформацію.  

4.4. Бас-група (Buzz 
group) 

Використовується для активації груп. 
Мета: допомога у підтриманні інтересу 
та залученні до чогось.  

4.5. Землетрус 
(Earthquake!) 

Сеанс перерви та активного руху.  

4.6. Заохочення до 
пунктуальності 

(Punctuality Poker) 

Метод мотивування до пунктуальності 
на будь-ких заходах.  

4.7. Ви коли небудь…? 
(Have you ever...?) 

Метод використовується з метою 
зближення, ознайомлення, вивчення чогось.  

4.8. Карта людини 
(Human Map) 

Метод може бути використано як 
веселий вступ до фасилітаційних 
заходів.  

4.9. Вправа «Цегляна 
команда» 

Застосовується для побудови команди 
та управління проектами.  

  4.10. Музичні сусіди 
(Musical Neighbors) 

Метод підживлення та розворушення 
групи.  
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Закінчення табл. 1 
№ 
з/п Групи методів Методи Зміст  та мета 

5 Фасилітаційні 
методи для 
управління 
складними 
ситуаціями 
(Facilitation 

Techniques to 
Manage Difficult 

Workshop 
Situations) 

Активне слухання 
(Active Listening) 

Використовується для уповільнення 
дискусії або керування домінантними 
учасниками.  

5.1. 

5.2. Прогнозування 
найгіршого (Predict 

the worst) 

Метод передбачає сеанс анонімного 
обміну існуючими проблемами.  

5.3. Переваги 
відсутності бачення 

(Benefits of not 
having a Vision) 

Метод застосовується для 
провокування зриву у випадку, коли 
незрозумілою виявляється доцільність 
отримання результату.   

5.4. Перефразування 
тиші (Reframing 

Silence) 

Метод заохочення до участі мовчазної 
аудиторії.  

6 Методи 
розв’язання 

проблем 
(Problem Solving 

- Facilitation 
Techniques) 

Огляд після 
завершення (After 

Action Review) 

Застосовується для оцінки будь-яких 
проектів та донесення інформації до 
стейкхолдерів.  

6.1. 

6.2. Аналіз рибних 
кісток (Fishbone 

Analysis) 

Метод дозволяє визначити 
першопричину проблем та зривів, а 
також визначити області додаткових 
досліджень.  

6.3. Аналіз пробеми: 
трикутники 
соціальних 

процесів (Problem 
Analysis: Social 

Process Triangles) 

Використання трикутників соціальних 
процесів здійснюється для виявлення 
широкого кола питань, з якими 
стикається громада, з подальшим 
з’ясуванням закономірностей.  

6.4. Виявлення причин 
та наслідків (Cause 
and Effect Charting) 

Метод швидкого аналізу для 
виявлення причин та наслідків, з 
якими стикається організація.  

7. Методи 
ефективного 
планування 
(Tools and 

Techniques for 
Effective 
Planning) 

Діаграма Ганта 
(Gannt Chart) 

Метод планування проектів, що 
передбачає хронологічний порядок дій 
та збереження цілі у полі зору.  

7.1. 

7.2. Геп-аналіз (Gap 
Analysis) 

Метод допомагає визначити розрив 
між поточною ситуацією і бажаним 
майбутнім станом.  

7.3. Метод RAACI Метод застосовується для уточнення 
рівня повноважень і очікувань щодо 
залучення.  

7.4. Семінар з 
визначення задач 
(Task Definition 

Workshop) 

Допомагає роз’яснити всі завдання 
адміністративної одиниці, визначає 
відповідальність, забезпечує опис 
завдання та вираховує тривалість 
робіт.  

7.5. Спільне бачення 
(Sharing Vision) 

Забезпечує досягнення консенсусу 
щодо результатів проекту чи процесу 
змін.  

Джeрeлo: адаптовано aвтoрoм на основі [13]. 
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Oднiєю з тeхнoлoгiй фacилiтaцiї є фacилiтaцiйнi ceciї. 
Мoжнa видiлити oргaнiзaцiї, якi cьoгoднi нa прoфeciйнoму 
рiвнi прoвoдять фacилiтaцiйнi ceciї в Укрaїнi, a caмe: 

- Вceукрaїнcькa acoцiaцiя кoнcультaнтiв з 
упрaвлiння – IМC-Укрaїнa [14]; 

- ICA-Укрaїнa – нeурядoвa oргaнiзaцiя, члeн ICA-
INTENATIONAL [15]; 

- ГО «Інша освіта» (Громадська організація, яка 
практикує проведення фасилітаційних сесій для освітян) [16]. 
Висновки. Враховуючи вищевикладене, можна зробити 

висновок, що з точки зору найбільш поширених наукових 
поглядів щодо фасилітації, які лягли в основу формування 
практично всіх відомих на сьогоднішній день шкіл фасилітації, 
вона фактично являє собою своєрідний процес допомоги 
індивідам (у економічному просторі – суб’єктам 
підприємницької діяльності) у процесі вирішення своїх 
проблем і завдань. Водночас рішення щодо змін та подальшого 
розвитку свого бізнесу підприємець остаточно має приймати 
сам. А фасилітація його розвитку, передусім, повинна бути 
пов’язана з наданням конкретних економічних порад щодо 
забезпечення цього розвитку та вирішення різних проблем, що 
можуть завадити економічному зростанню підприємницької 
діяльності. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Caйт Гoлoвнoгo упрaвлiння cтaтиcтики у м. Києвi. 

URL:   http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/.  
2. Merriam-Webster dictionary. URL:  https://www.merriam- 

webster.com/dictionary/facilitation. 
3. Caйт Нaцioнaльнoгo кoлeджу виклaдaння тa лiдeрcтвa 

Вeликoбритaнiї  National College for Teaching and Leadership. 
URL:  https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/facilitation/ 
fac-s2/fac-s2-t2.html. 

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/


 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

129 

4. Caйт Нaцioнaльнoї acoцiaцiї фacилiтaтoрiв Укрaїни. 
URL:  http://nafu.com.ua/. 

5. Caйт видaння «The Boston Globe».  URL: 
https://www.bostonglobe.com/business/2018/07/10/quick-draw-
companies-use-live-illustrators-spice-presentations/YvI7ekBSCsO 
aVIobb5EmiJ/story.html/. 

6. Caйт Iнтeрнeт-видaння «Cincinnati».  URL: 
https://www.cincinnati.com/story/news/crime/crime-and-courts/ 2018/ 
06/15/body-missing-covington-woman-found-near-rabbit-hash-2-
arrested/705477002/.    

7. Кeмбриджcький cлoвник oн-лaйн: Cambridge 
Dictionary URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81% 
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%
B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9/facilitation. 

8. Caйт Iнcтитуту культури Вeликoбритaнiї: The 
Institute of Cultural Affairs (ICA). URL:  https://www.ica-
uk.org.uk/what-is-facilitation. 

9. Schwarz R.M., Davidson A., Carlson P., McKinney S. 
The Skilled Facilitator Fieldbook: Tips, Tools, and Tested Methods 
for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers, and Coaches. 
Jossey-Bass: 1 edition, 2005. – 576 p. 

10. Mann T. Facilitation – a Manual of Models, Tools and 
Techniques for effective group working, Resource Productions, 
2007. – 269 с. 

11. Школи фасилітації: основні світові підходи до 
групової роботи. URL: http://humantime.com.ua/blog/shkoli-
fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1/.  

12. Caйт Нaцioнaльнoї acoцiaцiї фacилiтaтoрiв Укрaїни. 
URL:  http://nafu.com.ua/. 

13. Сайт Міжнародної асоціації фасилітаторів. URL: 
https://www.iaf-world.org/. 

14. Caйт Вceукрaїнcькoї acoцiaцiї кoнcультaнтiв з 
упрaвлiння (IMC-Укрaїнa). URL:  http://www.imc-ukraine.com. 

http://nafu.com.ua/
https://www.ica-uk.org.uk/what-is-facilitation
https://www.ica-uk.org.uk/what-is-facilitation
https://www.amazon.com/Roger-M-Schwarz/e/B001K8X12K/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRyO_F1oDlAhVw-ioKHZlQATcQMwhAKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fhumantime.com.ua%2Fblog%2Fshkoli-fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1&psig=AOvVaw0HlxP0S1rvYNRPY2D3phOO&ust=1570212236777567&ictx=3&uact=3
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRyO_F1oDlAhVw-ioKHZlQATcQMwhAKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fhumantime.com.ua%2Fblog%2Fshkoli-fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1&psig=AOvVaw0HlxP0S1rvYNRPY2D3phOO&ust=1570212236777567&ictx=3&uact=3
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRyO_F1oDlAhVw-ioKHZlQATcQMwhAKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fhumantime.com.ua%2Fblog%2Fshkoli-fasilitatsi-osnovni-svitovi-pidhodi-do-grupovo-roboti-1&psig=AOvVaw0HlxP0S1rvYNRPY2D3phOO&ust=1570212236777567&ictx=3&uact=3
http://nafu.com.ua/
https://www.iaf-world.org/
http://www.imc-ukraine.com/index.php


                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

130 

15. Caйт ICA-Укрaїнa. URL: http://www.ica-ukraine.org.ua/. 
16. Веб-портал «Громадський простір». Школа фасилітації 

навчальних форматів у Карпатах. URL: https://www.prostir.ua/ 
event/shkola-fasylitatsiji-navchalnyh-formativ-u-karpatah/. 

http://www.ica-ukraine.org.ua/


 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

131 

§2.5 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
(Рачинська Г.В., Національний університет "Львівська 
політехніка", Копець Г.Р., Національний університет 
"Львівська політехніка") 

 
Вступ.  Рівень економічного розвитку країн у                      

XXI сторіччі визначають інтелектуалізація основних чинників 
господарювання: в глобальній економічній конкуренції 
виграють країни, які забезпечать сприятливі умови для  
наукових досліджень і науково-технічних розробок. 

Політика соціально - економічного розвитку країни має 
органічно поєднувати науково - технічну і промислову 
політику, забезпечувати підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств, виховання національних лідерів 
економічного зростання, передусім у галузях, які базуються на 
високих технологіях і виробляють наукомістку продукцію. 

В сьогоденній конкурентній боротьбі за всієї її гостроти та 
динамізму виграє той, хто аналізує та змагається за свої 
конкурентні позиції. Щоб вижити у цій боротьбі, кожне 
підприємство має поставити перед собою завдання підвищувати 
рівень конкурентоспроможності не лише своєї продукції, а й 
підприємства  загалом. Такі важливі аспекти забезпечення 
конкурентоспроможності, як формування стратегії, організація 
управління конкурентоспроможністю, соціально - психологічні 
аспекти, інфраструктурне забезпечення, поки що враховуються 
недостатньо повно, що суттєво знижує ефективність робіт із 
забезпечення стійкості позицій підприємства на ринку. При 
сучасному темпі розвитку економіки країни підприємства 
мають бути максимально гнучкими та реагувати на зміни умов 
їх господарювання, концентруватися на досягненні найвищого 
рівня конкурентних переваг на будь - якому ринку збуту своєї 
продукції. Досягнути цих переваг неможливо без формування 
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комплексної, науко - обґрунтованої  системи управління 
конкурентоспроможністю підприємства. Ця система має 
ґрунтуватись  на великих обсягах достовірної  інформації    і 
формуватись із  взаємозалежних структурних елементів, які 
включають  внутрішнє середовище підприємства, його 
споживачів і конкурентів, об'єднаних у єдине ціле для 
виконання завдання забезпечення міцних конкурентних 
позицій, збереження наявних і нарощення нових конкурентних 
переваг. Вище викладені аргументи актуалізують дослідження 
щодо управління конкурентоспроможністю сучасного 
підприємства і потребують методичного інструментарію для 
здійснення такого управління. 

Виклад основного матеріалу. У працях українських 
науковців систему управління конкурентоспроможністю 
трактують як інструмент, що дозволяє підприємству 
спрямовувати та контролювати ті види діяльності, які 
впливають на конкурентоспроможність [1]. 

Під управлінням конкурентоспроможністю сучасного 
підприємства  доцільно розуміти систематичний, планомірний і 
цілеспрямований вплив на систему конкурентоспроможності з 
метою збереження її стійкості чи переведення з одного стану в 
інший  за допомогою необхідних і достатніх способів та засобів 
впливу.  

Управління конкурентоспроможністю не є еквівалентним 
усій діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а 
містить лише ті функції і дії, що пов'язані з розробкою та 
реалізацією стратегії конкуренції, зі спонуканням до здійснення 
стратегії, з цільовою орієнтацією різних видів діяльності тощо.  

Система управління конкурентоспроможністю 
підприємства, базована на виокремленні  проблемно-
орієнтованого підходу управління, має цільовий циклічний 
характер, дозволяє вчасно враховувати і реагувати на зміни у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, і тим 
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самим забезпечити високий рівень його адаптивності до 
динамічних умов середовища, систематизувати вхідні і вихідні 
інформаційні потоки, оперативно використовувати отриману 
інформацію в системі управління. 

 Достатньо очевидно, що результативність організаційно-
економічного механізму підвищення конкурентоспроможності 
визначатиметься зовнішніми чинниками, які діють на 
макрорівні на підприємство. Тому, однією із важливих функцій 
такого управління є виявлення впливу чинників зовнішнього 
середовища на підприємство, встановлення загроз і 
можливостей, а також розроблення і реалізація підприємством 
адекватних заходів .   

На рівні підприємства основним напрямом формування та 
вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю 
має стати акцент на стратегічних пріоритетах системи 
менеджменту, оскільки саме тут забезпечується розробка і 
реалізація перспективних конкурентних переваг.  

Стратегічне управління конкурентоспроможністю 
підприємства можна представити як комплекс елементів, які 
визначаються принципами, організаційними етапами, 
методами оцінки та прогнозування, видами стратегій( рис.1).  
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Рис. 1. Схема управління конкурентоспроможністю 
підприємства 

 
Базовими принципами розробки стратегій   

конкурентоспроможності підприємства, на нашу думку, є: 
по-перше, принцип безперервної адаптації до мінливих 

умов бізнесу. Зміст його в тому, що зовнішнє середовище 

Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства 

Принципи Методи та 
прогнозування 

Організаційн
і етапи 

Різновиди 
стратегій 

 

Безперервної 
адаптації до 

мінливих 
умов бізнесу 

Визначення 
домінантних 

чинників 
конкурентосп
роможності 

Диференційова-
ність підходів 
до стратегічного 

управління 

Альтернативність 
стратегічного 
спрямування в 
забезпеченні 
конкуренто-

стпроможності 

1. Ситуаційний 
аналіз 

2. Моніторинг 
зовнішнього 
потенціалу 

3. Орієнтація 
на внутрішні 
можливості 

4. Узгодження 
зовнішніх та 
внутрішніх 

можливостей 

Стратегії 
лідера 

Стратегії 
очікування 

нападу 

Стратегії 
аутсайдера 

Стратегії зони 
невикористаних 
можливостей 

Прогнозування 
оптимального 

рівня 
конкурентоспр

оможності 
підприємства 

Визначення 
місця 

підприємства 
на карті  

Оцінка 
фактичного рівня 
конкурентоспро- 

можності 
підприємства 
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постійно еволюціонує, посилюється нестабільність 
економічного розвитку(оновлюються технології, посилюються 
або послаблюються позиції конкурентів і т. п.) Відповідно на 
кожному етапі впровадження стратегія управління 
конкурентоспроможністю підприємства має мати характерний 
план дій , адекватний рівню зовнішньої нестабільності; 

по-друге, принцип визначення домінантних чинників 
конкурентоспроможності, який пов'язаний з класифікацією 
різних чинників впливу на конкурентоспроможність стратегії 
за різними ознаками, рангуванням за  роллю в забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства; 

по-третє, принцип диференційованого підходу до 
стратегічного управління, який передбачає, що  процес 
формування оптимальної стратегії конкурентоспроможності 
обов'язково має враховувати  фінансові критерії, рівень 
ефективності інвестування тощо. Ці умови можуть 
реалізовуватись диференційовано для різних суб'єктів 
господарювання; 

по-четверте, принцип альтернативності стратегічного 
напряму в забезпеченні конкурентоспроможності, який 
передбачає різні сценарії розвитку підприємства для 
забезпечення його конкурентоспроможності. Потрібно 
враховувати мінімально три версії стратегічних альтернатив: 
песимістичний, оптимістичний і реалістичний. 

Конкурентоспроможність можна оцінити порівнявши 
підприємства, що належать до однієї сфери бізнесу як у 
масштабах країни, так і в глобальних масштабах. Тому 
підприємство може бути конкурентоспроможним на 
регіональному чи вітчизняному ринку і 
неконкурентоспроможним - на  міжнародному. Сучасне 
конкурентне середовище потребує перегляду концептуальних 
підходів до трактування конкурентоспроможності 
підприємства, формування критеріїв і методів її оцінки, 
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оскільки в умовах глобалізації управління 
конкурентоспроможністю можливе при умові орієнтації на 
рівень міжнародної конкуренції.  

Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 
підприємства передбачає їх поділ на окремі групи за певною 
ознакою. Найчастіше такою ознакою виступає форма 
представлення результатів оцінки, відповідно до якої 
виділяють графічні, матричні, розрахункові та комбіновані 
(розрахунково-матричні, розрахунково-графічні) методи. 

Перевагою графічного методу оцінки 
конкурентоспроможності підприємства є його простота та 
наочність; недоліком слід вважати те, що він не дає змоги 
встановити значення узагальненого критерію 
конкурентоспроможності підприємства[2]. 

Матричні методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства базуються на використанні матриці – таблиці 
впорядкованих по рядках та стовпцях елементів. Найбільш 
показовим прикладом може слугувати широко відома матриця 
БКГ ("Бостонської консалтингової групи")  

Переваги методу: дає змогу дослідити розвиток процесів 
конкуренції в динаміці та при наявності достовірної 
інформації про обсяги реалізації дозволяє забезпечити високу 
репрезентативність оцінки; як недолік відзначають надмірну 
спрощеність методу та неможливість проведення аналізу 
причин того, що відбувається, внаслідок чого ускладнюється 
вироблення управлінських рішень. 

Окрім матриці БКГ існує достатньо багато матричних 
моделей, які можуть бути використаними для оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємства: матриця 
"Привабливість ринку/конкурентоспроможність" (модель 
GE/McKinsey); матриця "Привабливість галузі/ 
конкурентоспроможність"(модель Shell/DPM); матриця 
"Стадія розвитку ринку/конкурентна позиція" (модель 
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Hofer/Schendel); матриця "Стадія життєвого циклу 
продукції/конкурентна позиція"(модель ADL/LC) тощо[3]. 

Розрахункові методи оцінки конкурентоспроможності 
підприємства є вельми численними. Вони поділяються на: 

- специфічні методи – методи, що дозволяють оцінити 
конкурентоспроможність підприємства по окремих аспектах 
його діяльності – виробничому, інноваційному, 
маркетинговому, фінансовому тощо; 

- комплексні методи – методи, що базуються на 
комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства. 

Серед комплексних методів оцінки визначальне місце 
посідають: 

1. метод, що використовує в якості головного підходу 
оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства; 

2. метод, що базується на аналізі порівняльних переваг 
підприємств-конкурентів; 

3. метод, що ґрунтується на основі теорії ефективної 
конкуренції; 

4. інтегральний метод; 
5. метод самооцінки (Європейська модель ділової 

досконалості, англійська методика матриці удосконалення 
бізнесу (ВІМ)) [4, С. 73-75]. 

Одним із широко застосовуваних підходів до визначення 
конкурентоспроможності підприємства є метод бенчмаркінгу. 
Він успішно використовується у практичній діяльності 
японських, американських, західноєвропейських та інших 
компаній. 

Бенчмаркінг – це мистецтво виявлення того, що інші 
роблять краще, та вивчення, удосконалення і застосування 
методів роботи інших підприємств. Для більшості компаній 
він не є новим, оскільки здійснюється в рамках конкурентного 
аналізу і є більш деталізованою, формалізованою й 
упорядкованою функцією, ніж метод конкурентного аналізу. 
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Бенчмаркінг розглядається як спосіб оцінки стратегій та 
цілей роботи у порівнянні з першокласними підприємствами 
для гарантування довгострокової позиції на ринку. 

Основними цілями бенчмаркінгу є: 
 визначення конкурентоспроможності компанії та 

її слабких сторін; 
 усвідомлення необхідності змін; 
 добір ідей щодо кардинального покращення 

бізнес-процесів; 
 виявлення найкращих прийомів роботи для 

компаній даного типу; 
 сприяння постановці «довгострокових» цілей за 

показниками якості роботи, які значно перевищують 
поточні; 

 розробка нових заходів з метою підвищення 
якості надання послуг та ефективності роботи; 

 переорієнтація корпоративної культури і 
ментальності. 
Впровадження бенчмаркінгу може здійснюватися на 

різних рівнях: на мікро -, мезо - і макрорівнях. Основна мета 
бенчмаркінгу на макрорівні зміцнення конкурентних позицій 
підприємства на ринку. На мезорівні він здійснюється за 
чинниками, характерними для галузі в цілому. На найвищому, 
макрорівні,оцінюється ефективність державної політики, що 
впливає на конкурентоспроможність підприємства. 

Переваги методу: передбачає використання показників 
діяльності «підприємства-еталону» (лідера) для порівняння, 
що у подальшому дозволяє орієнтуватися на такі показники. 
Метод передбачає дослідження причин високого або низького 
рівня конкурентоспроможності. 

Недоліки методу: адекватна оцінка стає неможливою за 
відсутності достовірної інформації про конкурентів [5, С. 101-106]. 
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Описані вище методи відрізняються за своєю суттю, 
базою формування показників конкурентоспроможності. У 
цілому, складною методологічною проблемою при оцінці 
конкурентоспроможності підприємства є визначення її 
критеріїв і показників. Авторами на основі літературних 
джерел[1-5] сформовано приблизний перелік критеріїв і групи 
показників, що використовуються при оцінці 
конкурентоспроможності підприємства для розробки і 
здійснення його конкурентних стратегій (див. табл. 1). 

                                                                                                     
Таблиця 1. 

Базові критерії та групи показників 
конкурентоспроможності підприємства 

Критерії Групи показників 
Наявність і 
забезпеченість 
виробничими 
ресурсами 

Рівень забезпеченості технікою, будівлями,     
устаткуванням, їх технічна справність, вік; 
технології; рівень організації виробництва робіт; 
площа земельних угідь тощо. 

Наявність і 
забезпеченість 
матеріально-
технічними 
ресурсами 

Характеристика і джерела матеріально-технічного 
постачання; чисельність, надійність постачальників, 
характер відносин з постачальниками. 

Забезпеченість 
кадрами 

Забезпеченість і кваліфікація персоналу; плинність 
кадрів; потреба в нових кадрах; психологічний 
клімат в колективі. 

Система 
управління 
організацією 

Організаційно-правова форма підприємства; 
характер і форма власності; число рівнів управління; 
розподіл прав і відповідальності; норми керованості, 
витрати на управління; методи управління; стилі 
керівництва; система комунікацій; схема 
інформаційних потоків, їх ефективність, наявність 
банку даних і інформаційних систем. 

Ефективність 
виробничої 
діяльності 
підприємства 

Ефективність управління виробничим процесом; 
економічність виробничих витрат; раціональність і 
ефективність використання основних і оборотних 
фондів; продуктивність праці. 
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Ділова активність 
підприємства і 
ефективність 
організації збуту і 
просування 
товарів 

Рівень затовареності готовою продукцією; 
рентабельність продажів; рівень завантаження 
виробничих потужностей; надійність постачальників: 
швидкість реакції на замовлення; обсяги постачання 
сировини; інвестиційна привабливість. 

Конкурентоспром
ожність продукції 

Якість продукції; ціна продукції. 

Фінансовий стан 
підприємства 

Показники майнового стану; показники ліквідності і 
платоспроможності підприємства; показники фінансової 
стійкості; показники ділової активності: показники 
фінансових результатів діяльності підприємства. 

Вибір показників оцінки конкурентоспроможності 
підприємства, методики в цілому залежить від багатьох 
чинників: мети проведення оцінки, сфери бізнесу, наявної 
інформації тощо. 

Висновки. Конкурентоспроможність сучасного 
підприємства є результатом всієї системи менеджменту, однак 
формування стратегічних, перспективних конкурентних  
переваг забезпечується системою стратегічного управління і, 
насамперед, методичним інструментарієм і   обраними 
підходами до розроблення та реалізації стратегії. Це 
підтверджується одним із визначень стратегічного 
менеджменту, у  відповідності до якого, його сутність 
трактується як "управління конкурентними  перевагами." 
Особливості здійснення управління конкурентоспроможністю 
підприємства залежатимуть від взаємодії основних чинників 
конкуренції в даній сфері бізнесу, стадії життєвого циклу 
підприємства, динамічної мінливості кон'юнктури ринку тощо. 
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ODDÍL 3. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 
FILOZOFIE, FILOLOGIE 

 
§3.1 GAMIFICATION IN THE SYSTEM OF THE LATEST 

TECHNOLOGIES OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING 
THE PANDEMIC (Bilushchak Т., Lviv Polytechnic National 
University, Pedagogical University of Krakow, Sabina Kwiecień, 
Pedagogical University of Krakow) 

 
Introduction. In the context of the development of the digital 

society, the educational process requires constant improvement, 
since there have been fundamental changes in the strategy and 
tactics of studying in higher education institutions. In particular, the 
rapid spread of the coronavirus disease COVID-19 caused the 
transfer of the educational process to a distance learning format. 
The introduction of distance learning exacerbated the challenge of 
attracting and retaining students' attention in the learning process. 
That is why the study of the best educational practices, in 
particular, gamification as an innovative form of education, is 
becoming especially relevant. 

The purpose of the research is to determine the role of 
gamification in e-learning, which allows teachers to interest and 
motivate students in the educational process. 

Achieving the set goal determined the solution of the 
following research tasks: to trace the key features of educational 
gamification on the example of the studied scientific literature and 
practical information; characterise gamification tools that can be 
integrated into the educational process; conduct a questionnaire 
survey of students regarding the interest in using gamification in 
the educational process. 

To solve the set goal and tasks, a number of general scientific 
and special methods of cognition were used in the paper: theoretical 
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analysis of scientific literature regarding the features of educational 
gamification; analysis and synthesis for the conceptualisation of the 
“gamification” concept; comparative analysis to characterise the 
gamification tools; a sociological method, namely a survey using 
an interactive form of questionnaire, which will enable revealing 
the level of students’ interest in the use of educational gamification. 
Actually, the empirical study was conducted using an online 
Google Forms questionnaire. 

The issue of using gamification technology in education was 
primarily reflected in the scientific papers of such researchers as 
Ekici M., Kayımbaşıoğlu D., Oktekin B., Haci H., Bugaeva V., 
Zakharova O., Gruzd A., Smal O., Imeridze M., Bykov I., 
Velichko D., Para A., Rodwald P., Wawer M. [ 1 -10].  

Presentation of the main material.  In the mid-2000s, such 
a trend as gamification appeared in the USA. However, 
gamification gained special attention from the scientific and 
educational community in 2010, when game elements were 
integrated into the educational process. There are many different 
interpretations of gamification. When Ukrainian and foreign 
scientific studies analyse the concept of digital educational 
environment, they often consider the concept of gamification of 
learning. Gamification is the use of certain game elements in non-
game practices [11]. D. Clark in his work investigated the impact 
of the gamification result on the motivation of students in the 
educational process and established that the acquisition of skills 
and a great desire to acquire knowledge comes from one's own 
motivations, and not from external factors of influence. At the same 
time, the scientist found that the level of motivation for high 
learning results increases precisely when a student achieves an 
individual task [12]. K. Werbach admits that up-to-date game 
technologies can be applied in business processes to solve specific 
professional tasks with minimal expenditure of time and resources [13]. 
The researcher K. Kapp presents a more comprehensive 
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understanding of gamification in the educational process. He 
concluded that the principles of game mechanics and thinking 
should be used in order to involve learners in the educational 
process, increase their motivation, activate learning and solve 
practical problems [14]. 

Let us consider the positive and negative aspects of using 
gamification in the educational process. Among all the positive 
advantages of gamification, we highlight the main one, which helps 
to focus attention on what the student does not understand or when 
he/she does not known in the content of a specific discipline. Thus, 
new content is gradually revealed or new information is provided, 
acquired knowledge is consolidated, and only after that, we begin 
to move on to learning a new topic, which significantly increases 
the effectiveness of the educational process. In particular, such 
advantages as formation of a strategic vision, creativity, a creative 
approach to what you do, the ability to take reasonable risks, 
independence and decisiveness in decision-making are considered; 
assistance in the formation of targeted search and information 
processing skills; increasing the student's level of motivation to 
learn the discipline due to his/her feeling of interest and 
excitement. 

What is more, game technology is also an excellent way to 
form and master related competencies: organizational and 
communicative (ability to work in a team, establishing contact, 
influence on a partner, negotiations, interviews, observation, etc.), 
personal (self-knowledge, self-regulation), cognitive (goal setting, 
planning, adjustment, analysis, reflection). 

Despite the significant number of positive aspects that can be 
expected from the introduction of gamification into the educational 
process, negative ones can also be noted. Since students spent more 
using computers, there is a possibility of increasing the negative 
impact on the young body and impairment of vision; a feature of 
the application of gaming technologies is mostly the need for 
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access to the Internet. And these are possible risks of any technical 
failures, impossibility of conducting the planned class; the process 
of preparing tasks is quite time-consuming and requires the 
availability of both appropriate technical means and the level of 
computer literacy of both teachers and students. 

There are many tools for gamification. Some of them are web 
tools (cloud services) and do not require the installation of special 
software and allow access at any time and from any place. Among 
the most popular gamification tools that can be integrated into the 
educational process are Kahoot!, Socrative, FlipQuiz, Duolingo, 
Ribbon Hero, ClassDojo, Goalbook. 

Kahoot! is a platform that contains quizzes, discussions, 
surveys using gamification mechanics. Kahoot! has its own unique 
features of typical game and learning models, which are interactive 
and competitive in nature. Instead of the traditional method of 
reading textbooks and techniques, Kahoot! offers users to learn, 
play and communicate in groups, which makes the learning process 
more active. 

Socrative is an education-oriented service for creating and 
conducting surveys, tests, polls, and formative tasks. Aimed at the 
digital generation, this educational gamification programme helps 
teachers adapt lessons to distance learning and better track the 
results. With the help of mobile devices, any lesson can become 
more interactive and interesting. 

FlipQuiz is a new website designed to make it easier for 
teachers to create and display Jeopardy-style review games. 

Duolingo is a mobile language-learning app that includes 
different courses in 40 languages. A distinctive feature of Duolingo 
is the use of gamification techniques that encourage users to spend 
more time in the application. 

Ribbon Hero is an add-on available as a free download to 
Microsoft's suite of applications to help the user learn to use all the 
essential tools and features of Office 2007 or 2010. Another feature 
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of Ribbon Hero is its ability to track the user's progress in learning 
to use Office features and tools, and as well as the appropriate level 
of complexity of the tasks. It not only teaches users in the process 
of game, but also continues testing outside of it. The game can 
adjust the learning content to ensure that they use only those 
features and tools that they have not encountered before. 

Ribbon Hero can also be connected to Facebook – each user 
shares his/her results and compares his/her success with friends 
who also play it. Essentially, Ribbon Hero is a software, gaming 
tutorial that can also be about social relationships. This is one of 
the best examples of corporate gamification in education. 

ClassDojo is a tool for managing the groups of students that 
helps teachers improve student behaviour during their classes. 
Teachers choose themselves what types of actions they consider 
“useful” and for which ones students receive awards. 

Goalbook is an online platform that helps teachers, parents, 
and the very students track learning progress together. By 
combining the features of social networks and an individual 
educational programme, the program makes the process of 
formation simple for both students and teachers. Students, together 
with the teacher, formulate the objectives and the steps of the task 
that should be taken to achieve these objectives. 

An electronic survey was conducted to determine interest in 
using gamification in the educational process. The second year 
students majoring in Social Communications and Information 
Activities of the Lviv Polytechnic National University and the 
second year students majoring in Information Management and 
Digital Publishing of the Pedagogical University in Krakow named 
after the National Education Commission (Zarządzanie informacją 
i publikowanie cyfrowe  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie) took part in the survey. 
Respondents had to answer seven questions regarding their interest 
in using gamification in the educational process. The obtained data 
allow us to see the level of students' interest in gamified materials. 
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Twenty-two Ukrainian students aged 19 to 20 and fourteen 
Polish students aged 19 to 24 took part in the survey. 

The sample includes representatives of the following age 
categories:  

Ukrainian students         Polish students 
   17 years – 4.5%         19 years – 7.1 % 

18 years – 77.2 %          20 years – 50 % 
19 years – 16.6 %          21 years – 21.4% 

    20 years – 4.5%                   22 years – 14.3% 
                   24 years – 7.1% 

 
 In Figures 1-2 we can see that the distribution of respondents 

according to sex of Ukrainian students is as follows: female – 
86.4%, male – 13.6%. 

 
Fig. 1. Distribution of respondents according to sex of 

Ukrainian students 
 
The distribution of respondents according to sex of Polish 

students is as follows: female – 78.6%, male – 21.4%. 
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Fig. 2. Distribution of respondents according to sex of Polish 

students 
 
We introduced the sex issue, because views on the interest in 

gamified materials in the educational process may differ for both 
women and men. 

The next question, whether using gamification in higher 
education is a good idea, Ukrainian students answered yes – 90.9%, 
no – 9.1%, Polish students answered yes – 92.9%, no – 7.1% to the 
same question. 

Since in games people achieve some personal goals set for 
themselves, which increases their motivation. We asked the 
following question – Do you need strategic thinking to play the 
game? The results were distributed as follows: Ukrainian students 
answered yes – 95.5%, no – 4.5%; Polish students answered yes – 
92.2%, no – 7.1%. 

The opinion of students regarding the influence of 
gamification in the educational process was interesting (Table 1.). 
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Table 1 
Opinions of respondents regarding the influence of 

gamification in the educational process  
Question Ukrainian students Polish students 

a sense of competition, healthy competition 63.6% 50% 

because the use of game elements is the creation of 
space for productive competition and cooperation 

50% 35.7% 

Game elements allow you to become more 
interested in the subject 

72.7% 78.6% 

motivates, thanks to gamification, which requires 
regular work, the subject seems simpler. 

54.5% 42.9% 

think critically and look for non-standard solutions 68.2% 35.7% 

No, gamification does not affect the educational process 0% 0% 

Your answer option 0% 0% 
 
As for the students' attitude towards the teacher's use of 

gamification elements in the process of distance learning, it turned 
out to be mostly positive (Figures 3-4). 

 
Fig.3. The level of support by Ukrainian respondents 

regarding the use of gamification elements in the 
assimilation/testing of acquired knowledge 
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 Fig.4. The level of support by Polish respondents regarding 
the use of gamification elements in the assimilation/testing of 

acquired knowledge 
 
The results of the last question, which helped to understand 

which means of gamification students used during learning, can be 
seen in Figures 5-6.   

 
Fig. 5. The results of the gamification tools use by Ukrainian 

students during learning 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

151 

 
Fig. 6. The results of the gamification tools use by Polish 

students during learning 
 
Thus, the results of the survey of the Ukrainian and Polish 

students showed a positive assessment of the gamification use in 
the educational process. In addition, the results of the student 
survey showed that the most popular means of gamification among 
Ukrainian and Polish teachers, which they use during the 
educational process, is the Kahoot! service. 

Conclusions. The conducted analysis allows us to state that 
gamification is becoming an attractive educational practice that 
offers new forms of learning and professional training. It is worth 
noting that the gamification technologies should be used to form 
certain skills in students, to present and emphasize such actions and 
skills that are difficult to demonstrate using traditional techniques. 
What is more, visualisation and simultaneous impact on various 
organs of senses activate cognitive activity and facilitate the 
assimilation of the material. The conducted survey showed that a 
significant number of students want to participate in classes using 
the principles of gamification technologies. 
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§3.2 TECHNOLOGIES OF DIGITAL LEARNING DURING 
THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK 
IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES (Holiiad I., 
National Pedagogical Dragomanov University, Dinko V., National 
Pedagogical Dragomanov University, Tropina M., National 
Pedagogical Dragomanov University) 

 
Introduction. Modernization of the education system is an 

extremely urgent problem today, which involves the training of 
specialists of a new generation with digital skills, knowledge and 
competencies in accordance with the modern needs of the labour 
market. Also, especially now, it is important to develop cognitivity, 
research, creative activity, and labour activity in future specialists. 

The problem of training students who can independently 
acquire new knowledge, think creatively, use acquired knowledge 
and results in new unusual conditions is, and will be an integral 
part of the educational process. Research activity plays a significant 
role in supporting this process. 

Undoubtedly, this requires a pedagogically balanced introduction 
of innovations on pedagogical theory and practice. Teaching methods 
should be based on the principles of ensuring the unity of educational 
and research activities of teachers and students. 

Various aspects of research activities were studied by 
outstanding scientists and experienced teachers: O. Bulvinska, 
V. Verbytskyi, I. Goliyad, S. Horbenko, O. Hrybyuk, N. Divinska, 
N. Dyachenko, S. Kyrylenko, O. Lisovyi, I. Savchenko, Yu. Skyba, 
I. Slipukhina, O. Udalova, I. Chernetskyi, V. Chernomorets and 
others. 

Currently, when educational institutions have switched to 
distance or mixed learning, the formation of digital competence 
among students has become especially relevant. 

Actual problems of the use of digital technologies in the 
educational process and the development of digital competences 
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are revealed in the works of V. Bykov, I. Vorotnykova, 
R. Hurevych, А. Hurzhii, L. Kalinina, L. Kartashova, 
V. Kuharenko, V. Lapinsky, S. Lytvynova, N. Morze, V. Palii, 
I. Plish, O. Spirin, M. Shishkina and others. 

Today, there is a question of updating and encouraging 
applicants to participate in scientific research activities and 
educational projects for the development of creative, practical, non-
standard thinking, using various digital learning technologies. 

Findings. Significant advances in digital technology have 
taken place over the past decade, including artificial intelligence, 
robotics, cloud technology, data analysis, and mobile 
communications. It is increasingly difficult to renew education with 
traditional pedagogical technologies. 

The introduction into the educational process of scientific 
elements and research activity, which is carried out by creative 
groups of pedagogical and scientific workers together with 
applicants, is aimed at achieving the goals of the pedagogical 
system: improving the organisation of training scientific and 
pedagogical research; development of joint projects; participation 
in educational-scientific and research-experimental activities, use 
of the most modern means and technologies [1]. 

There is currently a transition to new learning technologies 
aimed at the competency approach. The main opportunities 
provided by digital technologies are: creation of a modern 
educational space; free access of participants of the educational 
process to electronic educational content; acquisition of new 
knowledge and skills; personalization of training, increase of 
motivation; available tool for contacts, research processes and 
learning outcomes; creative realization (photo, design, audio and 
video products etc.); labor activity etc. 

The rapid development and emergence of new digital 
technologies and their introduction into the education system, 
openness and transparency of educational systems, the transition of 
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the educational process to a virtualized space requires the 
development of balanced pedagogical models to ensure mobility of 
educational participants and optimal use of new services.  

Ensuring differentiated and comprehensive influences on the 
formation of components of digital competencies of future 
professionals is through the introduction of the latest pedagogical 
technologies. Pedagogical technologies are given a leading place in 
the pedagogical system, because they always have a positive result 
in the process of joint work of teachers and students. 

Modern trends in the educational process are characterized by 
the use of various educational strategies, which are mostly based on 
the use of information technology. Recently, many forms of digital 
learning have appeared: mobile learning, e-Learning, self-directed 
learning, synchronous and asynchronous learning, cloud learning, 
adaptive learning, virtual classroom, mass open online courses, 
gamification, simulation games etc. 

Gamification is the process of using game thinking and game 
dynamics to attract the audience and solve problems, turn 
something into a game. Today, in many countries, a variety of 
computer games, from the simplest to the most complex, have 
become widespread. Researchers and educators see the main way 
to teach students through computer games, and their share in the 
educational process varies widely - from individual fragments to 
the full construction of the curriculum. Game motivation gradually 
turns into learning, when there is interest in the content of learning. 
There is a special virtual world, similar to the real, and at the same 
time different from it, which allows you to effectively realize the 
benefits of the game: stimulating initiative and creative thinking, 
involving almost all students, gaining experience of collaboration 
and cooperation, establishing interdisciplinary connections, 
creation of preconditions for development of various strategies of 
the decision of problems etc. Most game simulators have a wide 
range of tasks, which makes the learning process more 
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multifaceted: brings theory closer to practice and introduces 
elements of scientific research into the educational process, thus 
acting as a new model of learning in the era of social and economic 
transformations arising from global technology [2]. 

Examples of gamification tools: https://www.classdojo.com/ 
uk-ua/?redirect=true, Ribbon Hero – game, which is created by 
Microsoft specialists to facilitate the assimilation of all Office 
tools, https://www.duolingo.com/ – resource for learning foreign 
languages using elements of the game. In the conditions of 
application of computer games in professional training of experts 
the important quality of the expert - active creative imagination 
develops. STEM-games expand the opportunities of educational 
institutions, teachers, masters of industrial training, prepare young 
people for adequate perception of the new, accelerate their 
adaptation to changes in the environment [3]. Website 
TryEngineering.org/ (“Try yourself as an engineer”) offers 
interactive games for applicants, teachers, which will help to 
understand how an engineering career can become part of their 
future. 

Simulation learning technologies can be used at different 
stages of educational activities. Of course, the advantages of using 
them for training are obvious: the result of mastering simulation 
techniques is the formation of general cultural and professional 
competencies that will help young learners to become qualified 
professionals in the future; with the help of simulation technologies 
situations are simulated to practice practical skills and gain 
experience in a virtual environment without risk to the enterprise; 
unlimited possibility of repetitions to practice skills, proper skills 
and eliminate mistakes; additional independent training at a 
convenient time in order to increase the level of knowledge and 
awareness of innovation in their profession; part of the teacher’s 
functions is taken over by a virtual simulator; practice of the 
received skills at team work; objective assessment of the achieved 

https://www.duolingo.com/
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level of skill; control of the level of readiness through the system of 
training simulation; exclusion of the psychotraumatic component in 
the learning process, which significantly improves the assimilation 
of educational material [4]. 

A virtual classroom is online learning environment hosted on 
the Internet with available content of educational materials and an 
organized set of online tools aimed at the process of professional 
training. Enables students and faculty to communicate 
synchronously, implementing the following features: audio, video, 
text chat, interactive whiteboards, and application sharing. An 
example of a virtual class is the Google Classroom Internet service. 

Adaptive learning is a technology that uses computers as 
interactive learning tools, aimed at providing an effective, efficient, 
individualized learning strategy to engage each student in 
independent activities. The essence of this technique is that the 
effectiveness of the lesson is greatly increased when the teacher 
teaches, demonstrates, explains, shows, and then works 
individually with each student. Adaptive learning is one of the most 
effective and modern educational technologies that will help each 
subject to achieve learning goals in a personalized way. To 
understand the needs of the applicant and create an optimal 
educational trajectory for him, it is necessary to develop a service 
of adaptive learning. 

Cloud technologies are a unique opportunity to create a new 
educational space with an appropriate information base. Their 
popularity is growing every year. Currently, a promising approach 
to improving the quality of education is the use of cloud 
technologies, which are characterized by such innovative features 
as better adaptability, mobility, full-scale interactivity, free network 
access, unified infrastructure and others. In such an environment, 
conditions are created for the implementation of various goals, 
strategies and trajectories of training and education of applicants, 
ensuring the adaptation of the components of the educational 
process to individual capabilities and needs of the individual [5].  
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The process of formation and development of the cloud 
environment in educational institutions is aimed at achieving the 
goals of the pedagogical system: improving the organization of 
education and scientific and pedagogical research; development of 
joint projects; participation in educational-scientific and research-
experimental activity, use of the most modern means and 
technologies; increasing the digital competencies of participants in 
the educational process etc. Cloud technology is a large 
information center or network of interconnected servers accessed 
through an Internet connection using specialized software. In the 
process of professional training, they provide an opportunity to 
provide public access to information stored in any place and 
device; use specialized applications free of charge (text, 
spreadsheet, graphic editors, programs for creating presentations, 
etc.), mechanisms of individual and collective work (virtual offices, 
disks, mail); fast exchange of information. Examples of modern 
services based on “Cloud Technology” for education are Live@edu 
of Microsoft, Google Apps Education Edition etc. The scope of use 
of cloud technologies is expanding both in the professional activity 
of teachers and in the educational activity of applicants. Cloud 
technologies are easy to spread and update, reliable and cost-
effective. Prospects for educational cloud technologies in the 
world: Apex Learning, Naviance, ML-algorithms. 

The purpose of the digital educational environment is the 
organization of a personalized learning system, which provides a 
focus on the interests of the applicant and building an educational 
trajectory around them. Adaptive education tools are already being 
implemented in US universities: for example, Knewton is working 
with Arizona State University. Thanks to Knewton, the student 
receives tasks that meet his educational needs, and the teacher has 
the statistics of each individual student and the group as a whole. 
These data allow to modify classes so that for each student it was 
as effective as possible (https://www.ed-era.com/). 
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Differentiated learning is the organization of the educational 
process, which takes into account individual psychological 
personalities, forming groups of students with different content of 
education, teaching methods. 

Individualized learning is a method of learning in which the 
content, learning technologies and pace of learning are based on the 
abilities and interests of each individual student. 

Synchronous learning is carried out in real time and involves 
the simultaneous participation of teacher and student, student and 
student, divided only territorially. This form practically simulates 
the usual learning process. The most famous programs for 
synchronous learning are Interwise Webex (Cisco), Adobe 
Connect, Elluminate, Instant Presenter. 

Asynchronous learning supports the teacher’s dialogue with 
students for a certain period of time and provides future 
professionals with all possible educational materials necessary for 
the formation of professional qualities of future professionals at a 
convenient time for everyone. The advantages of such training 
include the ability to use a large amount of multimedia with video, 
computer programs, images, sound; a wide range of tests to control 
knowledge [6].  

E-Learning is learning based on the use of information and 
telecommunications technologies that provide the ability to support 
the entire learning process, involves the use of Web 2.0 tools: 
blogs, wikis, podcasts, social networks and more. E-learning can be 
used for the following purposes: independent work with electronic 
materials, using computers, mobile phone; receiving consultations, 
holding meetings, evaluations of a remote expert, the possibility of 
remote interaction; creating a distributed community of users who 
conduct joint virtual learning activities; standardization and 
certification of electronic learning materials, technologies, distance 
learning tools; formation and improvement of information culture 
of all participants of the educational process; assimilation, 
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popularization and transfer of innovative pedagogical technologies, 
increase of efficiency of activity of teachers; opportunity to 
develop educational Web-resources, opportunity at any time, from 
any place to receive modern knowledge. E-Learning tools include 
electronic textbooks, educational services and technologies. 

Self-directed learning is a kind of activity that stimulates 
activity, independence, cognitive interest, is the basis of self-
education. 

Mobile learning provides community in the work of students, 
provides new opportunities for prolonged lifelong learning both 
within and outside the institution, which contributes to a more 
thorough understanding of certain categories and the formation of 
sustainable knowledge by discussing them online. It was found that 
in order to ensure a constructive dialogue between participants in 
the educational process, it is necessary to combine both traditional 
forms of online learning (platforms on the Internet) and newer 
(mobile messengers), including platforms for real-time conferences 
and mobile messengers for online information exchange [7]. The 
use of mobile technologies in the educational process is 
increasingly introduced into educational practice, which is the 
essence of the educational model BYOD (“Bring Your Own 
Device”). 

BYOD is a comprehensive toolkit of the educational 
environment, as it allows you to learn using educational platforms, 
video applications, web services, cloud computing, virtual and 
augmented reality, artificial intelligence and more. The 
introduction of the BYOD approach to the educational process will 
solve the problem of logistics of the educational institution. 
However, the low level of digital competencies of teachers and the 
lack of methodological recommendations for conducting such 
classes remain an urgent problem. The use of the concept of 
BYOD, as a universal tool for education, allows to implement at a 
higher level such principles of learning as visibility, accessibility, 
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awareness, the connection of learning with life. BYOD technology 
creates favorable conditions for the formation of future research 
skills, self-educational competence, motivational readiness for 
professional activity, the need to implement innovative ideas [8]. 
Support for the use of BYOD in the learning process is a service 
from Google “Scientific Journal”. It allows teachers to easily 
organize a maker space, eliminating the need to purchase expensive 
equipment, will allow you to organize research, conduct 
experiments. The powerful didactic capabilities of the mobile 
application “3D Graphics GeoGebra” allow applicants to create any 
3D object, operate with models of spatial objects, exploring their 
properties. It is possible to conduct experiments in physics, 
biology, chemistry, mathematics and other sciences with the help 
of interactive simulation “PhET”. The 3D-interactive virtual 
laboratory tool “LabInApp” allows to demonstrate experiments, to 
carry out visualization of difficult processes. 

“Online storytelling” is the use of electronic tools to tell 
interesting stories for educational purposes: to tell about research, 
to reveal a sequence of reasoning. Today, storytelling is becoming 
modern and digital, now very popular: there is a compilation of 
stories with Rorys Story Cubes. Training in special programs for 
storytelling: Easy Sketch Pro and Sparkol VideoScribe. 

МООС (Massive open online courses) are a new popular 
online learning technology for both educators and applicants that is 
constantly expanding the potential of open educational resources 
and distance learning technologies [9]. MOOC allow you to learn 
different disciplines, work with video content is possible through 
video hosting, solve problems with self-education allow social 
networks, blogs, etc. 

Online courses are conducted by the world's leading 
universities and educational organizations. Teachers of mass 
courses are the best specialists and researchers in their field, and 
the audience of leading educational platforms is visited by millions 
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of users. The most popular are presented on the following platforms: 
online education studio “EducationalEra” (https://www.edera.com/), 
project Prometheus (https://prometheus.org.ua/courses-for-teachers/), 
Edmodo, Stepik (https://stepik.org/), project “Youth Action 
Multimedia” (http://mammedia.com.ua), Wisecow, Edx, Udacity, 
“Stemford” (https://beta.stemford.org/). In recent years some new 
educational platforms have appeared:“E-schools”, “iSpring”, 
“АCCENT” [10], “Docker”, “Arduino” and so on. 

There are many other Web-resources that modern educators 
should get acquainted with.  

Conclusion. The training of students is based on the content 
of training adapted to modern changes in the educational 
environment. In order to transition to new approaches for learning, 
it is necessary to provide students with scientific and research skills 
and abilities during their student years. The interest of education 
seekers in scientific and research activities forms a desire to learn 
new things and participate in the development and implementation 
of research and innovation projects, will help to achieve high 
educational results, and increase their status. Rapid adaptation of 
educational programs to the needs of the market, thanks to the use 
of digital learning technologies, during the organisation of 
scientific research work, provides applicants with more 
opportunities for professional growth and new achievements. The 
presence of creative tasks of the research direction are aimed at 
increasing the quality and efficiency of the education system, in 
particular the effectiveness of its research component, 
strengthening the role of science in society and transforming it into 
a real force that will contribute to the construction of an effective 
economy based on innovation. 

The introduction of digital technologies in education is not 
only the use of new online tools, it is lifelong learning, design of 
individual educational routes, development and distribution of their 
own educational products by teachers. 

https://www.edera.com/
https://stepik.org/
http://mammedia.com.ua/
https://beta.stemford.org/
https://www.ispring.com.ua/ispring-learn
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§3.3 METONYMIC EPITHET AS A SPECIFIC 
CHARACTERISTIC OF A LITERARY TEXT (Mukhanova O.M., 
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute”) 

 
Introduction. The renaissance period of the study of the 

epithet in philology fell on the end of the XIXth and the beginning 
of the XXth centuries. The expressive possibilities of the trope 
under study attracted the attention of O. Potebnia [16], 
O. Veselovsky [5], V. Zhirmunsky [6; 7] and many other scholars. 
The analysis of the peculiarities of the functioning of the epithet in 
literary works has become a mandatory component of the study of 
poetics. Based on the systemic approach to the study of tropes, the 
set of them and the place that the epithet occupies among them can 
be presented with the help of a scheme of three functional fields: 
similarity, contiguity, and opposites. We will consider them in 
more detail below. 

As far as the field of similarity is concerned, the following tropes 
can be attributed to it: comparison; metaphor; epithet; litota; hyperbole. 
Metonymy and periphrasis belong to the field of contiguity, and irony 
and oxymoron to the field of opposites [14, p. 125]. Quite a lot of 
research focuses on the problem of the epithet, but there are still 
many aspects of this phenomenon which are worth studying. In 
particular, the emotional and evaluative meanings of adjectives 
forming epithets are of research interest in philology. Moreover, 
the connection between emotions, the expression of ideas and 
concepts really remains unresolved in our time. The question of 
how the emotional component is included in the lexical meaning of 
a word has been an issue of wide research in modern linguistics. 
The emotional life of a person originates in language and its 
semantics, in language almost any word can become emotional, 
neutral words, combined with each other, can form emotional word 
combinations and supraphrase unity [19, p. 6]. Despite the 
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centuries-old history of studying the epithet, there is still no unity 
in defining it’s essential characteristics. The majority of researchers 
consider the main characteristic of an epithet to be its semantic 
features and put them in the center of the definition, while the 
semantics of an epithet is defined very vaguely as the selection of 
some feature of the defined object or as a secondary word of a 
phrase that joins another word to strengthen and enrich its 
figurative and expressive meaning. 

Presentation of the main material. An epithet (from Greek 
έπίθετον – appendix) is a word that indicates one of the features of 
the object that is called and aims to specify the idea about it. In 
turn, O. Veselovsky [5] gives the following interpretation of the 
epithet: “one of the most effective means of enhancing the 
picturesqueness and emotionality of speech is the epithet. This is 
the name of a word or several words that are added to the common 
name of an object in order to strengthen its expressiveness, to 
emphasize one of its features in the object – precisely the one that 
in this case is important to bring to the fore, in a way to draw the 
special attention of the reader to it” [5, p. 61]. 

According to the two interpretations provided by the “Large 
Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language”, an 
epithet is an artistic definition that emphasizes a characteristic 
feature, a defining quality of a phenomenon, object, concept, 
action, as well as this word or expression, which is called, 
characterizes anyone or anything, mostly from the negative                    
side [4, p. 354]. In his work, J. Maruso [10] notes that an epithet is 
an adjective that is closely related to a noun and forms one group 
with it. The scholar argues, a natural epithet is usually 
distinguished, which is inseparable from the subject under any 
circumstances, and a situational epithet, which is related to the 
subject only in a certain case under consideration [10, p. 346-347]. 

At the same time, the epithet is viewed as a lexical-semantic 
trope and a means of conveying an individual, subjectively 
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evaluative relationship to the described phenomenon. The use of 
adjectives in this function is determined by their substantive and 
functional characteristics, namely, predicativeness, their inherent 
stylistic meanings and the actualization of emotional and evaluative 
meanings [1, p. 104]. O. Potebnia emphasizes that the epithet is 
functionally close to synecdoche and metaphor, noting at the same 
time that being always a synecdoche, the epithet can at the same 
time connect two disparate sets of signs, compare two objects, 
signifying one by the properties of the other, that is, to be a 
metaphor [16, p. 5]. A number of researchers draw a clear line 
between an epithet and a logical definition (usually an epithet, 
unlike a logical one, is defined as an artistic identifier), not defining 
the difference between a logical definition and an epithet in the 
context of the emergence of this epithet under the influence of the 
context of a special stylistic function [6, p. 29]. 

Combining the semantic and syntactic criteria in the epithet’s 
characteristics, O. Volkovynsky [6] believes that the epithet does 
not add anything to the content of the defined concept, keeping it in 
the same volume. However, at the same time, there is some 
reinterpretation of the features included in the concept: the epithet 
repeats the features on a tautological basis, which are already 
named in the defined, or regroups the features, names exactly those 
characteristics that cannot be at all [6, p. 29-30]. 

Another approach to determining the important 
characteristics of the epithet involves the way of morphological and 
syntactic expression of the epithet. The concept under study can be 
expressed by an adjective, so that the main requirement of poetic 
thought is achieved, which consists in the analysis and 
generalization of phenomena, their introduction into the circle of 
other images [1, p. 102]. 

The analysis of the principles listed above in the approach to 
the definition of the epithet shows that none of them, taken 
separately, allows us to give consistent characteristics of this 
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stylistic technique. It is absolutely obvious that all three sides – 
features of semantics, syntactic function and methods of 
morphological and syntactic expression – are important 
characteristics of an epithet and only taking into account all these 
three sides a complete and consistent description can be given. It 
should be noted that there are good reasons to consider the epithet 
as the original trope. Since time immemorial, people have tried to 
learn about various objects of the surrounding world, first of all by 
learning the signs and properties of these objects, comparing them 
with the signs and properties of other objects, and later giving them 
verbal definitions. Primitive language conveys impressions of 
objects and phenomena of the external world either elementary, 
similar to the first words of a child, or more meaningfully, with the 
help of epithet words, each of which names a certain sense-
perceived feature [15, p. 123]. 

The epithet is otherwise called a figurative or poetic meaning, 
emphasizing in this way its opposition to the logical meaning of the 
subject, the task of which is also to specify the idea of the subject 
in question. However, unlike the logical one, the poetic definition 
does not aim to indicate such features of the object that could 
separate it in our perception from other, similar objects. The poetic 
epithet is not needed for accuracy, it notes certain typical, 
characteristic properties of objects, does not eliminate from the 
thought of species that do not contain the characteristic it has 
highlighted, but replaces one of many uncertain ones in a specific 
way [7, p.357]. 

The epithet belongs to the most used poetic and artistic means. 
According to O. Veselovsky, the history of the epithet is the history of 
the poetic style in an abbreviated version, since the epithet highlights an 
“essential” feature in a certain concept, and the choice of an “essential” 
feature among the “non-essential” in turn characterizes the poetic 
representation of the era and the writer [12, p. 29]. 
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In a broad sense, an epithet is used to characterize the subject 
of thought, to name a feature – either constant, habitual, often 
repeated and known to speakers, or special, original, noticed only 
by the author, which is related with a specific text, with an 
individual author’s style. In addition, narrower understanding of the 
epithet includes only artistic, emotional and figurative meanings, 
which are characterized by originality, infrequent use, and 
individual content. The boundary between these two interpretations 
of epithets is quite conditional: often a common, widely used 
meaning acquires new associations, a new aesthetic meaning in the 
artistic context, turning into an original verbal image. 

Therefore, the epithet can be considered not only as a primary 
trope, but also as a system-forming center of the trope, because 
other tropes can be transformed into it, e.g.: 

The sea was smiling (metaphor) – the smiling sea. 
His chest is like a barrel (comparasion) – his barrel chest.  
His finger accused us (metonomy) – his accusing finger.  
Her beauty seemed ugly (oxymoron) – her ugly beauty.  
The expressiveness of the epithet increases due to the 

interaction with other stylistic means, due to the creation of a chain 
of epithets, its placement in postposition, displacement and re-
subordination, a special metaphorical attributive construction with 
re-subordination and other methods. There are reasons to believe 
that the epithet belongs to two axes, paradigmatic and syntagmatic, 
at the same time. In the above example with the smiling sea, the 
paradigmatic aspect consists in the choice of an expressive sign, 
and the syntagmatic aspect consists in changing the syntactic 
position of the sign expressed by another part of the language: The 
sea was smiling (v.) – The smiling sea (adj.) [1, p. 106]. 

Nowadays, there are many classifications of epithets, both 
semantic and structural, which differ significantly in their 
composition and the principles underlying them. Let us turn to the 
classification by V. Moskvin [12] according to which epithets are 
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subdivided as follows: by the way of marking the corresponding 
sign (metaphorical, metonymic, shifted), by semantic parameters 
(coloristic, evaluative), by structure (simple, complex), by the level 
of language acquisition (universal, individual author’s), according 
to the stability of connections with the signified word (free, 
permanent, and a separate variety is antonomasia), according to 
stylistic color (colloquial, newspaper, bookish, poetic, folk-poetic, 
folklore) and according to the combination with figures of 
repetition (tautologous, through). In the classification of 
V. Moskvin, one can feel the desire to outline as fully as possible 
the system of versatile parameters by which epithets can be 
distinguished not only in artistic speech, but also in other speech 
styles [12, p. 46]. 

From the point of view of semantics, epithets are divided into 
associated and non-associated. Associated are epithets that indicate 
such features of the subject, which are inherent in its nature, for 
example, dark forest, dreary midnight, careful attention. Using this 
or that associated epithet, the writer chooses from the many 
features characteristic of an object or phenomenon the one that 
appears to him to be the most essential, and brings it to the fore, 
drawing the reader's attention to it and reflecting in the very choice 
of this or that feature his sub objective relation to the subject. For 
example, unwearying research – persistent research, indefatigable 
assiduity – unceasing (tireless) perseverance [13, p. 30]. 

Unassociated epithets characterize the subject, adding to it a 
similarity that can be an attribute of it only in the given 
circumstances depicted in the text. This similarity may seem 
strange, unusual or even unexpected (e.g., sullen earth, voiceless 
sands).Analysis of the semantic content of unrelated epithets 
allows subdividing them into two large groups – figurative, that is, 
those based on some visual, sound, tactile images, and non-
figurative. The classification proposed by T. Onoprienko [14] is 
based on taking into account th e place of the epithet in the system 
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of semantic fields of other tropes. In this classification, the 
tendency to divide epithets into two main categories is quite clearly 
observed. The first of this categories includes usual (usual, 
traditional) epithets, the other one – unusual, occasional epithets. 
The scholat designates these categories with such terms as 
associative and non-associative epithets. The latter term, however, 
fails because non-associative epithets do not exist at all. Any 
epithet arises on the basis of a certain association. Two types of 
associations of different natures should not be confused. Common 
(usual) associations are the basis of epithets belonging to the first 
category, and therefore these epithets are also perceived as usual. 
Unusual, often unique semantic associations form the basis for 
epithets of the second category, which have an occasional 
character. In this regard, it has been offered to utilize the terms 
usually associative (permanent epithets, descriptive and evaluative 
epithets) and occasionally associative epithets (comparative, 
metaphorical, lithotic/hyperbolic, metonymic, periphrastic, ironic 
and oxymoronic epithets) [14, p. 125]. 

Comparative epithets, in turn, belong to the field of similarity 
of occasionally associative epithets and are the result of crossing 
the field of the epithet with the field of comparison. It is important 
to distinguish between metaphorical and comparative epithets, as 
they are often mixed [14, p. 125-128]. And a well-known fact that 
metaphor is a comparative trope in which only one of the nouns 
being compared (usually the subject) is expressed explicitly, and 
the other (the object) is implicit. Based on this category of features, 
only epithet configurations with an implicit object of comparison 
should be classified as metaphorical epithets [15]. 

Wnen it comes to the structural types of epithets, they are 
diverse. They can be expressed by nouns, adjectives, whole phrases 
in a syntactic function, etc. The pragmatic possibilities of the 
epithet are used in different ways, depending on the style of the 
author of the work of art. In artistic prose, an important component 
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of style is the author’s analytical comment, which reveals to the 
reader the appearance and character of the character, his 
psychological state in this episode [14; 15]. 

Thus, we can draw a conclusion that the epithet is the main 
means by which imagery, expressiveness is created, and on the 
basis of this, the author’s individual and evaluative relationship to 
the subject is revealed. This also determines its high informative 
value in literary works.  

As far as metonymic epithets are concerned, first let us cover 
briefly the notion of metonymy. According to I. Bezpechny [3], 
metonymy (Greek μετονυμία – renaming) is a figurative expression 
in which an object or phenomenon is depicted by replacing the 
name of another object or phenomenon associated with the first 
external or internal connection (e.g., to eat three plates of soup, 
food is meant). A common type of metonymy is synecdoche – 
naming a part instead of a whole, or a singular instead of a plural 
(to save a penny, meaning money in general) [3, p.72]. It is worth 
mentioning L. Matsko’s statement that metonymy is a metaphorical 
trope, the basis of which is the replacement of one name by another 
on the basis of association based on the contiguity of their 
meanings: gold in ears (instead of golden earrings or earrings 
made of gold) etc. [11, p. 147]. 

In metonymy, objects and phenomena are compared not by 
similarity, but by a real connection between them. Metonymy, as a 
means of pictorial reproduction of reality, is very common in 
literary works [1, p.94]. This fact is emphasized by a number of 
scholars, in particular V. Zhirmunsky [7], who notes that 
association by contiguity cannot be the basis for the transfer of 
meaning (e.g., a telegraph pole and a road are connected by 
adjacency, but there are no preconditions for transfer yet). If these 
things form a certain logical unity, part and whole, then transfer 
becomes possible. That is, metonymy can be defined as a trope 
based on real logical connections between objects [7, p. 325]. 
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Metonymy is based on actual contiguity, that is, certain 
knowledge:  e.g., knowledge about the content when the container 
is called instead (I’ll have a glass; the hall applauded); knowledge 
about things that are made of a material called instead (a glass; an 
iron); knowledge about the field of activity, when the actor is used 
instead of products of activity (to buy a Ford); certain geographical 
knowledge, for example, that a certain city is the capital of a certain 
state (talks between Washington and London); knowledge of any 
event, if the place of its action is called instead (Watergate changed 
the politics), etc. 

Metonymy gives the impression of speaking “directly” and is 
a stylistic feature of a living spoken language. As a compressed, 
collapsed nominative structure, metonymy is convenient for use in oral 
speech, accordingly, it is productive, stylistically expressive and does 
not go beyond stylistic norms. No one is surprised by expressions like 
Ministry agrees, city found needed money, etc. [11, p. 147]. 

With metonymic displacements of the meaning within 
attributive phrases, reduction, condensation of these syntactic 
structures often occurs with the omission of the noun that was 
denoted for a certain meaning before its displacement, for example: 
Orange revolution (because of the color used by demonstrators 
during this revolution). 

Therefore, adjectives acting as such meanings are called not 
only transferred, but also condensed, and the word combinations 
themselves are called compressed [2, p. 358]. In turn, J. Maruso 
notes that metonymy can be spread with the help of an epithet, 
which indicates the subject of metonymic transfer [10, p. 155-156]. 
It creates and reinforces visually perceptible representations, being 
at the same time a means of not direct, but indirect characterization 
of the phenomenon. Unlike comparison, metonymy rejects all 
associated features, purifying and typifying the main feature for the 
given situation. Yu. Lotman defines the act of metonymy as the 
selection of the essential specific characteristics and the elimination 
of the non-essential ones [9, p. 36]. 
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According to U. Eco [22], metaphorical replacement 
(substitution) is based on metonymic practice. Metonymic 
connections turn into metaphorical ones, which represent a special 
mechanism of heuristic functions of language, that is, functions 
aimed at finding solutions. This becomes possible due to the fact 
that metonymic substitutions rely on a certain more or less stable 
semantic model. Thus, metonymic shifts in many cases are 
associated with shortening of word combinations (glass products), 
i.e. outwardly similar to such facts of changes in meanings, which 
are caused by contextual connections of words [22, p. 78-79]. 

Modern research focuses on the fact that metonymy is a 
contextual expression. J. Lacan pointed out that metonymy is based 
on word-to-word connection, while metaphor is the substitution of 
one word for another [23, p.156]. That is why a metaphor is 
rephrased into a comparison with the help of auxiliary words, and 
this cannot be done with metonymy. Even earlier, R. Jacobson 
determined that metaphor is characterized by relations of similarity 
(and, accordingly, paradigmatic relations), and metonymy is 
characterized by relations of contiguity (and, accordingly, 
syntagmatic relations) [21, p. 126]. This issue is more relevant for 
the study of literary prose, where the differences between 
categorization by contiguity and by analogy are significant. In 
poetry, metonymy has a subordinate character and can be 
considered as a special case of metaphorical categorization. 

From the point of view of semantics, a metaphor is a combination 
of referents, which leads to a semantic conceptual anomaly. Metonymy 
works differently, not connecting referents with opposite semantic 
markers. In terms of cognitive linguistics, a metaphor implies the 
superimposition of different cognitive models [19, p. 36]. 

Metonymy, on the other hand, implements superimposition 
within one model. One category within one model replaces another. 
Therefore, the main function of metonymic expression is to activate 
one cognitive category, correlating it with another within the 
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framework of one model, and thus highlight it itself or the 
submodel to which it belongs [19, p. 42]. Synecdoche (from Greek 
συνεκδοχή) is a kind of metonymy, a tropeic inversion in which the 
whole is presented through the name of its part, the general through 
its partial expression: to save a penny, money in general is meant; 
to share a bread in the sense of cohabitation [11, p. 148]. 

Metonymy is often identified with metaphor, or considered as its 
variety. In metaphor, words are combined according to the principle of 
similarity, and in metonymy - according to the principle of logical 
dependence. Metaphor can be turned into a comparison, but metonymy 
cannot, it can only be supplemented [8, p. 444-445]. Since each work 
of literature is primarily considered as the realization of the 
author’s linguistic consciousness, artistic tropes play an important 
functional role in the writer's idiostyle, among which metonymy 
occupies a special place. Taking into account the features of the 
individual author's worldview of one or another writer when 
analyzing functionally significant metonyms in artistic discourse 
contributes to a more subtle and deeper interpretation of the 
author’s intention [1, p. 146]. Metonymy acquires artistic literary 
significance in strong positions of the text, in particular in the title, 
directly based on the nature of strong positions, as a rule, this distinction 
is reinforced by textual repetitions of relevant keywords [1, p. 147]. 

Analyzing the above, we can conclude that the parameters of 
metonymy classification are determined by the originality and 
variety of plans of content and expression depending on certain 
metonymic connections and the subject of metonymic substitution. 
The essence of the linguistic nature of the metonymic epithet, in 
turn, is that the adjective that logically defines a word takes the 
syntactic position of definition with another word related to it by a 
metonymic type of relationship. This change of position gave the 
phenomenon its name – a transferred or metonymic epithet. That is, 
we can clearly define that a metonymic epithet is a predicative and 
non-predicative combination of an adjective with an object, in 
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which the object is attributed a feature that characterizes another 
object, but such a feature is in a certain relationship with the main 
object. metonymic connection [18, p. 72]. Unlike metaphor, which 
connects in our minds things that are extremely distant in reality, 
metonymy creates a semantic lexical connection even when using 
the word in its main nominative sense (e.g., florid dress; hungry 
teeth; sleepless bed; unbreakfasted morning) [1, с. 94]. 

As mentioned earlier, the main semantic types of metonymy 
include object metonymy (transfer of name from noun to noun) and 
feature metonymy, or metonymic epithet (metonymy among 
adjectives). If subject metonymy is well known, it is the object of 
most researches, then the metonymy of the feature has not been 
studied thoroughly. This can be explained by the fact that objective 
metonymy is widely used in newspaper texts, colloquial language and 
does not have a pronounced figurative character, unlike the 
metonymic epithet, which largely remains the property of fiction and 
is characterized by greater imagery and originality [19, p. 38-40]. 

The metonymic epithet is an ancient phenomenon, so the 
language is full of familiar transferred epithets, in which often the 
metonymic transfer has almost ceased to be felt. We can 
distinguish several types of metonymic transfer characteristic of 
common metonymic epithets: 

• transfer of a person’s sign (most often experienced 
feelings) to his body parts: He pointed an accusing finger at them; 

• transfer of a person’s sign, emotions experienced by him 
to an action or name of some external manifestation of these 
emotions: Aragorn drew an angry sigh. “If you give up”, he said in 
an appalled whisper, “what 'ud happen to me?”  

•  transfer of a person’s sign to an inanimate object or a 
period of time: Gandalf tapped the table with an impatient                  
pipe [18, с. 73]. 

When using adjectives and adverbs denoting signs of a 
person with words denoting inanimate objects, not only a 
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mechanical change in the position of the definition occurs, but also 
a complex process of semantic interaction of the definition and the 
defined, as a result of which a collision of close contact may appear 
in the semantic structure of the defined with a living being, as a 
result of which some traits and properties of a living being are 
transferred to the most inanimate object. This process to some 
extent repeats the process that occurs in the personifying epithet, 
however, they cannot be completely identified: while the 
personifying epithet expresses a processual, active, dynamic feature 
and represents an inanimate object as a living being in action, the 
transferred epithet expresses a static feature, and the object is 
represented as inanimate, but one that has taken on some features 
of a living being as a result of close contact with it [19, p. 41]. 

Having analyzed all of the above, we can conclude that 
metonymic epithets play one of the most important role in literary 
texts due to their ability to transfer meanings between different, but 
closely related concepts of the metonymic type. 

In recent decades, the interest of scholars in the functioning 
of tropes, in particular, metonymic epithets in literary texts does not 
fade away, but, on the contrary, grows. As Yu. Lotman points out, 
the importance of tropes is that they are mechanisms of creative 
thinking [9, p. 47]. V. Toporov notes that the modern approach to 
the analysis of tropes includes the understanding of these means of 
expression as a system, the elements of which (individual tropes) 
are organized hierarchically. This makes it possible to distinguish 
general tropes – metaphor, metonymy, irony, and periphrasis, 
synecdoche, antonomasia, personification can be qualified as 
varieties of more general tropes [19, p. 520]. 

A characteristic feature of the functioning of metonymic 
epithets in literary texts is the use of these means in the role of 
homogeneous meanings – two, even three attributes. Some of the 
epithets are a combination of direct and metonymic meaning. Other 
epithets are homogeneous metonymic meanings that are either 
semantically close or brought together by context. 
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The textual functions of artistic metonymy in English-
language prose are determined by such internal features of the text 
as its structural and compositional construction, integrity and 
coherence, as well as the interrelationships of metonymy with other 
tropes, in particular metaphor, and the expressive potential of 
metonymy itself. Given the fact that metonymy, belonging to 
figurative means, is a source of expressive information, the 
expressive function of metonymy in the context of our study is 
conventionally divided into reinforcing and identifying. Following 
O. Riabtseva [17], by the reinforcing function we understand the 
strengthening of the qualities and properties of the described object 
that are important for a specific situation. The essence of the 
identification function is that, thanks to metonymy, attention is 
drawn to an individualizing feature, which allows the addressee or 
reader to isolate the subject of speech from the field of             
observation [17, p. 322]. The functioning of metonymy in the text 
is especially vivid when it interacts with other tropes or stylistic 
devices, since each stylistically marked unit is a source of 
expressive information [20, p. 15]. 

Identifying the peculiarities of the functioning of metonymy 
makes it necessary to differentiate the discursive and textual 
specifics of their use. The conducted analysis made it possible to 
distinguish the textual functions of metonymy, which include text-
creating, expressive, metaphor-creating and characterizing 
functions, and discursive functions represented by thematizing and 
symbol-creating functions. 

The text-organizing function is determined by the role of 
metonymy in the structural and compositional construction of such 
works. The specificity of the textual implementation of metonymy 
in literary texts is its determining role in structural and 
compositional construction [20, p. 51]. Metonymy as a source of 
imagery performs an expressive function, the varieties of which are 
reinforcing and identifying. The first function is related to the 
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accentuation of the qualities and properties of the described object 
that are important for a specific situation. The essence of the 
second function is that, thanks to metonymy, attention is drawn to 
the individualizing feature, which allows the reader to isolate the 
subject of speech from the field of observation. 

If the characterization function is determined by the identification 
of ideal metonymic models that are characteristic of a certain work, then 
the metaphor-creating function is related to the role of metonymic 
relations in the textual construction of metaphors. Metonymic relations, 
which serve as a basis for creating metaphors in literary texts, mainly 
represent such models as cause – effect, genus – species, part – whole 
(partitativity) [20, p. 51-52]. The discursive functions of metonymy 
include features of artistic communication external to the text, 
including vertical text and cognitive features of the idiostyle of one 
or another writer, etc., which determines the discursive potential of 
literatymetonymy. A characteristic feature of the functioning of 
metonymic epithets in literary texts is the use of these means in the 
role of homogeneous meanings - two or even three attributes. Some 
of the epithets are a combination of direct and metonymic meaning: 
wide, windy gallops. Other epithets are homogeneous metonymic 
meanings, which are either semantically close – the hammering, 
sawing darkness of the shop, or brought together by the context – 
the embracing, old smile. 

Therefore, as a result of a detailed examination of the above 
functions, we can confidently say that metonymic epithets play one 
of the most important, if not the most important, role in literary 
texts due to their versatility and the large number of roles that a 
metonymic epithet can perform due to the functions it is endowed 
with. 

Conclusions. As a conclusion, we can state that the epithet is 
the main means by which imagery, expressiveness is created, and 
on the basis of this, the author's individual and evaluative 
relationship to the subject is revealed. From this follows the fact 
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that the metonymic epithet is the main and irreplaceable part of 
literary texts due to its ability to meaningfully convey a 
subjectively evaluative relationship to the described phenomenon 
and the ability to transfer meanings between different, but closely 
related concepts of the metonymic type. 

The essence of the linguistic nature of the metonymic epithet, 
in turn, is that the adjective that logically defines a word takes the 
syntactic position of definition with another word related to it by a 
metonymic type of relationship. It is clearly defined that a 
metonymic epithet is a predicative and non-predicative 
combination of an adjective with an object, in which the object is 
attributed a feature that characterizes another object, but such a 
feature is in a certain relationship with the main object. metonymic 
connection. We can conclude that metonymic epithets play one of 
the most important role in literary texts due to their ability to 
transfer meanings between different, but closely related concepts of 
the metonymic type. 
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§3.4 ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ: 
165-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  ФРАНТІШКА 
РЖЕГОРЖА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ (Бурко О.В., Український 
гуманітарний інститут, Барабаш С.М., Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця) 

 
Вступ. Нинішня ситуація російсько-української війни 

фіксує масові воєнні злочини російських військ проти 
культурної спадщини України. ЮНЕСКО станом на 5 вересня 
2022 р. виявило 186 знищених об’єктів. Така ситуація лише 
підвищила рівень зацікавленості провідних країн світу 
історією України, її духовним надбанням. Особливо вартісним 
нині є віднайдення архівних свідчень про культурні взаємини 
між народами. Напередодні 165-річчя від дня народження 
Франтішека Ржегоржа (16 грудня 1857 р. – 6 жовтня 1899 р.) 
вважаємо актуальним звернутися до цієї непересічної постаті 
як культурного феномену в історії України. Клод Гельвецій 
писав: «Любов до батьківщини співпадає з любов’ю до всього 
світу», про що відомо з [1, с. 233]. У чеських енциклопедичних 
і періодичних виданнях Франтішек Ржегорж публікував 
розвідки з українознавства; зібрав східно-галицьку 
етнографічну колекцію (1 200 одиниць), на основі якої було 
сформовано окремий український відділ у Празькому 
промисловому музеї; його збірка гуцульської народної 
культури зберігається в Етнографічному відділі Національного 
музею (Прага); упорядкована власним коштом Ф. Ржегоржа 
українська бібліотечка знаходиться там же; особисту колекцію 
чеської літератури він подарував товариству «Просвіта». 
Наукову цінність становлять світлини етнографа як унікальні 
артефакти історії, етнографії Галичини та гірської частини 
Карпат. 

Серед дослідників діяльності Ф. Ржегоржа слід назвати І. 
Белея [2], Н. Валашкову [3], Н. Кляшторну [4], Є. Топінка [5] 
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тощо.  «Український журнал» (2007, № 4) презентує цю 
постать як «легендарне ім’я», що «невід’ємно пов’язане і з 
фотографією, і з Україною» [3]. Науковиця Н. Валашкова 
вказує на новаторство світлин Ф. Ржегоржа, які були здійснені 
під час виконання польових етнографічних та антропологічних 
робіт. Саме завдяки фотофіксаціям маємо знімки не лише у 
статиці, але й у динаміці у процесі виконання господарських 
робіт та святкових дійств. 

У 1892 р. Іван Белей подав ювілейну сильветку до 
портрета чеха Ф.  Ржегоржа, розміщеного редакцією «Зорі» у 
числі 15 з нагоди  його 35-річчя з дня народження. Автор 
акцентував на унікальності постаті «сердечного приятеля», 
адже «…нам невідомий нині кромі Ржегоржа другий такий 
Славянин, що би так як він, можна сказати: за ціль свого життя 
поставив собі – студіювати наш нарід … та збудити в широких 
кругах чеської суспільности щиру симпатію до нашої 
народности», про що розглянуто в [2, с. 299]. Цінним є те, що 
І. Белей установив, по-перше, період появи дописів                           
Ф.  Ржегоржа про галицько-руський люд в ілюстрованих 
чеських часописах: перша половина 80-их рр. ХІХ ст.;                     
по-друге, подав їхні назви: «Světozor – Zlatá Praha – Osvěta – 
Lada – Vesna – Květy – Hlas Národa – Slovanský Slorník – 
Průmyslove Listy – Lumír – Ruch»   про що відомо з [2, с. 299]; 
по-третє, оприлюднив назву львівської газети «ДЇЛО» 
[зберігаємо тогочасний правопис –  авт.], у котрій редакція 
подавала в літературних вістях нариси Ф.  Ржегоржа. Відтак, 
чеський етнограф часто навідувався до Львова до однодумців 
чи до «Руської Бесіди» і привозив нові праці. Його заслуги 
визнали напередодні ювілею: 16 серпня 1891 р. на загальних 
зборах «Просвіти» в Коломиї Ф.  Ржегоржа прийняли в 
почесні члени товариства з огляду на цінність студій про наш 
народ, щоб світ нарешті пізнав його.  

 Виклад основного матеріалу. Визначальним у долі 
юного Ф. Ржегоржа було особисте знайомство у 1879 р. із 
визначним чеським ученим, мандрівником, етнографом, 
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колекціонером, активним прихильником і популяризатором 
прогресивного, науки Войтехом Напрстеком. Саме цей факт і 
вирішив подальшу долю молодої людини. Будучи засновником 
Чеського промислового музею (Прага), прихильником 
слов’янської культури, Напрстек захопив Ф. Ржегоржа. Під 
цим впливом Франтішек почав працювати над східно-
галицькою етнографічною колекцію. Значну суму для 
збирання культурної спадщини для Чеського промислового 
музею виділяло подружжя Напрстеків. Слід відзначити й 
особливу зацікавленість у цьому процесі чеського товариства 
«Svátobor», яке у 1891 р. призначило наукову стипендію 
Ф. Ржегоржу у розмірі 150 злотих ринських спеціально для 
дослідження української народної культури. Етнограф мав дар 
у доступній формі доносити інформацію до читача. Так, у коло 
його наукових досліджень потрапили описи близько 40 різних 
днів або свят, які характеризувалися певними обрядодіями, що 
містили магічний характер, мали на меті забезпечити успіх у 
господарських справах та родинному житті. Слід зазначити, 
що, володіючи десятьма мовами, Ф. Ржегорж за короткий час 
через етнографічні дослідження познайомив Європу з життям 
найсхіднішого регіону монархії Габсбурґів [6].  

У 1891 р. Ф. Ржегорж  опублікував світлину «Чеські 
супруги Напрстки» та нарис про них у львівському виданні 
«Зоря». Насамперед автор познайомив сучасників із 
добродійницею «Матусею на Галянку»: «Пані ся вишукувала 
тих, котрих здержував встид просити о милостиню, одним уділяла 
сталих грошевих підпомог, бідним студентам давала обіди, 
платила за них помешканє і старалася, щоби і бідна шкільна 
молодіж побавилася», про що розглянуто в   [7, с. 260]. Спадок 
(150 000 зр.)  вона заповіла своєму єдиному синові Войті. Він 
мав намір заснувати промисловий музей у Празі на зразок 
музею Кенсінгтонського в Лондоні. Спадкоємець реалізував 
задум разом із дружиною п. Йосифою: відкрив промисловий  
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музей у Празі. З-поміж його окрас Ф.  Ржегорж  виоремив 
бібліотеку, котра налічувала 41 000 томів здебільшого за 
останні сто років. Це були переважно описи подорожні, 
географічні, а також енциклопедія та періодика, де йшлося про 
пізнання людської праці. Він  поінформував про відділ жіночої 
емансипації, в котрому зберігалося більше ніж 1 000 томів з 
усіх літератур.  До того ж родина Напрстків заснувала 
«американський клюб дам», спроєктувала дім для осиротілих 
дівчат, зібравши для цього 30 000 зр. До музею щоднини 
сходилися письменники, учені, «одні, щоб залагодити різні 
орудки, другі, щоб поговорити о річах будучих на деннім 
порядку. Там на столах лежать до перегляду часописи, нові 
книжки, фотографії», про що відомо з [7, с. 260]. За свідченням 
Ф.  Ржегоржа,  господарів  промислового  музею в Празі,  
«…дуже тішить, наколи ту знайшли те, чого шукали», про що 
розглянуто в   [7, с. 260].  

Без сумніву,  нарис празького дослідника читали Борис 
та Марія Грінченки, оскільки фотографія Напрстків розміщена 
на першій сторінці «Зорі» (1891) поряд із уривком повісті 
Бориса Грінченка «Соняшний промінь». Перекладачем її 
чеською мовою був прозаїк та публіцист  Ф. Главачек. У 
зносці до листа Михайла Павлика від 12.Х.1895 упорядник              
П. Богатирьов зазначив: «František Hlaváček  перекладав на 
чеську  твори Бориса Грінченка», про що відомо з [8, с. 38].  
Науковці С. Андреєва, М. Лашко та  І. Яковлева встановили, 
що  за кордоном Б. Грінченко «став відомим спочатку як 
письменник та етнограф серед чеських колег…», про що 
відомо з [9, с. 152].  

Чех Ф. Ржегорж та вітчизняна родина Грінченків (Борис, 
Марія та Анастасія) займалися етнографією. Відлуння їхньої 
подвижницької роботи виявлено в спільних напрямах 
діяльності. По-перше, Михайло Мольнар установив, що 
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чеський дослідник присвятив народним звичаям, пов’язаним із 
народженням, весіллям низку праць: «Русинське весілля коло 
Львова», «Шлюб», «Заручини в русинів у Галичині», «Весілля 
лемків у Карпатах», «По весіллю»  та ін., про що відомо                      
з [10, с. 87]. Марія Загірня опублікувала популярне видання  
«Про одружіння на Вкраїні в давніші часи»  (1912) [11].                
По-друге, за М. Мольнаром, Франтішек Ржегорж описав 
способи народного лікування в Галичині, зокрема, у вартісній 
праці «Народне лікування галицьких малоросів». Марія 
Загірня також видала   брошуру  «Добра порада. Про ліки від 
скаженої хвороби» (1902) [12].  По-третє, чеський дослідник з 
поч. 80-х рр. ХІХ ст. здійснював не тільки наукову роботу з 
етнографії, але й збирав етнографічні колекції для Празького 
промислового музею.  Приблизно в той же період Б. Грінченко 
видав «Етнографічні матеріали, зібрані і Чернігівській і 
сусідніх з нею губерніях» у трьох томах (1895–1899), збірку «З 
уст народу» (1900). По-четверте, і чеський, і український 
дослідники брали участь в упорядкуванні тогочасних 
енциклопедій:  Ф. Ржегорж – у Оттовому науковому словнику 
із 1888 р., Б. Грінченко –  в «Большой энциклопедіи за 
редакцією С. Южакова». Чеський учений, за М. Мольнаром,  
«…вів усю україністику, опрацювавши за допомогою 
українських друзів понад 160 статей з географії, етнографії, 
історії української літератури, політики, економіки і 
літератури», про що розглянуто в [10, с. 82]. Грінченкознавиця  
А.  Мовчун установила, що протягом «…(1900–1904) 
Б. Грінченко написав словникові статті (майже 200)  про 
українських письменників і фольклористів, народні свята та 
звичаї для "Большой энциклопедіи за редакцією 
С. Южакова"», про що відомо з [13, с. 24]. Знаний український 
просвітник високо оцінив здобутки чеських подвижників у 
листі, датованому  5 травня 1892 р. й написаному українською 
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мовою. Цей лист  та кілька інших увів у науковий обіг 
фольклорист Петро Богатирьов (1929).  Верстка публікації 
листів Б. Грінченка, І. Франка та М. Павлика з правками 
упорядника зберігається у фонді Ф. Ржегоржа Інституту 
рукописів НБУВ.  Тут же ми виявили прикріплений 
російськомовний лист П. Богатирьова, адресований 
редакторові. У ньому зазначено: «Бажано, щоб листи 
подавалися у такому порядку: І. Грінченко, ІІ. Франко, 
ІІІ. Павлик», про що розглянуто в   [8, переклад  – авт.].  

Однак видавці збірника «За сто літ» (1929) знехтували 
проханням: листи Б. Грінченка надруковано після 
кореспонденцій його сучасників, про що відомо з [14].   До 
того ж у верстці скопійовано фрагмент конверта, підписаного 
Б. Грінченком, із зазначенням адресата –  Франтішека 
Ржегоржа. Напис зроблено чеською, адже Б. Грінченко 
розумів її, оскільки «його батько закінчив єдину на всю 
імперію Харківську чеську гімназію і передав знання чеської 
мови синові», про що відомо з [15]. Подаємо його в оригіналі: 
«Praha (Bohemia) Konvibtcká č. 6 V. P. František Rehoř».  
П. Богатирьов у верстці подав зноску із зазначенням помилки – 
замість «Konvibtská», про що розглянуто в   [8, с. 22]. 

С. Андреєва та ін.  на основі листів, уведених у науковий 
обіг П. Богатирьовим, інформують про поповнення 
Грінченками колекції україністики в бібліотеці Національного 
музею у Празі.  Проте не подають назв творів, надісланих 
бандеролями.  Нам вдалося  знайти у Грінченковому фонді 
Інституту рукописів НБУВ лист  від 6(18) ХІІ. 1894, у якому  
адресант повідомив свого чеського побратима: «Посилаю                
27 книжечок. Під двома бандеролями. Книжки вишлю завтра. 
Присилатиму й далі по спромозі», про що відомо з [16, с. 298].  
Здогадно, у бандеролях були примірники, назви яких  
зафіксовані у віднайденому рукописному листі, що 
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оприлюднюємо вперше, зберігаючи правопис оригіналу: 
«Чеському Музеєві в Празі на Ф. Ржегоржа (1894.ХІІ.10). 

1.  Івась Удовиченко. 
2.  Чорноморці у неволі. 
3.  Чайченко. Дума про княгиню-кобзаря та инші вірші. 
4.  У неволі. Опов[ідання]. 
5.  Царівна жаба. Казки. 
6.  В. Чайченко. Скарб та другі вірші. 
7.  Чайченко. Нелюб. 
8.  Чайченко. З народнього поля. 
9.  Чайченко. Без хліба. 
10. Чайченко. Каторжна. 
11.  Чайченко. Сестриця Галя. 
12.  Чайченко. Підпал. 
13.  Чайченко. Робінзон (Друге вид[ання]). 
14.  Чайченко. Чия робота важча? 
15.  Чайченко. Серед крижаного моря (Одесса, 1891). 
16.  Чайченко. Олеся.  
17.  Колоски. 
18.  Веселий оповідач (2-ге вид[ання]). 
19.  Олексій Попович. Мати удова і три сини. Сестра і брат.  
20.  Дівка-чорнобривка і 40 розбійників.  
21.  Вовче лихо. Опов[ідання]. 
22.  Казки і оповідання. 
23.  Як лінивих учити та розум купувати. 
24.  Брат і сестра. Казка. 
25.  Довгоязика Хвеська.  
26.  З.Т. Верба і зірка.  
27.  Яйце-райце. 
28.  Чайченко. Батько та дочка. 
29.  Живі струни. 
30.  Вірна пара. 
31.  Харитя.  
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32.  Пъятизлотник.   
33.  Пригода у повідь. 
34.  Добра душа.  
35.  Катерина.  
36.  Чорноморці в неволі. 
37.  Пісні та думи.  
38.   Этногр[афическіе] материалы. 
39.  Байки. 
40.  Дочка – Хлібороб. – Перший коваль.  
41. – 54.  №№ 13 – 26 виданнів. 
42.  56. Грінченко. Оповідання» [16].  
Як бачимо, інтервал між листами не один день, як 

передбачав П. Богатирьов, а чотири дні, та й кількість книжок 
удвічі більша (56), ніж було зазначено в листі (27).  Однак цей 
факт викликав біль автора: «Шкодую тільки, що сам не багато 
чим можу Вам пособити. Все це брошурки невеликі, але ж 
певне Вам відомо, що  у нас цензура не пуска до друку нічого 
великого», про що розглянуто в   [14, с. 298].    

Так що родина Грінченків поповнювала книгозбірню  
Промислового музею у Празі,  як і Ф.  Ржегорж, який передав 
свою малоруську бібліотеку обсягом понад 2 000 томів до 
бібліотеки музею Напрстків у 1894 р. 

У контексті чесько-українських культурних взаємин 
можемо засвідчити факт етносоціальної культури як чинника 
національних і міжнаціональних взаємин. Цей досвід є 
свідченням утворення соціально-етнічних спільностей людей, 
представників різних національностей з метою дослідження, 
збереження етносуспільного буття, його матеріальних і 
духовних цінностей. Важливим фактором цього культурного 
процесу є гармонізація міжетнічних відносин. Узагальнюючи 
весь творчий доробок, життєві порухи Ф. Ржегоржа свідчимо 
про важливість фактору етносоціальної культури у його 
діяльності. Адже він свідомо обрав працю у сфері 
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національного і загальнолюдського, забезпечивши особистісну 
всебічну самореалізацію, самоздійснення власних сутнісних 
сил, різноманітних життєпроявів.  

Через налагодження культурницьких взаємодій між 
представниками різних культур здійснюється утвердження тих 
цінностей, норм, ідей, поглядів, які суголосні вимогам 
історичної доби, потребам суспільного розвитку. Таким чином, 
етносоціальна культура як важливий елемент духовної 
культури здійснює вплив на усі сфери суспільної                      
свідомості, культурні різновиди, реалізуючи при цьому  
процес взаємозбагачення, взаємонаповнення, розвитку, 
прогресу.  

Висновки. Отже, Ф. Ржегорж – найперший представник 
України, який не лише долучився до збору, фіксації 
української народної культури, але й разом із прогресивними 
діячами Чехії сприяв популяризації її в Європі. Україністика 
стала сенсом його життя, уся сподвижницька діяльність була 
спрямована на те, щоб українську культуру знали у світі. 
Цінним є виявлення верстки «Ржегорж  Франтішек. 
Листування з Борисом Грінченком, Іваном Франком, 
Михайлом Павликом» з додатками, неопублікованими 
редакторами збірника «За сто літ»; неопублікованого листа 
Б. Грінченка «Чеському Музеєві в Празі на Ф. Ржегоржа» 
(1894), що розкривають нові свідчення культурних взаємин, 
підтверджують їх непроминальне значення,  Особливо 
важливими є зіставлення творчих паралелей культурницької 
діяльності чеських і українських представників, зокрема 
Ф. Ржегоржа та подружжя Грінченків.   Саме істинність знань, 
дошуковування першоджерел та культурні взаємини між 
народами сприяють консолідації прогресивних сил, вищих 
людських цінностей у суспільстві, повноцінному розвитку 
кожної нації.  
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§3.5 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ 
ТЕОРІЙ НА ГНОСЕОЛОГІЮ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
(Коппель О.А., Київський національний університет імені 
Тараса  Шевченка, Пархомчук О.С., Київський національний 
університет імені Тараса  Шевченка) 

 
Вступ. Перед будь-якою наукою, як і перед наукою   про 

міжнародні відносини,  постійно постають центральні і 
найбільш   складні для неї питання власних методології та 
теорії. Відповідно, мова йдеться про філософію науки,  
філософію суспільних наук, складовою частиною якої є і 
гносеологія   міжнародних відносин. Розвиток науки про 
міжнародні відносини свідчить про зростання ролі та значення 
її гносеологічної складової. Являючись складовою частиною 
філософії,  гносеологія міжнародних відносин  досліджує 
умови та можливості достовірного знання в галузі 
міжнародних відносин, загальні передумови пізнання явища 
міжнародних відносин,  проблеми природи пізнання 
міжнародної реальності та його потенційних можливостей, 
відносини   науки про міжнародні відносини до об'єктивної 
реальності. Проблеми розвитку теорії пояснюються 
необхідністю будувати прикладні дослідження на міцному 
теоретичному фундаменті.  

В сучасній українській  науці з’явилося чимало 
досліджень, в яких аналізуються різні аспекти гносеології 
міжнародних відносин. Ними займаються українські вчені 
Л.Губерський, С.Кононенко, М.Мальський, В.Манжола, 
М.Мацях, В.Хонін, С.Шергін та інші.  В той же час  поза 
увагою дослідників залишились питання методологічного 
впливу загальнонаукових теорій на дослідження міжнародних 
відносин.  Виходячи з цього, ставимо за мету визначити, як 
метод філософського пізнання інтерпретується в систему 
теоретичних знань про міжнародні відносини, для чого 
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вважаємо за необхідне зосередити увагу на історії становлення 
та основних етапах розвитку науки про міжнародні відносини 
в контексті парадигмальної еволюції сучасної науки, що дає 
змогу визначити основні напрями  подальшої наукової 
розвідки, оскільки питання щодо її можливостей не тільки 
адекватно описувати міжнародно-політичні процеси, але й 
прогнозувати їх подальший розвиток залишається відкритим. 
Це напряму залежить від вибору вірної методології 
дослідження, оскільки  побудова науково обґрунтованої моделі 
міжнародних відносин має базуватись на об’єктивних законах 
розвитку суспільних відносин і світу в цілому.  

Виклад основного матеріалу. Явище міжнародних 
відносин виникає на ранніх етапах історії людства і в процесі 
свого розвитку зазнає значної еволюції [12, с.112-158; 5, с.36-68]. 
Воно посідає унікальне місце за своїми соціальними 
масштабами,  тривалістю за часом, за зв’язками з історією, 
соціологією, політологією та іншими суспільними науками, з 
основоположними, принциповими питаннями теорії 
суспільних наук.  

Методологія науки про міжнародні відносини, як і будь-
якої науки, базується на принципах, що випливають із 
первинних уявлень про міжнародні відносини як об’єкт 
дослідження. Відповідно, дослідження міжнародних   відносин 
потребує сполучення підходів, що спираються на філософію як 
на теоретичний світогляд, який досліджує світ як цілісність, 
дає найбільш загальні уявлення про світ, про принципи буття, 
закономірності розвитку природи, суспільства, властивості 
мислення людини. 

Отже, дослідження явища міжнародних відносин 
потребує підходів, що спираються на теорію, що дає 
можливість дослідження суті, специфіки та головних 
рушійних сил розвитку цього особливого виду суспільних   
відносин; на соціологію, що передбачає дослідження 
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закономірностей, які визначають зміни та еволюцію 
міжнародних відносин; на політологію, що дає змогу 
дослідження політичних аспектів розвитку системи 
міждержавних відносин, методи, форми і способи формування 
реалізації та оцінки політики, яка здійснюється державами; на 
історію, що надає можливість вивчення фактичного розвитку 
міжнародних   відносин, дає змогу знаходити аналогії та 
виключення; на праксеологію,  що дозволяє  піддати науковому 
аналізу   процес підготовки, прийняття та реалізації міжнародно-
політичного процесу. В відомій праці французького філософа і 
соціолога Р.Арона «Мир і війна між націями»   визначаються рівні 
концептуалізації міжнародних відносин, а саме: теорія, соціологія, 
історія, праксеологія [1, с.32-34]. 

Історизм розуміється як процес системостворення, 
функціонування та розвитку міжнародних  відносин, є однією 
з найголовніших характеристик їх життєдіяльності саме як 
системи. Адже складність дослідження міжнародних  відносин  
полягає в тому, що саме явище постійно еволюціонує. 
Принцип історизму є органічно включеним до системного 
підходу, являє собою один з найголовніших його аспектів. 
Дотримання цього підходу є особливо важливим для побудови 
теоретичних знань про складні об’єкти, що історично 
розвиваються, якими і є   міжнародні відносини.  

Філософія є науковою основою як політології і 
соціології, так і міжнародних відносин. Цілком зрозуміло, 
чому, розмірковуючи над специфікою пізнавальної ситуації 
дослідника міжнародних відносин, Г.Моргентау під тиском 
надкомплексності предмета міжнародно-політичного 
дослідження звертається до альфи й омеги суспільствознавства 
загалом – історії та філософії. Йдеться не про безпорадність 
політології міжнародних відносин, а про її об’єктивне 
повернення до витоків, усвідомлення первинного синтезу 
(історії і філософії), з якого зросла ця дисципліна [4, с.8]. 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

198 

Серед наук, які найтісніше зв’язані з теорією міжнародних 
відносин, М.Мальський та М.Мацях  теж виокремлюють 
філософію як особливий різновид духовної культури, призначення 
якого полягає в осмисленні основ природного і соціального світу, 
формоутворення культури і пізнання, людини та її сутності. Тому 
вчені-міжнародники використовують погляди філософів як 
концептуальну основу своїх досліджень, а низка сформульованих 
філософами ідей стала органічною частиною теорії міжнародних 
відносин [7, с.34-35]. 

Отже, існує взаємозв’язок міжнародних відносин та 
філософії, опосередкованою ланкою в якому виступає теорія 
міжнародних відносин. Український дослідник В. Хонін  
вважає, що теорія міжнародних відносин має бути системно 
пов’язана з фундаментальними науками, и, перш за все, з 
філософією і на підставі цього приходить до висновку, що, 
використовуючи їх понятійний апарат, теорія міжнародних 
відносин являє собою по відношенню до цих наук спеціальну 
наукову дисципліну [11, с.17]. Як зауважують   
М.Каменецький та А.Суботін, досягнення історичної, 
політичної і філософської думки, накопичені людством, 
слугують для науки про міжнародні відносини 
інтелектуальними джерелами, здатними підтримувати її, а 
часом ставити їй питання або піддавати сумніву її тези [3, с.5]. 

 У філософському розумінні основні закони діалектики 
виступають як основоположні, фундаментальні принципи і 
буття, і усвідомлення об’єктивної дійсності, зокрема явища 
міжнародних відносин. Найважливішими з принципів   
діалектики можна назвати принципи єдності діалектики буття і 
діалектики мислення і загального зв’язку і загального розвитку 
явищ у світі. Визнання принципу загального розвитку 
відображає глибинну сутність процесу руху матерії як 
саморуху, формоутворення нового, як саморозвитку матерії. У 
пізнанні цей принцип вимагає дослідження предметів і явищ 
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об’єктивно, у русі, розвитку, саморусі, саморозвитку, тобто 
через дослідження суперечностей  предметів і явищ, розвитку 
цих суперечностей і, таким чином, з’ясуванні внутрішніх 
джерел руху і розвитку. 

В той же час визнання   загального зв’язку і загального 
розвитку явищ у світі, у природі, суспільстві і мисленні 
вимагає системного дослідження цих явищ на противагу 
метафізичному методу, якій розглядає світ у сукупності 
ізольованих явищ.   

Отже, наука про міжнародні відносини являє собою  
системно організований образ існування певної сфери 
об’єктивної реальності, теоретично організовану систему 
знань, що перебуває у безперервному розвитку. Виходячи з 
цього, розвиток науки про міжнародні відносини можна 
розглядати як процес приведення системності уявлень у 
відповідність з системністю об’єкта дослідження.  

Таким чином, приходимо до висновку, що комплексне 
дослідження міжнародних  відносин вимагає   сполучення цих 
підходів  в їх  діалектичній єдності, тому що вони   органічно 
взаємопов'язані, доповнюють один одного. Протиставлення  
одного з підходів іншому не має під собою підстав в 
дослідженні будь-яких соціальних об'єктів, особливо таких, як 
міжнародні  відносини. Кожен з цих  підходів зосереджує 
увагу на одній з сторін міжнародних відносин – або на їх 
структурі   в  статиці, або на генезі   в їх динаміці.  

Наукове відображення явища, зокрема явища 
міжнародних відносин, починається тоді, коли в природі та 
характері його функціонування  знаходяться певні константи, 
якості, які незмінно притаманні даному явищу на протязі всіх 
етапів його трансформацій, є його невід’ємними складовими.  

Важливе наукове значення має  проблема «початку» 
науки про міжнародні відносини, її виникнення та розвитку в 
контексті парадигмальної еволюції сучасної науки як 
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специфічної діяльності з виробництва та отримання нових 
знань. 

Передумовою теоретичної діяльності в науці, умовою 
будь-якого виду теоретичної діяльності з пояснення та 
систематизації емпіричного матеріалу є існування особливого 
типу знання, що не виконує безпосередньо пояснювальної 
функції, але є умовою цієї діяльності. Існування  такого 
особливого типу знання фіксується в методологічних 
концепціях Т.Куна і І.Лакатоса і в методологію науки 
вводяться поняття «парадигми» (Т.Кун) і майже аналогічне 
йому «дослідницька програма» (І.Лакатос), які є  своєрідними 
метатеоретичними утвореннями, що містять набір вихідних 
ідей та методологічних установок, на які спирається наукове 
пізнання, сукупністю принципів, які на конкретному 
історичному етапі розвитку науки загалом задають певний 
спосіб теоретичної діяльності, визначають вибір засобів цієї 
діяльності .  Це означає, що парадигма містить сукупність 
загальновизнаних уявлень, чи модель, яка зайняла в науці 
провідне положення, сукупність фундаментальних елементів, 
які утворюють єдине правило, яке визнається в науці чи в 
суспільстві впродовж певного часу. Залежно від наукової 
сфери, у рамках якої застосовується це поняття, його 
визначення відрізняються сукупністю компонентів, але 
загальний зміст залишається. Парадигма є еталонним 
розв'язанням дослідницької проблеми. 

    В процесі історичного розвитку людства змінювались 
функції самої науки в системі культури та суспільства. Це 
конкретизувалось в парадигмальних установах. З кінця ХУП 
століття в європейській науці домінуючою була  звільнена від 
теології  механістична парадигма. Її характерними рисами стає 
відмова від апеляції до теології для пояснення наукових 
фактів, визнання можливостей розуму, озброєного методом, 
пізнати закони природи. Механістична картина природи 
розглядалась як загальнонаукова картина світу. 
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З останньої чверті ХІХ століття домінуючою стає 
енергетична парадигма. Її характерною рисою стає визнання 
того, що методи мають враховувати особливості об'єкту 
дослідження, що призводить до диференціації наукового 
знання, багатодисциплінарності.  Еволюція наукового знання 
проходила під знаком диференційної тенденції, яка знаходила 
своє відображення в виокремленні  нових предметних галузей, 
що призводило до  формування все більшої кількості наукових 
дисциплін та субдисциплін.  

 З цього періоду розпочинається і систематизоване та 
цілеспрямоване дослідження теорії міжнародних відносин в 
межах відносно самостійної дисципліни. Як навчальна 
дисципліна "теорія міжнародних відносин"  вперше з'являється 
в університетах США і Великої Британії після Першої світової 
війни, тоді ж виникають перші дослідницькі центри та 
університетські кафедри.  

Безпосередньо перед Першою світовою війною і 
протягом міжвоєнних років домінуючим був  історичний та 
правовий аналіз міжнародних відносин. Увагу було 
зосереджено в основному на дипломатичній історії,  ця 
тенденція характеризувалась вивченням окремих деталей та 
застосуванням історичного методу, ретельним дослідженням 
документів. Друга тенденція характеризувалася зверненням до 
проблематики міжнародного права і міжнародних організацій. 
Вважалося, що створення сильної і авторитетної міжнародної 
організації сприятиме становленню стабільного миру.  Третя 
тенденція сфокусувалась на вивченні поточних подій.  

В процесі накопичення знань про міжнародні відносини 
як явище відбувається поступове розширення змісту цього 
терміну. Так, Р.Арон підкреслює, що судячи з визначення, 
міжнародні відносини є відносинами між націями, точніше 
державами як політичними одиницями і величинами. Але, 
розширюючи зміст терміну нація, він зазначає, що  розуміє під 
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ним будь-яку  політичну величину,  політичну спільноту, 
тобто певну колективну державно-політичну організацію на 
певній території всіх часів [1, с.32-34]. Міжнародні відносини 
почали розглядатись як відносини між будь-якими політично 
організованими спільнотами, державно-політичними 
організаціями на певній території всіх часів. Наукова думка  
розглядає історію людського суспільства як єдиний процес, що 
поділяється на дві послідовні стадії організації: потестарну 
(дополітичну) і державну, з різними формами політичної 
організації суспільств. На стадії дополітичної організації 
першими формами зовнішньої взаємодії  були обмін/торгівля 
та збройні сутички. Ще на стародавніх етапах історії етнічні 
спільноти стикалися одна з одною, наслідком чого стає 
початок поділу всіх взаємодій на внутрішні та зовнішні. Але 
хоча збройні сутички відбувались і в період неоліту, а навіть і 
раніше, війна як суспільно-політичне явище, як функція, яка 
здійснюється професійними військами, виникла лише разом з 
державами та локальними цивілізаціями. На стадії державної 
організації остаточно  формується об'єктивно і  відрізняється 
суб'єктивно поділ відносин на внутрішні (ті, що 
підпорядковані державі) та зовнішні (ті, що їй не 
підпорядковані). 

Подальше накопичення наукової інформації і зміни у 
трансляції наукових знань сприяли формуванню 
інформаційної парадигми. В її межах  відбувається 
диференціації наук про міжнародні відносини. В умовах 
поступового розмивання кордонів між внутрішньою та 
зовнішньою політикою в дослідженнях міжнародних відносин 
посилюється політична компонента. Говорячи про 
міжнародно-політичну науку, мається на увазі більш 
політологічна, ніж історична чи правова орієнтація 
дисципліни.  Крім цього, з'являються   певні національні 
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традиції в використанні термінів [6, с.58-59]. Так, у Франції 
найбільш вживаним є використання терміну «міжнародні 
відносини» як назви наукової та навчальної дисципліни. В 
англомовній літературі використовується як найбільш 
нейтральний термін «міжнародні дослідження» (international 
studies), «світова політика» (world politics)  чи «міжнародна 
політика» ( international politics), а пізніше «глобальна 
політика» (global politics) для акцентування уваги на 
взаємозв’язку з глобальними проблемами сучасного світу.  

Ускладнення суб’єкта функціонування науки як 
соціального інституту, пов’язаного з іншими підсистемами 
держави, суспільства, з економікою, освітою, політикою, 
культурою сприяло формуванню організаційної парадигми. 
Інформаційна та організаційна парадигми отримали 
оформлення в відповідних наукових теоріях, зокрема  
системній. Наука концентрує увагу на таких типах об’єктів, як 
складні системи, які самоорганізуються і в які включена 
людина. Системна теорія, як знання про системи, накопичує їх, 
упорядковує й використовує для пояснення систем різної 
природи, в тому числі міжнародних. 

З другої половини ХХ ст. різні види системних теорій 
почали інтегруватися у системологію, інтегральну науку про 
системи, яка об’єднала загальну теорію систем, приватні й 
галузеві теорії систем з врахуванням необхідності предметної 
специфікації. Відбувається найбільш амбіційна спроба досягти 
синтезу наукового знання з усіх до цього зроблених.  

Системний підхід до міжнародних відносин виявлявся у 
їх трактуванні як цілісного явища, де існують закономірні 
зв’язки між його елементами, чітка ієрархія та сталі 
взаємозалежності. Він базувався на визнанні того, що 
практично всі питання міжнародного життя виявляють свою 
сутність в дослідженні їх в контексті системи міжнародних 
відносин як відносно відособленої підсистеми суспільних 
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відносин. В методологічного плані аналіз міжнародних систем 
визнається необхідним для розуміння основних 
закономірностей та динамічних універсалій розвитку 
міжнародних відносин.  Тому центральну ланку   науки про 
міжнародні відносини  починає складати теоретичне 
дослідження міжнародних систем, властивих їм структури та 
функцій, процесів їх розвитку.  Аналіз міжнародних систем  
визнавався ключем до розуміння міжнародних відносин, до 
пошуку об’єктивних закономірностей їхнього існування та 
еволюції, з’ясування їх сутності, вважається найбільш 
комплексним та повним їх дослідженням.  

Дослідження міжнародних систем можна умовно 
розділити на дві великі групи  таким чином, що  першу групу 
становили теоретичні розробки в галузі конструювання 
абстрактних схем (А.Рапопорт, М.Каплан, Ч.Маклелланд, 
Дж.Розенау, Дж.Моделски, К.Дойч та ін.);  до другої групи 
можна віднести теоретичні розробки, що використовували 
системну інтерпретацію при дослідженні конкретних ситуацій 
(С.Хоффман, Р.Арон, К.Уолтц, Р.Роузкранц, Д.Сінгер, 
Дж.Бертон та ін.) [8, с.56-59]. 

Але в той же час вироблення чіткого наукового 
визначення поняття міжнародної системи залишалося 
невирішеним. В науці про міжнародні відносини  затвердився 
широкий спектр розуміння поняття «система», серед яких   
найголовнішими були розгляд системи як комплексу 
взаємовідносин в одній площині (концепції «балансу сил», 
геополітики);  як ієрархічного комплексу взаємозв’язків 
єдиного цілого (практичний варіант – аналіз процесів 
прийняття рішень у зовнішній та  загальній політиці, 
державному управлінні, військовій сфері,  питаннях безпеки, 
аналіз процесів  формування та  реалізації зовнішньої політики 
держави); як багаторівневого комплексу взаємодій ряду 
(множини) ієрархічних комплексів - суб’єктів міжнародних 
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відносин (концепції інтеграції, стабільних структур 
міжнародних відносин, взаємозалежного світу); як процесу 
формування нової ієрархічної цілісності з відносно менш 
складних, але в той же час внутрішньо достатньо складних 
цілісностей вищого порядку (концепції  міжнародного 
співтовариства, «глобального селища») [2, с.83]. 

Таким чином, дослідження міжнародних систем 
сформувалась як сукупність спеціалізованих напрямів та шкіл, 
єдиних в об’єкті, які спиралися в цілому на спільні 
філософські й теоретико-методологічні засади, але 
розрізнялися за предметом та методами дослідження.  Методи 
дослідження тих чи інших сторін об’єкта даної теорії 
виступали в якості більш конкретних концептуальних побудов, 
тобто в якості часткових теорій  двох типів-
міжпарадигмальних та парадигмальних. Деякі з часткових 
теорій, як правило, висунутих в межах однієї з парадигм, 
знаходили підтримку у прибічників іншої парадигми. 

Наприкінці XX ст. разом з видатними успіхами 
системності, в ній стали проявлятися кризові процеси. 
Основна причина цього полягала не стільки в кризі 
системності як такої, скільки в кризі її методології. 
Принципове оновлення системної методології відбулося 
завдяки формуванню І.І.Пригожиним  концепції хаосу й 
перехідних процесів. Подальший розвиток ідеї системності 
призвів до виникнення концепції синергетики Г.Хагена та 
принципу синергізму, що сформувався на початку 80-х рр.              
ХХ ст., коли системність струснули перші кризи. Принцип 
синергізму, або мультиплікаційний підхід, відокремився від 
системного й вийшов на перший план серед інших 
методологічних принципів [9]. 

Синергетика стала міждисциплінарним науковим 
підходом, який досліджує процеси утворення та поведінку 
відкритих   систем, які взаємодіють між собою складним 
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нелінійним шляхом. Класична діалектика була заснована на 
лінійності, розвиток розумівся як рух від простого до більш 
складного, від нижчого до вищого, від старого до нового 
якісного стану. Але глобальні процеси –  це перш за все 
процеси нелійні. Нелінійне мислення спрямоване на 
дослідження складних систем і є більш гнучким,  припускає і 
навіть передбачає неоднозначність рішення, варіантність 
істини. З точки зору нелінійної діалектики визнається 
циклічність в розвитку, що і спостерігається в глобальних 
процесах, спростовується їх прямолінійна спрямованість. 
Розвиток визначається як складний, багатогранний процес, 
інколи з результатами, які складно передбачити. Нелінійна 
діалектика орієнтована не на алгоритм, а на творчий підхід в 
дослідженні, на іноваційність, являє собою таким чином   
метод планетарної філософії як нового напряму в пізнанні, 
який має пояснити глобальні проблеми сучасності, проблеми 
сталого розвитку, розвитку міжнародних відносин. Адже зміст 
світової політики та міжнародних відносин в ХХІ столітті  
значною мірою визначають   проблеми глобального розвитку. 

 Інтернаціоналізація політичної сфери, її глобалізація 
призводить до формування глобальної політичної культури як 
системи відносин та процесів виробництва її складових 
елементів в процесі зміни поколінь, важливим елементом якої 
є планетарне політичне мислення. Воно повинно мати 
гетерогенний характер, тобто не визнавати якийсь один з 
варіантів планетарного політичного мислення в якості 
універсального, чи спроби тієї чи іншої країни, групи країн або 
цивілізації видавати свої цінності в якості універсальних, і 
включати найбільш досконалі структури всіх ідейних і 
політичних течій, в яких визначаються шляхи збереження  
людства. В той же час, як слушно зауважує І.Пригожин, 
людство поки що не має значних успіхів в становленні «нового 
планетарного мислення», хоча досягло певних якісних змін на 
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шляху зближення двох культур - гуманітарного та 
природничого знань, однакового розуміння ними того, що 
являє собою інформація [9, с.9]. 

Висновки. При підході до аналізу сучасної  міжнародної 
системи варто було б виходити з того, що шлях, пройдений 
людством від ізольованості континентів, регіонів, цивілізацій і 
народів завершився перетворенням світу в єдиний організм із 
визначеним загальним набором принципів і закономірностей 
розвитку його окремих частин. Тому останнім часом 
підвищена увага приділяється проблемам взаємозалежності і 
глобалізації світу. Аналіз цих трансцендентних універсальних 
тенденцій допоможе більш вірогідно представити напрямок 
зміни міжнародних відносин і світової політики. Пошук 
адекватної стратегії подальшого поступу, що кореспондує з 
міжнародним досвідом та успішною практикою лідерів 
світової  спільноти й містить сучасний категоріально-
інструментальний апарат для розуміння політичних процесів 
глобального розвитку, є імперативним і пріоритетним для 
України.  

Враховуючи фактор нелінійності, ризиковий і складно 
передбачуваний характер розвитку людства, однією з головних 
проблем глобального розвитку є необхідність політичного 
регулювання глобальних процесів, тобто реалізації політики 
забезпечення глобальної безпеки. Вона  має забезпечувати  
безпеку глобальної системи та її структур, що передбачає 
з’ясування джерел загроз, визначення особливості політичного 
процесу в умовах посилення глобальних проблем, визначення 
політичних форм та засобів адаптації як окремих суспільств і 
цивілізацій, так і світового співтовариства в цілому до 
імператив виживання, пошук механізмів, методів та напрямів 
регулювання взаємозалежності. 

Для забезпечення глобальної безпеки засобами політики 
особливо важливим є розуміння механізмів функціонування 
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світу глобальної політики і політичного світу в цілому. 
Необхідність політичного регулювання глобальних політичних 
процесів, забезпечення глобальної безпеки призводить до 
формування глобальної політичної культури, яка має 
визначати норми та принципи політичної поведінки, яка 
відповідає вимогам збереження суспільного життя в умовах 
посилення глобальних ризиків, визначає умови його 
збереження, межі, вихід за які можуть призвести до загибелі 
світової цивілізації. 

Нормативна модель глобальної міждержавної 
міжнародної системи включає такі елементи, як механізми та 
засоби забезпечення міжнародного порядку, підтримання 
міжнародної стабільності, успішне моделювання та 
прогнозування глобального розвитку, реалізація стратегії 
сталого розвитку людства. В той же час побудова науково 
обгрунтованої моделі міжнародних відносин має базуватись на 
об’єктивних закономірностях розвитку суспільних відносин і 
світу в цілому.  

Таким чином, в якості самостійної науки  філософія 
утворює і основу, і завершення всіх часткових або спеціальних 
наук,  являє собою інтегральну форму наукових знань, в тому 
числі знань про суспільство, культуру, історію, міжнародні 
відносини. Філософія виступає в якості методологічної основи 
для розробки способу розуміння емпіричних фактів    науки 
міжнародно-політичної науки. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані, на наш 
погляд, з аналізом глибинних засад впливу розвитку процесів 
глобалізації  на злам класичних   парадигм та формування 
нового наукового світогляду, на суттєву трансформацію 
поглядів на роль науки в сучасному суспільстві. Важливий 
напрям пошуків нових парадигмальних установ науки – це 
зближення філософії науки і філософії гуманітарного пізнання, 
в межах якого виникає плюралістична філософія науки.  
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§3.6 МІСЦЕ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В СИСТЕМІ 
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (Криворучко І.І., Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 
Вступ. У сучасному світі, коли світ технологій 

безупинно змінюється, вміння адаптуватися є надзвичайно 
корисною і необхідною якістю. Найшвидше з усіх технологій 
змінюються саме інформаційні технології. Це стосується не 
лише апаратної частини, а й програмного забезпечення. 
Уміння адаптуватися до змін, рухатися в ногу з часом, тобто 
бути готовим до навчання впродовж життя є однією із 
найбільш затребуваних навичок нашого тисячоліття. Сучасний 
вчитель інформатики знаходиться в авангарді цих змін. Адже 
від нього залежить як буде сприймати ці зміни сучасне 
покоління. 

Для швидкого реагування на мінливість світу потрібно 
мати відповідні якості, які будуть сприяти не лише вчасному 
реагуванню на зміни, але й допоможуть їх аналізувати та 
робити відповідні висновки. Сприяти цьому мають 
дослідницькі якості сучасної людини, а сучасному вчителю, 
зокрема інформатики вони є конче необхідними. 

Відповідно до закону «Про освіту», метою освіти «є 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим 
людям і суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 
громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 
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європейського вибору» [8]. Реалізацію цієї мети має 
забезпечити компетентнісний підхід в рамках якого повинна 
здійснюватися підготовка фахівців у будь-якій сфері, зокрема 
у педагогічній. 

Для впровадження якісного освітнього процесу сучасний 
вчитель має володіти усім набором компетентностей, який 
допоможе йому реалізувати зміст освіти. Однією із ключових 
компетентностей є дослідницька компетентність. Саме вона 
ставить на один щабель вище педагога, як дослідника та носія 
наукової думки над педагогом, який є звичайним 
ретранслятором знань. Метою нашого дослідження є 
уточнивши дефініцію понять «компетентність», «ключові 
компетентності», виокремити поняття «дослідницька 
компетентність» серед інших компетентностей, якими має 
володіти сучасний педагог, знайти місце поняттю 
«дослідницька компетентність» як ключової для майбутнього 
вчителя інформатики. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел 
свідчить про те, що питання поняття «компетентність», 
«ключові компетентності» та «дослідницька компетентність» 
досліджували такі науковці: М. Архипова, Л. Бурчак,                       
Т. Годованюк, М. Головань, О. Коберник, Л. Козак, Н. Любчак, 
Т. Махомета, О. Норкіна, С. Сисоєва, Н. Сосницька,                         
К. Степанюк, І. Тягай, М. Фролова та інші. 

Адаптуючи Європейську довідкову рамку ключових 
компетентностей для навчання впродовж життя, що була 
прийнята у 2006 році, до сучасних реалій життя у 2018 році 
була затверджена оновлена, що підтверджує позицію ЄС щодо 
розуміння компетентності, як комбінації знань, умінь і 
ставлень. Де знання повинні охоплювати факти і дані, 
концепти, ідеї та теорії, що сприяють розумінню певної галузі 
чи предмета. Під уміннями розуміють здатність здійснювати 
діяльність із застосуванням набутих знань для досягнення 
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результатів. А ставлення трактують, як образ мислення щодо 
дій і реагування на ідеї, поведінку осіб чи ситуації [1]. 

У законі України «Про освіту», компетентність 
трактується як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
проводити професійну та/або подальшу навчальну                   
діяльність [8]. 

Відповідно до Європейської довідкової рамки ключових 
компетентностей для навчання впродовж життя (2018 р.) – 
ключові компетентності – це такі компетентності, які потрібні 
всім індивідуумам для особистісної реалізації та розвитку, 
працевлаштування, соціальної інтеграції, сталого способу 
життя, успішного життя в мирних суспільствах, управління 
здоровим способом життя та активного громадянства. Вони 
набуваються в перспективі освіти впродовж життя, від 
раннього дитинства впродовж дорослого життя, а також 
засобами формальної, неформальної та інформальної освіти в 
усіх контекстах, охоплюючи сім’ю, школу, робоче місце, 
соціальне оточення та інші громади [1]. Але так само, як і в 
довідковій рамці 2006 року, у 2018 кількість ключових 
компетентностей не змінилася (їх налічується 8). 

Відповідно до закону України «Про освіту» для 
забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізації 
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності 
та громадянської активності потрібно сформувати у неї 
ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині 
для успішної життєдіяльності [8]. 

У Концепції НУШ ключові компетентності представлені 
як ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, 
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активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 
працевлаштування і які здатні забезпечити особисту 
реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя [5]. 

Відповідно до Концепції НУШ ключових 
компетентностей, якими повинен оволодіти сучасний здобувач 
освіти налічується десять: 

• спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 
мовами; 

• спілкування іноземними мовами; 
• математична компетентність; 
• основні компетентності у природничих науках і 

технологіях; 
• інформаційно-цифрова компетентність; 
• уміння вчитися впродовж життя; 
• ініціативність і підприємливість; 
• соціальна та громадянська компетентності; 
• обізнаність та самовираження у сфері культури; 
• екологічна грамотність і здорове життя; 
Кожна компетентність є важливою та всі вони є 

взаємопов’язані [5]. 
Для забезпечення цілісного освітнього процесу вчитель 

має володіти відповідними загальними і професійними 
компетентностями, які є необхідними для виконання ним усіх 
трудових функцій. Однією із основних на нашу думку є 
дослідницька компетентність. Одностайної думки щодо 
визначення поняття «дослідницька компетентність» не існує. 

Так, Л. Бурчак розглядає дослідницьку компетентність 
майбутнього вчителя хімії, як «якість, яка проявляється в 
умінні спостерігати та аналізувати, висувати припущення, 
здійснювати дослідницьку роботу; в умінні проводити 
дослідження; підбивати підсумки та прогнозувати результат 
дослідницької діяльності в процесі навчання» [2]. 

На думку О. Норкіної, дослідницька компетентність 
вчителя математики – це «якість педагога, яка виражається не 
лише, як вмотивованість та ціннісне ставлення вчителя до 
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дослідницької діяльності, а й як необхідність знань, умінь, 
навичок та особистісних якостей, які задля підвищення якості 
математичної освіти учнів відображаються у готовності 
здійснювати власну дослідницьку діяльність» [7]. 

С. Сисоєва та Л. Козак дослідницьку компетентність 
представляють як «особистісно-професійну якість фахівця, яка 
акцентується на мотивації щодо наукового пошуку, а також на 
особистісно-значущі якості дослідника, рівень володіння 
методологією дослідження, особливо, це виражається як 
здатність до творчої та інноваційної діяльності» [7,13]. 

Дослідницьку компетентність М. Головань трактує як 
«якість особистості, яка виражається в бажанні займатися 
дослідницькою діяльністю, щоб отримати нові знання, 
застосовуючи методи наукового пізнання, творчий підхід в 
поставленні цілей, прийнятті рішень тощо та оцінюванні 
результатів дослідницької діяльності [3]. 

Аналізуючи роботу К. Степанюк, яка трактує поняття 
дослідницької компетентності «як інтегральної 
характеристики особистості, яка містить сукупність  вимог до 
самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння способами 
діяльності у нестандартних ситуаціях та визначає готовність 
майбутніх учителів до їх використання у професійній 
діяльності» [12]. Хочемо зауважити, що самостійність хоч і є 
важливим елементом дослідницької компетентності, але не в 
значній мірі відбиває її сутність. Але оскільки компетентність 
пов’язана із здатністю особистості ефективно діяти у 
нестандартних ситуаціях, тому структурні компоненти 
дослідницької компетентності мають співпадати з 
компонентами дослідницької діяльності, а єдність теоретичних 
і практичних дослідницьких умінь складають модель 
дослідницької компетентності. 

Цікавим на нашу думку є дослідження Н. Сосницької, яка 
використовує термін «науково-дослідницька компетентність» 
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розглядаючи проблему формування компетентностей 
особистості в умовах наскрізної інтеграції в чотирьох 
напрямах (наука, технології, інженерія і математика – STEM-
освіта) та трактує її «як здатність учнів здійснювати проєктну і 
дослідницьку діяльність, спрямовану на розв’язання 
конкретно-практичних завдань» [11]. 

Дослідницька компетентність являється однією з 
ключових структурних елементів професійної компетентності 
майбутнього вчителя. Саме під час формування інноваційного 
стилю професійної діяльності та розширення функцій, ролі та 
місце вчителя в освіті проявляється дослідницький характер. 
Ми погоджуємось з тією думкою, що для забезпечення 
якісного освітнього процесу в умовах Нової української школи 
(НУШ) підходить саме такий вчитель. 

Проаналізувавши праці вчених, акцентуємо увагу саме на 
таких структурних компонентах дослідницької компетентності 
під час підготовки майбутнього вчителя: мотиваційно-
ціннісний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-поведінковий, 
оцінювально-рефлексивний компоненти. 

Мотиваційно-ціннісний компонент дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя складається із сумарної 
кількості педагогічних цінностей, окреслює для самого 
здобувача значущість оволодіння дослідницькою діяльністю та 
сформованістю мотивації до її реалізації. 

Інформаційно-змістовий компонент дослідницької 
компетентності охоплює знання основних понять, 
інструментарій за допомогою якого можна провести 
дослідження у галузі педагогіки та, безпосередньо, в сучасній 
методиці викладання. Цей компонент також включає в себе 
психолого-педагогічні знання, методологію наукового 
пізнання; діагностичних методик, засобів, методів тощо. 

Діяльнісно-поведінковий компонент дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя характеризує не тільки 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

217 

процес організації досліджень у галузі педагогіки, а й 
вирішення творчих педагогічних завдань в інноваційній 
діяльності та зокрема допомагає, осмисливши суть проблеми 
застосувати свої творчі уміння, здійснити дослідження 
(психолого-педагогічні) в освітній діяльності. 

Оцінювально-рефлексивний компонент дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя виражається через 
педагогічну рефлексію, під час якої вчителю необхідно 
аналізувати свою педагогічну діяльність в умовах сучасності. 

У професійному стандарті вчителя (2021р.), 
наголошується, що вчитель має володіти такими загальними 
компетентностями як: громадянська компетентність, соціальна 
компетентність, культурна компетентність, лідерська 
компетентність, підприємницька компетентність. А також 
професійними компетентностями: мовно-комунікативна 
компетентність, предметно-методична компетентність, 
інформаційно-цифрова компетентність, психологічна 
компетентність, емоційно-етична компетентність, 
компетентність педагогічного партнерства, інклюзивна 
компетентність, здоров’язбережувальна компетентність, 
проєктувальна компетентність, прогностична компетентність, 
організаційна компетентність, оцінювально-аналітична 
компетентність, інноваційна компетентність, здатність до 
навчання впродовж життя, рефлексивна компетентність [9]. 

Відповідно до Стандарту – інноваційна компетентність 
забезпечується здатністю застосовувати наукові методи 
пізнання в освітньому процесі, використовувати інновації у 
професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи 
до розв’язання проблем у педагогічній діяльності. 

Вчитель має володіти такими знаннями [9]: 
Д1.1.З1. Наукові методи, рівні та форми пізнання. 
Д1.2.З1. Освітні інновації, їхні характеристики. 
Д1.2.З2. Особливості організації інноваційної педагогічної 

діяльності.  
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Д1.3.З1. Методи виявлення проблем у педагогічній 
діяльності, визначення характеру та причин їх появи. 

Д1.3.З2. Методи роботи з різними джерелами інформації 
з метою розв’язання проблем і запобігання їм. 

А в кінцевому результаті вчитель має набути такі уміння 
та навички: 

Д1.1.У1. Застосовувати в педагогічній діяльності наукові 
методи пізнання, спостерігати, аналізувати, формулювати 
гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 
та інтерпретувати результати, створювати моделі та визначати 
їхню дієвість. 

Д1.2.У1. Аналізувати інформацію щодо освітніх 
інновацій, умов їхнього впровадження. 

Д1.2.У2. Інтегрувати інновації у власну педагогічну 
практику, адаптувати їх до різних умов освітнього процесу та 
сучасних вимог до педагогічної діяльності з урахуванням 
особливостей діяльності закладу освіти, індивідуальних потреб 
учнів. 

Д1.2.У1. Аналізувати різноманітні підходи до 
розв’язання проблем у педагогічній діяльності запобігання їм. 

Д1.3.У2. Збирати, систематизувати ї використовувати 
інформацію, що є важливою для розв’язання проблем і 
запобігання їм. 

Аналізуючи структурні елементи інноваційної 
компетентності Стандарту вчителя та визначення більшості 
науковців, схиляємося до думки, що вона тотожна 
дослідницькій компетентності. Тому зміст дослідницької 
компетентності може бути охарактеризований тими ж самими 
складовими. 

Висновки. Отже, знання, уміння, навички, особисті 
якості, ціннісні уявлення, які є інтегративною якістю 
особистості, що проявляються у готовності, здатності та 
бажанні здійснювати дослідницьку діяльність, щоб отримати 
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нові знання, застосовуючи наукові методи, планування, 
прийняття рішення, аналізу, оцінки та обґрунтування 
результатів дослідницької діяльності і є результатом 
дослідницької компетентності. 

Процес підготовки здобувачів освіти до дослідницької, 
творчої та самоосвітньої діяльності, готовність до 
самовдосконалення, формування в них знань, вмінь та навичок 
дослідницького пошуку є одним із найважливіших завдань 
освітнього процесу.  

Подальші наші розвідки будуть стосуватися пошуку 
ефективних форм, методів та засобів формування 
дослідницької компетентності у майбутніх вчителів 
інформатики, яку вони зможуть передати своїм учням, а ті в 
свою чергу застосувати її у реальних життєвих ситуаціях. 
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§3.7 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ЖИТТІ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ (Чепелюк А.В., Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка, Піць Б.М., 
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу) 

 
Вступ. У сучасному суспільстві безліч проблем, які 

стосуються кожного аспекту людського життя. Постійні зміни 
відбуваються в політичній, економічній, соціальній сферах 
життя, лише незмінними залишаються загальнолюдські 
цінності, значення яких не піддається критиці, однією з таких 
цінностей є фізична культура і спорт. 

Фізична культура, як складова загальної культури 
суспільства, котра має значний вплив на розвиток молодого 
покоління. Позитивний вплив занять руховою активністю 
може здійснюється, якщо вона базується на природничо-
науковій основі, теорії фізичного виховання, тісно пов’язана з 
фізіологією, гігієною, анатомії та ін.. У навчальних закладах 
фізична культура представлена як базовий компонент 
формування загальної культури студентів, засіб створення 
гармонійно розвиненої особистості [5]. 

Виклад основного матеріалу. Для усвідомлення 
значення фізичної культури та спорту, студенти повинні 
розуміти її роль у їхньому житті. Важливим є формування у 
студентів засобами фізичної культури навиків здорового 
способу життя. Фізична культура цілеспрямований процес 
впливу на людину для її фізичного удосконалення, розвитку та 
виховання.  

Процес виховання розглядається як сукупність набутих 
знань, вмінь та навичок, як специфічна форма соціалізації. У 
дослідженнях науковців Григор’єв В.І., Третьяков М.О., 
Круцевич Т.Ю., Мудрик І.В., Товт В.А. та ін. описано що 
процес виховання у фізичній культурі це культурно 
обумовлена та значуща діяльність, спрямована на збереження 
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та передачу знання про здоровий спосіб життя, з метою його 
збереження через формування особистості [1; 3]. 

Фізична культура і спорт – це не тільки здоровий спосіб 
життя – це загалом нормальне та здорове життя, яке відкриває 
дедалі більше можливостей для реалізації сильних сторін і 
талантів особистості. Саме такий спосіб життя людини є 
результативним та буде приносити радість собі та оточуючим. 
Інтенсивний спосіб життя вимагає все більшої фізичної 
активності та фізичної підготовки замолоду. Зростають 
проблеми що лягають на плечі молодого покоління, які 
потребують вирішення, саме це вимагає фізичної досконалості, 
яку можна досягти за допомогою фізичного виховання. 

Фізична активність відіграє важливу роль у формуванні 
особистості молодого покоління. У зв’язку з цим не застаріла 
приказка – «В здоровому тілі – здоровий дух». Однак існували 
такі перешкоди для поширення фізичної культури, як 
наприклад відсутність фінансування, малорухливий спосіб 
життя, погане освітлення, засоби масової інформації. Все це 
заважає реалізації освітньо-оздоровчих програм для 
студентської молоді з погляду фізичного удосконалення. 

Рівень рухової активності, фізичної підготовленості та 
працездатність, що в свою чергу створює труднощі в 
підготовці студентів до контрольних нормативів передбачених 
навчальним планом. Цей фактор спонукає фахівців фізичного 
виховання шукати шляхи вдосконалення ефективності занять 
для розвитку фізичних якостей та забезпечення високої 
фізичної підготовленості. 

Основною проблемою є недостатній фізичний розвиток 
переважної більшості студентів навчальних закладів. 

Причини зниження фізичної підготовленості та 
підвищення захворюваності студентів є: 

1. Зниження фізичної активності. 
2. Зменшення, а іноді навіть повне виключення фізичних 

навантажень під час навчального процесу та літніх канікул. 
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3. Дефіцит часу, присвяченого заняттям фізичними 
вправами. 

Через це відбувається погіршення показників фізичного 
розвитку молоді [ 4]. 

Більш того, на нашу думку, це явище пояснюється тим, 
що за роки реформ системи освіти, включаючи фізичне 
виховання, була скасовано контрольні нормативи. 

Натомість ввели орієнтовні показники фізичної 
підготовленості  молоді, таким чином позбавляючи стимулу, 
який мав місце під час проходження контрольних нормативів. 
Це одна з причин відсутності фізичної підготовки молодого 
покоління за останні роки, що показано дослідження багатьох 
фахівців у галузі фізичного виховання та спорту. 

В даний час 8-10% молоді регулярно займаються 
фізичною культурою і спортом, тоді як в інших більш 
економічно розвинених країнах цей показник досягає 40-60% [7]. 

Ритм життя сьогодення – час серйозних, значних 
соціальних перетворень, технічних реформ та біологічних 
змін. Науково-технічний прогрес, постійне зростання 
механізації та автоматизації виробництва, що виключає важку 
фізичну працю, комп’ютеризація, розширення побутового 
обслуговування населення, розвиток транспортної системи 
визначають константу зниження м’язового навантаження в 
житті людини. 

Дослідження вчених за останні роки доводять, що поряд 
з прогресивними явища у суспільстві, науково-технічний 
прогрес створив у житті та побуті людини цілий комплекс 
негативних факторів – гіподинамія, гіпокінезія, стрес 
професійно-побутового характеру, нервові та фізичні 
перевантаження. Негативний вплив цих факторів на здоров’я 
молодого організму наскільки великий, що призводить до 
ослаблення внутрішніх захисних функцій організму, які з 
часом перестають з ними справлятися. Це призводить до 
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порушення обміну речовин в організмі, схильність до серцево-
судинних захворювань, сприяє збільшенню зайвої ваги тощо. 
Якщо в у житті молодого покоління відсутні заняття фізичною 
культурою і спортом або використовуються у недостатній мірі, 
то це  призводить до зниження фізичної працездатності та 
позначається на фізичних та рухових якостях молодого 
організму [1]. 

Особливо актуальна ця проблема для студентів коледжів, 
інститутів тому що у студентські роки формуються та 
закладаються основи здорового способу життя, і фізичне 
виховання не завжди є пріоритетним напрямком.  

При цьому на студентів лягає величезне навчальне 
навантаження, що часто приносить шкоду як фізичному так і 
психічному стану, а це негативно впливає на процес 
формування особистості, який збігається з періодом навчання 
у навчальному закладі. Необхідно розглянути поняття:  

- «фізичне виховання», як сукупність фізичного розвитку 
студента, стану його фізичного і психічного здоров’я, 

- «фізичне виховання» як компонент культурного 
розвитку особистості.  

У навчальному закладі фізичне виховання представлене 
як складова формування загальної культури студентів, як засіб 
формування гармонійно розвиненої особистості [7]. 

Рівень здоров’я тісно пов’язаний з рівнем рухової та 
фізичної підготовленості людини. Сучасний ритм життя 
вимагає високих витрат енергії молодого організму, він зазнає 
впливу багатьох несприятливих факторів, та показує що 
найкращим засобом протидії негативному впливу є постійні 
фізичні вправи, котрі сприяють відновленню та зміцненню 
здоров’я, адаптації організму до умов середовища [9]. Тому 
фізична культура і спорт повинен стати необхідною складовою 
для молоді, сприяти зміцненню здоров’я та бути ефективним 
засобом загального гармонійного розвитку особистості. 
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Навчальний процес у коледжі, університеті для більшості 
студентів є тією можливістю де можна збільшити рухову 
активність і приділяти більше уваги зміцненню та збереженню 
здоров’я підростаючого покоління.  

Студенти з вищим рівнем рухової активності, фізичної 
підготовленість та працездатності відрізняються кращою 
здатністю до мобілізації пам’яті, емоційної стійкості, більш 
впевнені у своїх діях [10]. 

На даний час, за статистичними даними, в структурі 
захворюваності від навчального процесу у вузі до першої 
п’ятірки рейтингу захворювань відносять порушення органів 
дихання, травлення, слуху та зору почастішали травми, так 
звані «сидячі хвороби». 

У світі з’явився ще один ворог здоров’я людини – 
комп’ютерна залежність. Студенти можуть годинами сидіти 
перед комп’ютером за іграми, спілкування в Інтернеті, 
написання рефератів, це негативно впливає на їх здоров’я і 
може призвести до таких наслідків, як синдром сухого ока, 
тромбоз, неофобія, геморой, синдром зап’ястного каналу, 
чутливість до електромагнітних полів, синдром хронічної 
втоми, сколіоз і остеохондроз, комп’ютеризоване варикозне 
розширення вен. 

Актуальність такої проблеми випливає з нового курсу 
соціально-молодіжної політики держави, де основне місце 
посідає у всіх сферах діяльності «здорове суспільство». 
Нинішня ситуація така, що молодь часто не має реальних 
можливостей для вдосконалення фізичних якостей. Існує точка 
зору, згідно з якою, відсутність достатнього рівня розвитку 
фізичної культури та спорту та їх пропаганда породжує 
зростання шкідливих звичок (куріння, наркоманія, алкоголізм) 
переважно серед молоді.  

Дослідити вплив фізичної культури на процес 
формування особистість і вибір професійної діяльності слід 
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розглядати як постійні умови, які кидають виклик студенту 
покращити свій фізичний стан і рівень здоров’я. Позитивний 
вплив від занять фізичного виховання буде досягнутий лише 
тоді, коли вони будуть комплексними, тривалими, а інтенсивні 
фізичні вправи враховуватимуть індивідуальні можливості 
людини, умови її життя і праці. Важливість рухової активності 
в житті людини, її значення для здоров’я, розвитку та 
загального стану молодого покоління важко перебільшити. Ще 
з дитинства батьки, вчителі, засоби масової інформації 
намагаються прищепити дитині переваги рухової активності та 
заохочують дітей до занять видами спорту. У цьому віці 
спортом зазвичай займаються під спостереження досвідчених 
тренерів і фахівців, які спостерігають за правильністю і 
гармонійним розвитком організму, що росте і розвивається. У 
шкільному віці цю роль виконують  вчителі фізичної культури 
в школах. До 16 років самосвідомість людини достатньо 
сформована, і саме з того моменту заняття спортом стає тією 
діяльністю, яка приносить результат та радість. Перевагами 
занять спортом є те, що він сприяє розвитку комунікативності, 
позбавляє від комплексів, фізичні навантаження та активна 
рухова діяльність позитивно впливають на успішність підчас 
розумової діяльності. Разом з цим приходить потреба в 
самооцінці своїх фізичних можливостей, а відповідно, 
потрібно реально розраховувати свої сили займаючись 
фізичними вправами. Під час занять спортом чи фізичними 
вправами студенти вивчають закономірності розвитку 
фізичних якостей, рухові навички, набувають знань про 
системи та функції організму, що розширює їх освітній рівень. 
Фізичне виховання це складний і багатогранний 
психофізіологічний процес, особливо в умовах, коли люди 
приділяють недостатньо увага до фізичної культури [5]. 

Навчальна дисципліна «фізичне виховання», яка 
викладається в коледжах, університетах формує ще одну 
сходинку у загальному фізичному стані людини, її здоров’ї, 
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фізичній підготовленості і фізичній досконалості. Фізична 
культура – це перш за все профілактика різних захворювань і в 
першу чергу, гіпертонії та ішемічної хвороби серця. Значного 
ефекту у профілактиці захворювань відіграє фізична культура, 
заняттях з фізичного виховання у вузі. З підвищенням 
працездатності в стані м’язового спокою частота серцевих 
скорочень знижується, студенти починають працювати більше, 
але менше втомлюється. Навчальна діяльність студентів 
коледжів, університетів передбачає фізичне навантаження, а це 
значить, що їм потрібна хороша фізична підготовленість і 
відмінне здоров’я, а досягати цього можна завдяки постійним 
зайняттям фізичною культурою і спортом. За останні роки 
збільшилось значення науки у створенні педагогічних 
технологій, котрі адекватні рівню суспільних знань. Ми 
використовували новітні технології у фізичному вихованні, які 
здатні вдосконалити традиційне фізичне виховання, яке 
позитивно вплине на здоров’я та гармонійний фізичний 
розвиток, а також формування рухових вмінь та навичок.  

Фахівці фізичного виховання формують інтерес до занять 
фізичними вправами та потребу у здоровому способі життя, 
використовуючи для їх розвитку, оздоровчі та нетрадиційні 
форми занять: танці, йога, ігри, та сучасні «wellness» 
технології, аеробіка, степ-аеробіка, стретчінг та ін. [8]. 

Важливість фізичної підготовки студентської молоді, 
зумовлена на даному етапі розвитку суспільства необхідністю 
ефективної робочої сили та набуває все більшого значення. 
Крім того, фізична культура і спорт дають студенту не тільки 
відчуття фізичної досконалості, але і сили та духу. Підвищує 
моральні якості, які так необхідні в сучасному суспільстві. 
Важливої цінності набуває фізична культура в процесі 
формування особистості, коли вона впливає на неї з різних 
сторін, формує моральні якості, впливає на фізичний стан, 
стимулюючи новий підхід до життя та праці, нові досягнення.  

Кожна людина, незалежно від віку, хоче бути щасливою, 
а головне здоровою, а допомогти їй в цьому можуть заняття 
фізичною культурою та спортом. 
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Висновки. Фізична культура і спорт є найбільш 
ефективними, прийнятними і доступність усіх видів 
профілактики суспільно небезпечних явищ – злочинність, 
алкоголізм, наркоманія та куріння. 

В епоху науково-технічного прогресу виникає потреба в 
підготовці висококваліфікованих фахівців, рівень якості освіти 
яких визначається не тільки станом педагогічної процесу з 
різних дисциплін, здоров’я та працездатності, а й фізичною 
підготовленістю, яка в кінцевому підсумку відбивається у 
прогресі культурного і суспільного життя. 

Тому фізичну культуру слід розглядати як особливий вид 
культурної діяльність, результати якої є корисними для 
суспільства та особистості. 

Найбільш повно свої освітні, виховні та розвиваючі 
функції фізична культура цілеспрямовано виконує у процесі 
фізичного виховання, що сприяє формуванню морально-
вольових якостей, покращує соціальну адаптацію, ефективно 
протидіє негативному впливу нервового напруження і стресу. 
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ODDÍL 4. PSYCHOLOGIE 

 
§4.1 THE NOTION OF MOTIVATION OF SEXUAL 

BEHAVIOUR (Spytska L.V., Volodymyr Dahl East Ukrainian 
National University) 

 
Introduction. So far we have spoken about social norms and 

standards of sexual behaviour. However, how these standards are 
reflected in our minds, and what lies in the basis of the sexual 
motivation of the individual remain open questions. 

Criticism of the instinctivist model of libido does not mean 
denying the biological determinants of sexuality. In the mid-1960s, 
R. Whalen proposed to replace the abstract concept of “power of 
desire” with a more specific concept of sexual excitability, i.e., 
readiness to respond to a sexual situation sexually and erotically. 
Sexual excitability has great individual variations determined by 
the physiological state of the body (hormonal balance and such) as 
well as the life (sexual, emotional, and communicative) experience 
of the subject and their non-sexual motives. According to                        
R. Whalen, sexual arousal, i.e., current, temporary 
psychophysiological state, is a function of stable excitability of the 
subject, and particular given external and internal situation. Modern 
psychological literature describes sexual motivation in terms of the 
theory of needs, the theory of emotion, and cognitive psychology 
alike. However, the most productive theory in terms of 
opportunities for integrating psychological and sociological data is 
the theory of “sexual script” suggested by William E. Simon and 
John Gagnon.   

Presenting main material. As the special studies show, 
erotic dreams, night dreams, and fantasies are an essential aspect of 
our sexuality. They do not only substitute actual sex life or fill in its 
deficit, as S. Freud believed, but also constantly accompany it. 
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More sexually active people also have more intense erotic 
imagination that supports, encourages and diversifies their real 
experience. For those brought up in Victorian spirit, the words 
“erotic” and “eroticism” sound as offensive phrases denoting 
something “animal” and low. In fact, animals do not know what 
eroticism is. The ability to not only respond to erotic signs and 
images, but also create them implementing your imagination is an 
exclusively human property, inherent to us, as the history of art 
says, from ancient times.  

Erotic images perform four main functions. First, they are all 
tools of cognition, displaying and capturing sexually significant 
properties and experiences. Second, they serve as a kind of 
psychological stimulants of sexual arousal. Third, they expand the 
scope and possibilities of sexual satisfaction, enriching the 
repertoire of sexual behaviour and complementing it with new 
details. Fourth, erotic imagination allows the individual to 
overcome the limits of reality, which are sometimes very strict, and 
experience the feelings physically unavailable to them.  

Erotic imagination of the individual almost never completely 
coincides with their real sexual behaviour, it always has the 
elements that the person cannot or does not try to implement for 
various reasons. As a rule, it is more contradictory and ambivalent 
than behaviour. When it comes to deviant behaviour, such 
inconsistency is usually seen as a sign of latent anomaly. However, 
this is absolutely not necessarily so. Very often erotic preferences 
of the individual are not condemned by the culture, and seem 
strange only because of their atypical nature (for example, the need 
for an unusual erotic stimulation).  

In terms of general psychology, the difference between erotic 
fantasies and behaviour means just a single case of inconsistency of 
attitude and action, observed in all spheres of life and not always 
bearing negative consequences. Whether there are some elements 
of sexual pathology, we can find out only on the basis of the 
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content of erotic fantasies, studying their source, impact, and many 
other specific conditions. The traditional “individualistic” 
psychology usually derives the content of erotic images and 
objectifies behaviour from inherent and internal, ultimately 
physiological needs of the individual. There is a grain of truth in it. 
For example, hormonal changes during puberty may stimulate the 
erotic imagination of teenagers, no matter how they are being 
raised. However, due to the fact that people’s sexual behaviour is 
socially significant, the very distinction of “erotic” and “non-
erotic” stimuli is legitimate only within a particular sign system and 
a certain situation.  

A lot of things seem to an adult person simple and obvious; 
they do not rack their brains regarding which touch or look has an 
erotic meaning, and which one does not. But this is the result of 
experience and learning, during which the individual adopts 
physiological sexual code common for all people, for example, 
location and ways of stimulation of erogenous zones, erotic code 
specific to their culture (sign language, courtship ritual, etc.), 
developing on this basis their own erotic language of 
communication (words, looks, gestures, touches, etc.), taking into 
account their own individual characteristics and their partner’s 
ones. Every couple and every individual have something unique in 
this respect. Nevertheless, there are general laws of social 
psychology, based on which, though without knowing them, people 
learn, form opinions about each other, get closer, adapt to each 
other or, conversely, separate.  

It is essential for psychology of sexuality that science has 
broken the barriers between emotional and cognitive processes. 

According to the theory of American psychologist Stanley 
Schachter, any emotional experience suggests: 

a) unusual internal condition, physiological excitement; 
b) some explanation, attribution of this condition.  
This means that the difference between erotic and non-erotic 
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experiences also depends on the context in which they are 
perceived. In the experiment conducted by S. Wellins the men 
being studied looked at the pictures of naked women, during which 
they were experiencing increased by devices heartbeat, presented 
as their own. The photos that, when shown, made the false pulse 
significantly change, increase or decrease, were more attractive to 
the subjects, while the control group assessed their attractiveness at 
about the same level as the others’. Just like in the experiments 
carried out by S. Schachter, the subjects tried to explain to 
themselves the changes in their physiological condition and, as the 
only possible reason for the change of pulse seemed to be the given 
picture, they had to believe that that picture excited them, and, 
therefore, that female image was more appealing than others. 
Naturally, cognitive attribution, i.e., explanation of emotional 
states, does not fully determine their content. [1] 

The theory of differential emotions (Silvan Tomkins, Carroll 
Izard et al.) emphasizes that the primary basic emotions, like 
desires, have a certain psychophysiological autonomy from the 
cognitive processes through which they are realised; so it is not 
surprising that they can be manipulated with the help of hormonal 
medicine. The fact that the person explains their emotional states in 
rational terms does not mean that these states are always controlled 
and determined by mind. Emotional preference do not need logical 
background, and affective judgment may precede cognitive, being 
often more important than them. 

These clarifications are aimed against too mental human 
model, quite significant for psychology of sexuality. Similarly to 
cognitivism that in its time helped to understand the error of the 
instinctivist interpretation of libido as a self-sufficient beginning of 
existence, today’s criticism of the attribution theory of emotions is 
in a certain sense restoring the rights of its spontaneity and 
autonomy from other motives. Polyfunctionality of sexual 
automatisms does not rule out their physiological reproductive 
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specifics. Could it be any different at level of motivation? It is not 
about how to rehabilitate the blind and omnipotent Freudian “Id.” 
Although an affect or drive taken separately is not always clear to 
your mind, it operates in a particular system. [2] 

In the words of S. Tomkins, in some relations affect 
resembles a letter of the alphabet in a language: it is autonomous 
and yet may change its meaning depending on how it is combined 
with other letters, forming new words and phrases. However, the 
system as a whole does not have one but several “outlets.” 
Emotions are manifested not only in the external “behaviour” 
observed in motor acts, but also in the internal reactions, 
“feelings.”  

In the area of sexuality, we deal not only with the behaviour, 
but also with feelings, and they do not always coincide. It is 
necessary to study not individual acts of behaviour and 
motivational symptoms themselves, but the living world of the 
individual as a whole, and not only in its permanence and stability, 
but also in connection with particular life situations which the 
person is in and which affect the content and meaning of their 
activity at the moment. 

Every human action has not only an important objective 
meaning, but also a subjective personal sense, i.e., the connection 
of the motive of the action and its goal. Reading a book as a formal 
exam preparation or out of the desire to learn its content, or for 
pleasure from the process of reading are absolutely different things 
psychologically.  

Sexual behaviour also changes radically, depending on its 
content and the needs it satisfies. The “same” intimacy can be 
similar to what is mentioned above: 

- a means of relaxation, discharge of sexual tension; 
- a means of procreation, childbirth; 
- a means of recreation, sensual pleasure, which acts as an 

end in itself. 
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Recreational motivation emphasizes the playful aspects of 
sex; the biggest importance goes to the novelty and diversity of 
erotic techniques. Psychological intimacy is not required, sexual 
pleasure of the partner is included into the “rules of the game” only 
as a means to increase your own satisfaction. 

- a means of getting knowledge and satisfaction of sexual 
curiosity; 

- a means of communication, when sexual intimacy acts as 
a moment of personal psychological intimacy, a way out of the 
loneliness, becoming one;  

- a means of sexual self-affirmation, when the main role is 
given to the person’s need to check or prove to themselves and 
others that they can be attractive and sexually satisfying;  

- a means of achieving some non-sexual goals, such as 
material benefits or improving your social and psychological status 
and prestige in the eyes of others;  

- a means of following a certain ritual or habit; 
- a means of compensation, substitution of some other 

forms of activity or means of emotional satisfaction. [3] As we can 
see, the multiplicity of motivation schemes of sexual behaviour 
emphasizes its complexity. To understand the personal meaning of 
any action only on the basis of behavioural indicators, for instance, 
to assess family well-being by the number of kisses between the 
spouses, is impossible. Each of these motivational syndromes is 
relatively autonomous, depending on it, even the sequence of 
psychosexual reactions may change. For example, relaxation model 
suggests that physiological arousal precedes the erotic image, while 
the recreational one supposes the reverse sequence, but in fact, 
different motives mostly interconnect, making it difficult to 
determine the dominant one. Besides, in the course of the 
development of psychosexual contact (and especially a longer 
interpersonal relationship), one motive may grow into another, 
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thereby changing the nature of the relationship as a whole (e.g., 
flirtation develops into a serious passion). Finally, these motives 
are often not realized, and never fully realised at all. No wonder the 
psychology of sexuality especially widely uses the S. Freud’s 
theory of defence mechanisms and its various current 
modifications.  

The connection between individual “sexual script” and the 
values in the culture and its attitude to sexuality appears most 
clearly in such mechanisms of moral control as the feelings of 
shame and guilt. Although psychological and cultural sense of 
these concepts and their correlation are quite difficult, they are 
always present in the sexual sphere. Shame restricts external 
manifestations of sexuality that can be judged by others, guilt 
extends also to the intimate internal feelings. The development of 
sexual shame and guilt mostly depends on the nature of culture: the 
more cautious its attitude to sexuality is, the stronger feelings 
inhibiting its manifestations the members of society will 
experience. 

However, there are considerable individual variations. As the 
special studies reveal, a developed sense of “sexual guilt” 
complicates verbalization of erotic feelings, sometimes reduces 
sexual arousal, strongly influences the perception of erotic material. 
There are no statistical norms or standards, but an excessive 
amount of “sexual guilt,” which usually correlates with a common 
emotional constraint, affect sexuality negatively and can 
completely paralyse it in the end. 

Conversely, the absence of such a control mechanism often 
leads to promiscuity and de-personification of sexual relationship, 
so here, just as everywhere else, the balance is required.  

The most productive theory in terms of opportunities for 
integrating psychological and sociological data is the theory of 
“sexual script” suggested by William E. Simon and J. Gagnon. The 
notion of “script,” close to the concepts of “plan,” “scheme” or 
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“behavioural programme,” means quite an extensive cognitive 
structure that connects diverse symbolic and nonverbal elements 
into an organised and chronologically consistent behavioural chain, 
on the basis of which people can both foresee their behaviour and 
evaluate it at the same time.  

However, this does not exclude large individual differences 
and variations of the quantitative and qualitative manner. Like any 
complex disposition system attracting a person to a certain kind of 
conduct, sexual script includes cognitive components of different 
levels – ideas, concepts, evaluating thoughts, etc. The person 
usually has not one but several scripts. 

The wrongfulness of global considerations of the relationship 
between “sexual” and “non-sexual” moments of life was clearly 
illustrated by such an ideologically acute problem as sex and 
aggression. At the level of psychophysiology, the connection 
between these phenomena has been known for a long time.                
S. Freud pointed out that most men’s sexuality contains elements of 
aggression, the desire to conquer, so sadism is just a separation and 
hypertrophy of the aggressive component inherent to the normal 
sexuality. Although in his later works S. Freud draws a clear line 
between libido and aggression, they both belong to the “It” system 
and are unconscious. Later, the connection between sex and 
aggression was confirmed experimentally. Endocrinologists stated 
that the aggressive behaviour of males and their sexual activity are 
determined by the influence of the same androgens, and 
psychologists – that the evident elements of aggression are present 
in erotic fantasies and partly in the sexual behaviour of men. How 
should culture react to such things? If sex and aggression are 
different instinctual drives (Eros and Thanatos, according to                   
S. Freud), the suppression of libido must cause frustration and, as a 
means of releasing it, increased aggressive impulses.  

By this logic, pornography (however licentious it is) that 
“releases” this tension not only contributes to increase in violence 
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in society, but it is practically a therapeutic tool. Conversely, if 
sexuality itself contains aggression, then any liberalisation of 
sexual morality will cause an increase in violence in society. From 
this point of view, pornography is the main reason for the growth 
of crime, violence, and such in the West. As it usually happens in 
global theories, the same facts have been used to confirm both 
points of view. 

In fact, the very way the question is put is wrong, since 
neither sex nor aggression is a complete and unambiguous term. 
The notion of “aggression” makes sense only in the context of a 
specific interaction, aggression is always directed against someone 
and characterises not so much the personality, but the interpersonal 
relationship.  

The so-called aggressive behaviour includes two completely 
different classes of actions: relational, instrumental, assertive 
aggression, for example, in the boys’ fuss, and hostile aggression 
aimed at destroying or hurting the enemy. Relational aggression 
and sexual arousal probably interact in people like in some animals, 
in synergy, mutually reinforcing, and sometimes even turning into 
each other, while hostile aggression and sexual arousal are mostly 
antagonistic, hence one impulse causes inhibition of another. 

This pattern also exists in people’s perception of erotica. 
Scenes of sexual violence cause excitement in most people, and 
men are more identified with rapists and women with victims; 
gender sexual role is stronger than awareness of moral principles. 
However, this normally supposes that violence is only a means of 
sexual contact, as a result of which the victim eventually feels 
pleasure, meaning that violence looks nominal and the rapist looks 
like a “seducer.” If the material is presented so that the victim feels 
only suffering, then the viewers tend to eventually experience 
negative emotions.  

Regarding the impact of erotica on aggression (in the 
experiment, people were shown erotic materials of different 
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intensity and content, after which the subjects had to give someone 
an electric shock), it proved ambiguous, depending both on the 
content of the stimulus, and the characteristics of the subjects. [4] 

The question of the correlation between sexuality and 
aggression leads us to a much more general issue – the meaning of 
the so-called cognitive emotional components. Both sexual arousal 
and blind rage that drives to murder seem completely impulsive, 
unconscious. However, the emotional response appears to a certain 
stimulus, and decoding the latter is a cognitive process, even 
though the person may not be aware of it. Even such a seemingly 
purely physiological process as sexual arousal includes a series of 
cognitive operations: the perception of some internal and external 
stimuli associated with excitement; viewing them as erotic; 
identifying the source of excitement; the direction of your erotic 
responses according to their intensity, and assessment of the 
situation; evaluation of your capabilities; this or that reaction to the 
expectations of others, etc. 

Adolescents can experience evident erections, but they bear 
no erotic meaning for them until anyone explains them or they 
learn themselves, observing others, and knowledge is a prerequisite 
of the conscious control and self-control. A lot of things seem to an 
adult person simple and obvious; they do not rack their brains 
regarding which touch or look has an erotic meaning, and which 
one does not. But this is the result of experience and learning, 
during which the individual adopts physiological sexual code 
common for all people, for example, location and ways of 
stimulation of erogenous zones, erotic code specific to their culture 
(sign language, courtship ritual, etc.), developing on this basis their 
own erotic language of communication (words, looks, gestures, 
touches, etc.), taking into account their own individual 
characteristics and their partner’s ones. Every couple and every 
individual have something unique in this respect. [5] 

The research findings are quite indicative. Recent studies 
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show that this is true. A group of American students classified in 
advance by their attitude to sexual violence listened to a description 
of various sex scenes, including rape. Sexual responses of the 
subjects were recorded, and then they had to put down their own 
erotic fantasies. It was found that the level of sexual arousal of the 
subjects (quite high, by the way) was supposed to depend on their 
erotic preferences and content of the given stimulus. However, the 
erotic fantasies of those subjects to whom the rape scene was read 
contained significantly more “violent” motives than of those who 
were shown the act by mutual consent. An especially strong 
aggressive reaction was displayed by those individuals who already 
had a positive attitude to this type of sexuality before.  

Thus, such materials can promote the growth of anti-social 
attitudes and behaviour, so that even laboratory experiments of this kind 
are hardly acceptable, and social prohibitions on pornography are as 
legitimate as the prohibition of war propaganda or racial hatred. 

In all socialist countries the distribution of pornography is 
illegal and sex education, undoubtedly necessary, is based on the 
general principles of ethics as an aspect of preparing young people 
for family life.  

Conclusions. The main methodological flaw in psychological 
studies of sexuality is that they are cut off from the general 
psychological theories. Sexual behaviour is a complex entity, 
which cannot be reduced either to physiological needs or emotional 
reactions, or to situational actions. “Sexual script” should be seen 
not only in the unity of its own components, but in the system of 
common regulatory mechanisms of the person.  

Thus, erotic imagination is a normal and necessary aspect of 
human sexuality, but its content is not ethically neutral. 

 
References: 

 
1. Berne E. Sex in Human Loving / E. Berne. - М. : 

Progress, 2009. - 214 p. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

241 

2. Kelly G. Basics of Modern Sexology / G. Kelly. - SPb. : 
Piter, 2017. – 432 p. 

3. Lew Starovich-Z. Partner Sex / Z. Lew-Starovich. - М. : 
Progress, 2020. – 499 p. 

4. Foucault М. The History of Sexuality / М. Foucault. The 
Care of the Self. Tr. from French; – Kharkiv : Oko, 2019. – 298 p. 

5. Austen J. Love and Friendship / J. Austen. - М. : 
“Tekst,” 2018. – 432 p. 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

242 

§4.2 МЕМ ЯК КОД ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ 
ДИСКУРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ САМОПРОЕКТУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ (Гудінова І.Л., Інститут психології імені             
Г.С. Костюка НАПН України) 

 
Вступ. Основний, можна сказати провідний вплив на 

розвиток особистості, її самореалізацію, самоконструювання, 
самопроектування справляє симбіотично вплетене в її життя 
віртуальне середовище. Сучасна людина постійно перебуває в 
віртуальному дискурсі, який стає невід’ємною частиною 
загального дискурсу культури. Комунікації в Інтернет-
середовищі мають певну тенденцію ущільнювати інформацію 
до смислу, популяризувати взірцеві тексти-меми, при 
сприйнятті яких зростає рівень емоційної насиченості та 
експресивності.  

Виклад основного матеріалу. Людина соціальна 
особистість, яка потребуватиме і і перебуватиме в середовищі, 
де вона є можливість надихатись\розвивати життєві 
соціокультурні смисли, і де вона могла б транслювати-
переінакшувати - власні життєві історії, наповнювати їх новим 
смислами. Таким пріоритетним середовищем в сучасному стає 
Інтернет. Філософ С. Жижек, озачив віртуальність нашого 
світу терміном «реальність віртуального» (замість «віртуальна 
реальність»), і вона дійсно є такою. «Реальність віртуального» 
- стає важливим проектом тому, що тексти відображають 
реальні міжсобистісні ситуації та історії. Життя сучасної 
людини, як правило в більшій мірі проходить саме у 
віртуальному світі [1]. Іноді автори говорять про людей які 
постійно перебувають в інтернеті – новоєвропейська людина 
(людина що не відає кордонів межових, міжкультурних). 

Тому, користувачів Інтернету не можна вписати в чіткі 
вікові рамки, а скоріше його можна розглядати як 
новоєвропейську людину з певним рівнем зрілості який їй 
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дозволяє перебувати чи не перебувати на певному рівні 
соціокультурного\духоного розвитку. Апогей вдало 
завершеного власного проекту, це коли в наслідок 
інтерпретацій смислів виникає свій зразковий мем (влучно 
підібрані слова) які послугують надалі мотиваторами для 
інших і створять нескінчений смисловий потік\сплетіння 
смислів які пронизують епохи наскрізно.  

Останнім часом науковці почали приділяти пильну увагу 
осмисленню впливу віртуального дискурсу на розвиток 
особистості користувача Інтернету. Актуальності набуває 
проблема ролі і місця взірцевих Інтернет-текстів мемів у 
процесі самопроектування особистості так, як коротка 
смислова форма сприймається особистістю як догма. На 
сьогодні тема впливу маленьких мінімальних текстів на 
особистість і проектну діяльність під прицілом всіх сфер і 
напрямків науки (тема міжгалузева) так, як вже визнано 
світовими дослідженнями, що такі тексти можуть бути 
«вірусами розуму» А. Менегетті [2], «медіавірусами»                      
Д. Рашкоффом [3], так і «смисловими векторами», «сценаріями 
життя і життєвого шляху», «маркуванням майбутніх 
креативних дій» і т.д. Міжгалузевих науковців цікавить, яким 
буде результат, якщо мотиваційні смисли ляжуть на так звану 
«духовну пустоту» чи «креативний ресурс» особистості. Де 
починається територія пасивних споживачів інформації? Яка у 
сучасної «віртуальної особистості» матриця цінностей, 
психологічних установок і дискурсивних детермінант епохи. 
Чим заповнюється наша мнемопам'ять? 

З огляду на інтенсивність інформаційного потоку стає 
зрозумілим, що по суті іде війна за увагу віртуальної людини. І 
тут слід зрозуміти, хто бореться за нашу увагу, навіщо ми 
йому, якими нас бачать в майбутньому?  

Наука смисл вважає Інтертекстуальною одиницею мовної 
культури, яка основана на охопленні свідомістю максимуму 
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життєвих подій, відображених в естетичній та ергономічній 
«текстовій оболонці».  

Світова культура досліджується через призму життєвих 
ситуацій людини, смислів які вони несуть в собі і які 
залишають пособі утворюючи монолітність смислів, які 
долають часові, просторові кордони і стають таким, що 
утворюють більш менш константне розуміння та оцінювання 
ситуацій на протязі віків. Але в супереч константності, 
соціокультурне життя постійно наповнюється новими ідеями, 
«творчими проектами», мистецько і літературоутворюючими 
домінантами. Динаміка ціннісних орієнтацій людини говорить 
лише про покажчик смислового відношення до себе в 
майбутньому. 

Відтак до ціннісно-смислового простору особистості 
входять смисли, ідеали, цінності, цілі, точки зору, як внутрішні 
орієнтири і критерії оцінки його активності забезпечують 
торування людини по життєвому шляху. При цьому кожний з 
цих внутрішніх орієнтирів має власні функції. Смисл вказує на 
рівень ставлення людини до оточуючого світу, означує 
впливовість вчинків в контексті життєвого шляху в цілому, в 
контексті долі. Зазначимо, що сама точка зору співзвучна з 
«поглядом», «позицією», «аспектом», «перспективою», яка 
невід’ємна в процесі самопроектування особистості . 

Лаконічні за формою взірцеві Інтернет-тексти (афоризми, 
цитатати, крилаті вислови), що на сьогоднішній день поширені 
в соціальних мережах, швидко запам'ятовуються та можуть 
ставати мемами (меметична функція) для широкого вжитку.  

У своєму дослідженні ми виходимо з того, що меми як 
ціннісно-смислові утворення можуть виконувати роль стартової 
платформи для процесу самопроектування особистості і призвести 
«до змін у всіх підструктурах: людина/всесвіт, людина/людина, 
людина/текст, людина/сукупність текстів [5].  

Зазначимо, що взірцевим текстом стає будь який текст у 
разі його емоційної та смислової співзвучності з реципієнтом. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

245 

У процесі самопроектування «у міру розвитку особистість 
бере на себе відповідальність за власне життя, стаючи, по суті 
творцем самої себе. Авторство, яке ґрунтується на процесах 
інтерпретації і реінтерпретації свого життєвого досвіду, 
передбачає створення проекту «Я» і постійне його 
відображення, перевизначення, добудовування в дискурсі» [8],. 
Авторство і є показником зрілої особистості, яка осмислила 
себе, свій життєвий досвід, що створила свій особистий 
проект, проект «Я» і здатна розвиватися в напрямі реалізації 
цього проекту. Особистий проект ― це осмислена версія 
людського буття і, будучи такою, яка обрала певні слова і 
створила певні образи, дії і речі, побут, вона стає 
самоусвідомлюючим дискурсом, в якому людина є доступною 
власному усвідомленню, виступає як об'єкт самозбагнення, 
розкриття власних сенсів [8]. 

Реалізація створеного внутрішнього проекту спрямована 
на впорядкування і визначення самого себе для самого себе, а 
не тільки для існування в соціальному світі. Інакше кажучи, 
процеси самопроектування дозволяють постійно «добудовувати» 
власну онтологію в тому напрямі, в якому вона здається 
особистості на даний момент життя істинною, правильною, 
гідною.  

Згідно концепції Н.В. Чепелєвої, самопроектування 
характеризує здатність людини діяти на підставі особистого 
задуму, який, у свою чергу, базується як на інтерпретації 
власного емпіричного досвіду, так і на засвоєнні ззовні 
«готових» соціокультурних зразків. На її думку, до взірцевих 
текстів можуть належати родинні наративи та оповіді 
знайомих, твори художньої літератури, кінофільми, тексти 
ЗМІ, Інтернет-блоґи (мережеві журнали чи щоденники подій), 
сторінки соціальних мереж, тощо [8].  

Пошук і віднайдення для себе мемів, що описують стан 
певної проблемної ситуації, мету, способи дії допомагають 
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сконцентруватися на їхньому смислі, вплести їх у контекст 
власного життя і майбутніх подій. 

Меми, за своєю суттю, є чітко означеною «точкою зору» 
автора з певного приводу чи факту, що часто стоїть осторонь 
від цілісного образу світосприйняття, а інколи вливається в 
динамічний потік «константних» життєвих ухвалень. Завдяки 
точці зору відбувається перспективне бачення об'єктів, які 
інакше не могли б бути сприйняті.  

Спільність цінностей мотиваційних тем поєднує людей у 
соціальних мережах, вони залишають коментарі до певних 
мемів, і таким чином висловлюють свою підтримку один 
одному. Смисл мем ― це лаконічна думка, споріднена з 
цитатною думкою, як правило це, «текст в тексті», «слова-
ключі», «смисли-ключі», які можуть закладати смислові 
цеглини в фундамент майбутніх проектів особистості, Мем як 
взірцевий текст становить «мінімальний наратив», для якого 
характерним є редукованість наративних компонентів і 
принципів, як літературна мікроформа, що має подієво-
просторову часову організацію. У ньому відбувається 
розкриття певної події, що може відображатись у таких 
формах: початок-середина-кінцівка; зав'язка–розв'язка; 
постановка проблеми-рішення; очікування-задоволення, 
питання-відповідь до події. Мем містить не лише тематичну 
спрямованість, а і поетичну. У них закладені певні 
концептуальні позиції, наприклад: «Псує людину не бідність 
чи багатство, а заздрість і жадібність», «Невдача – це просто 
можливість почати спочатку, але вже більш мудро», «І немає 
величі там, де немає простоти, доброти і правди», «Іноді 
своєчасно зроблені кроки змінюють ходу всього життя». 
Взірцеві тексти – це хронотопи попередніх епох. У них 
визначено шість типів дихотомій [3], а саме: істина-брехня, 
персонаж-подія, традиція-інновація, (тло-фігура чи персонаж є 
основними смисловими домінантами), зображення-текст, 
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задум-дія. У кожної історії є свій сюжет, своя динаміка і свій 
смисл. Новий інформаційний соціум здатен переінакшити та 
змінити зміст і смисл таких фундаментальних категорій як 
самопізнання, самоусвідомлення, самопроектування та 
самореалізація. За таких умов взірцевий текст стає 
структурною опорою, призводить до розширення 
інтерпретаційних рамок особистості. Отже, мем як взірцевий 
текст задає певну просторово-часову структуру і певну 
систему цінностей [3]. 

Йосип. Ужаревич наголошує, що «літературні 
мікроформи слід відрізняти від простих форм, бо літературні 
мікроформи є хоч і максимально короткими, але семантично, 
естетично, структурованими та функціонально є повними 
складними текстами, які утворюють розповідальну             
матрицю» [7]. Також мем відображає ретро та перспективну 
динаміку породження інтерпретацій, прогнозованих 
соціокультурними комунікаційними процесами. 

Отже, лаконічна смислова форма «Інтернет-мем» є 
відображенням світогляду, системи певних цінностей людини. 
Попередні життєві історії, до яких повертається людина в 
наслідок інтерпретації мему, можуть «виправлятися» у 
майбутьому. «Непрожиті до кінця» життєві історії стають для 
особистості поштовхом для пошуку змін у власному житті та в 
самій собі. Людина яка знає «навіщо», подолає будь які «як». 

Присвоєні особистістю мотиваційні взірцеві тексти з 
Інтернету, які окреслюють коло «вибірково-значимого» в 
житті людини (сюжети, персонажі, архетипи, причини), 
можуть визначати стратегії само осмислення особистості. Це 
«персонально-значиме» спонукає до рефлексії власного 
досвіду та його трансформації.  

Мотиваційні міні історії розглядаються як такі, що 
можуть відбутися в житті людини тому, що у взірцевому тексті 
закладені мотиви, тема, способи дії, які спрямовуються 
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особистістю на те, що «все може піти інакше», а проектування 
нових життєвих реалій означає процес досягнення «кращого 
життя».  

В Інтернеті відбувається віднайдення готового смислу, 
який є співзвучним незавершеній історії з минулого чи 
пов’язаний з пошуком ресурсів для «старту в майбутнє». За 
таких обставин людина може швидко проаналізувати 
особистісні чи соціальні причини невдалого завершення 
життєвої ситуації. Нове віднайдене ціннісно-смислове 
настановлення для людини дає не тільки новий поштовх, а й 
нові варіації досягнення, розуміння того, що з даними 
труднощами чи ситуаціями зітнулася не вона одна. Отже, 
отримуючи готовий соціокультурний смисловий взірець для 
подальшого застосування в життєвих обставинах, Інтернет-
користувач відчуває себе причетним до колективного 
соціокультурного досвіду і його співучасником «не гіршим за 
інших». Тут відбувається пошук особистісних ресурсів для 
реінтерпретації ситуації та її завершення. 

Особистість продумує шляхи виправлення ситуації для 
продуктивного завершення історії, або проектує перспективу 
власного розвитку. Проте для повернення до минулих подій з 
метою їхньої реінтерпретації щодо актуального запиту 
сьогодення потрібно мати достатньо мужності. Зазвичай 
людина в Інтернеті шукає необхідні ресурси під актуалізовані 
цілі.  

«Розгортаючи» меми, особистість може поставити нову 
мету, осмислити причини повернення до певних подій 
минулого, визначити їхню значимість, продумати нові 
ситуативні варіанти досягнення бажаного результату. Як 
правило один мем може нагадати декілька споріднених за 
смислом ситуацій з власного минулого та інших людей. Отже, 
новий проект може передбачати розширення подієвих варіацій 
особистості та її досвіду в цілому. 
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Робота з новими смислами полягала в згрупуванні 
життєвих смислів та поділу їх на категорії, прослідкувати 
смислове нашарування минуле теперішнє майбутнє. Чи стають 
вони смислами особистого саморозвитку? «Сходження до 
себе», самовдосконалення, віднайдення особистого смислу 
життя шляхом самореалізації в діяльності. 

У межах трирівневої моделі особистості, що спрямована 
на процес самопроектування («плагіатор», «читач», «автор»), 
запропонованої [8], ми вбачаємо певні особливості побудови 
особистісних проектів користувачами соціальних мереж за 
допомогою лаконічних взірцевих Інтернет-текстів (мемів). 

Так, на рівні «плагіатора» особистість копіює меми, не 
породжуючи власних смислів. Тут Інтернет-користувач 
стикається із взірцевими текстами, що є близькими йому 
особисто за смислом та копіює їх собі на сторінку в соціальних 
мережах з метою запам'ятати і використати при подібній 
нагоді. При наявності великої кількості запозичених 
мотиваторів людина не здатна утримати їх у пам'яті і 
використати в майбутньому. Цією кількістю мотиваторів на 
сторінці людина лише показує, які саме життєві смисли її 
турбують. Для психологів палітра «перепощених» мотиваторів 
може слугувати матеріалом для розуміння, яких ресурсів не 
вистачає людині для повноцінного життя. На цьому рівні ще 
не з'являється зацікавленість у зміні певної ситуації. Іноді в 
поле зору Інтернет-користувача потрапляють «смисли 
колапси», (наприклад, «магія духовності, і біблія заможного 
життя») так вони певною мірою демонструють дифузність 
власної смислової системи.  

На рівні «читача» для особистості характерним є 
інтерпретація соціокультурного матеріалу та її співвіднесення 
з власним досвідом. Інтернет-користувач виділяє з безлічі 
мотиваційних текстів декілька чи один для більш глибокої 
інтерпретації, осмислення, порівняння з власним досвідом. 
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Людина намагається підібрати свої влучні слова, створити 
власні наративи. На цьому рівні може відбуватись вивільнення 
від зразкових схем і використання своїх інтерпретаційних 
варіантів. Меми тут розгортаються в наративи. 

На рівні «автора» особистість створює власну смислову 
систему, встановлює власні відношення (зв’язки) між 
окремими смисловими вузлами її карти світу, стає автором 
себе і власного життя. На цьому рівні Інтернет користувач, 
визначивши для себе певне завдання на пошук смислових 
зв’язків, розуміє, що не можна рухатись у різних «смислових 
напрямках» одночасно. В наслідок інтеграції смислового 
простору особистості, через смисловий діалог із Собою та 
Іншим, конструюється власний смисловий концепт (зокрема у 
формі мему) як лейтмотив власного життя, що може слугувати 
надалі взірцевим текстом для Інших, провокувати їх на 
відкриття своїх власних смислів. 

Меми як лаконічні Інтернет-тексти, що розповсюджені в 
соціальних мережах, містять у собі «базові пакети» концептів 
(цілей, лейтмотивів, способів дій тощо), які визначають 
способи прийняття життєвих рішень особистістю, 
вибудовування нею ієрархій смислових пріоритетів.  

У разі, коли смисли «мотиваційних міні історій» 
сприймаються особистістю як близькі (власні, справжні), меми 
можуть слугувати поштовхом для самопроектування 
особистості. Проте взірцевий текст може сприйматися і як 
«відчужений смисл», що викликає в особистості реакцію 
неприйняття чи опору. У цій ситуації він буде виконувати 
провокаційну функцію, стимулюючи людину надати власну 
реплікаційну відповідь на «чужі» смислові послання 
(звернення) взірцевого тексту. Саме це смислове напруження і 
відкриває перед особистістю можливості пошуку власних 
шляхів розв’язання життєвих задач і вибудовування проектів 
власного життя та самої себе. В обох випадках відбувається 
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вихід на новий щабель «імовірнісно-можливо значимого», що 
містить ресурси для розвитку особистості та її 
самопроектування.  

Особистісні проекти не можуть бути в чистому вигляді 
«корисні» чи «безкорисні», вони не мають чітких підсумкових 
меж досягнення мети тому, що не мають показника 
«усталений» чи «мінливий»;  

Отже, меми як взірцеві Інтернет-тексти можуть 
слугувати стартовою основою для самопроектування 
користувачів Інтернету.  

Для досягнення таких цілей потрібно проектно-
конструктивні дії: вибір цілей, перегляд цінностей 
внутрішнього світу, визначення свобод\меж свобод, перегляд 
духовно-етичних поглядів, визначення цілісності власної 
особистості. Це відбувається з урахуванням можливостей, 
перспектив, настрою на незчисленні самопроекти. Бажання 
конструювати нові зв'язки, самодостатнього образу. 
«Сходження до себе» самовдосконалення, пошук 
особистісного смислу життя шляхом самореалізації в 
діяльності.  

З всього означеного вище можна зробити наступний 
висновок, так звана «проектнобрендова ідентичність у 
масовому суспільстві реалізується переважно у сфері 
вживання уже готових культурних форм, міфів, іміджу, тим 
самим відповідальність за себе, за проектування себе як 
бренду/нового смислу, розгортається переважно у сфері 
використання маскультур» [6]. І такі люди, які 
відштовхуються від чужих життєвих смислів для створення 
своїх життєвих смислів та проектів в Інтернет мережі, 
створили досить потужну мультикультурну спільноту. 

Віртуальне середовище з можливостями бути в 
постійному дискурсі дає поштовх до пошуку себе нового за 
посередництвом смислового текстового матеріалу.  
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Потрапивши в поле зору мотиваційний текст передбачає 
такий шлях від самоактуалізації, самовизначення\перевизначення, 
самовідношення, самопізнання, самоосмислення, самоконтролю, 
саморегуляції, до самореалізація. На нашу думку подібний 
шлях трансформує людину у напрямку до цінностей щастя, 
чистоти, мудрості, власної переважності. 

Мотиватори відновлюють глибинні образи мислення, 
містять в собі базові пакети думок, мотивів і інструкцій, які 
визначають те, як ми ухвалюємо рішення і розставляємо 
пріоритети в житті, вони є самоорганізуючою суттю, яка 
виявляється в узгоджених стереотипах, що охоплюють 
буквально всі сфери нашого життя. Меми стають покажчиками 
суб'єктивного благополуччя так, як свідчать про те, що хтось 
досяг певної високої думки і реалізації своїх планів, і ти 
досягнеш. Чітко відслідковується в процесі побудови власних 
життєвих проектів лінія смислового нарощування та 
розгалуження смислів внаслідок інтерпретацій, також 
моральний розвиток, розвиток самосвідомості, розвиток нових 
потреб, розвиток системи цінностей, подвоєння реальності в 
середині людини, самовдосконалення рух від смислу до 
самореалізації у діяльності, вибудовується  матриця особистих 
прагнень\досягнень.  

Віднайдені в мемах направляючі принципи 
життєоблаштування дозволяють поєднати духовне та фізичне. 

Використання взірцевих мотиваційних Інтернет текстів 
сприяє духовному зростанню, зануренню і залученню до 
соціокультурної спадщини, розширення тезаурусу. Життєві 
смисли, які є носіями духовності завжди були основою для 
життєвого проекту, і робили його соціально значимим.  

Соціокультурні зразки у вигляді мотиваційних взірцевих 
Інтернет текстів зачіпають саме глибинні загальнолюдські 
якості і відносини, і тому з часом змінюється вектор 
особистісних змін. Людина розуміє, що лише після глибинної 
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переоцінки власних якостей можливе загальноприйнятне 
соціокультурне облаштування себе в суспільстві. І сумлінний і 
ретельний перегляд подій минулих часів з позиції сприйнятих 
соціокультурних смислів свідчить про відсутність 
ЕГОцентричності та ЕГОспрямованості, оскільки йде 
добровільне привласнення думок та ідей та їх занурення у 
власне життя. 

Такі лаконічні мотиваційні взірцеві Інтернет тексти 
стартовою основою для самороектування особистості. 

Самопроектування спрямовано на створення особистістю 
ідеальних моделей себе, причому зміст цих моделей може 
багаторазово трансформуватися залежно від завдань, які 
ставить перед людиною соціум, та які вона приймає шляхом 
процесів їх перевизначення та до визначення [8]. 

Культурні практики самопроектування особистості 
доцільно тлумачити як «системну історію», що еволюціонує, 
має свій часовий горизонт, свій семіотичний шлях та 
відтворює історію досвіду само проектування (там само).  

Коротко нагадаємо, що «мем» коротка одиниця 
культурної інформації, поширювана від однієї людини до 
іншої за допомогою імітації, навчання тощо (еволюція мема 
від коротких форм типу «висплюсеніє» (слово несе 
інформацію про одну регулярну подію), до цитат які несуть 
більш розширений життєвий смисл. 

Меметичні смисли є смислами-донорами, 
смислозберігаючими-енергозберігаючими одиницями, та 
смислопороджуючими. Наприклад «Я не те, що зі мною 
трапилося, я - той, ким я вирішив стати». «Добром потрібно 
відповідати на добро, на зло треба відповідати 
справедливістю». Після сприйняття зразкових смислів мемів 
майбутнє сприймається, як проторований шлях - 
першопрохідцями та однодумцями, які вже в тому чи іншому 
сенсі створили комфортні соціокультурні стосунки і ціннісний 
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ресурс (соціальне, духовне благополуччя). Лаконічність 
думки, споріднена з цитатною думкою. 

Висновки. Що робить життя цінним - відчуття 
задоволеного та полегшеного відношення до ситуації - 
внутрішня згода і задоволення. Зцілення емоційної не 
комфортності у пошуку смислу, укріплення своєї правоти.  
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§4.3 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНУ 
«ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО» (Процик Л.С., Державний 
науково-дослідний інститут МВС України) 

 
Вступ. Актуальність теми домашнього насильства 

обумовлена запитами сучасного суспільства та розвитку правової 
демократичної держави в Україні. Це питання набуває особливої 
значущості в умовах процесів євроінтеграції, що передбачає 
затвердження гуманістичних сімейних цінностей. Насильство і 
жорстокість в сім’ї не лише руйнують взаємостосунки в ній, а й 
виступають однією з передумов злочинності загалом. Його 
причини пов’язані з економічною ситуацією, суспільними 
нормами та ставленням до насильства. Без подолання цього 
негативного явища неможливо створити сприятливі умови для 
самореалізації людини, вільного її волевиявлення, розвитку 
паритетної демократії, реалізації принципу рівних прав, свобод і 
можливостей для жінок та чоловіків. Незважаючи на сучасне 
нормативно-правове забезпечення у сфері протидії та захисту 
прав і інтересів осіб, що постраждали від домашнього 
насильства, а також на значну кількість наукових праць, 
присвячених різним психологічним аспектам у цій сфері, 
проблема домашнього насильства не втрачає своєї актуальності. 
І, у першу чергу, потребує теоретичного осмислення й уточнення 
та належного обґрунтування категоріального апарату з означеної 
тематики, зокрема з огляду на неоднозначність визначення 
основного терміну «домашнє насильство». 

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній науці і 
практиці поняття «домашнього насильства» часто 
ототожнюють із поняттям «сімейного насильства». Крім цього, 
терміном «домашнє насильство» в основному оперували 
зарубіжні законодавство, наука та практика. Поняття 
домашнього насильства є відносно новим для українського 
законодавства і з’явилося із прийняттям Закону України «Про 
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запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 
2017 року, адже до цього часу вітчизняне законодавство 
оперувало терміном «насильство в сім’ї». 

Відповідно, у Законі України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» № 2229-VIII, у п. 3 ч. 1 відзначено, що 
домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) 
фізичного, сексуального, психологічного або економічного 
насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, 
або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) 
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 
проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у 
тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь [1].  

Однак, незважаючи на закріпленість у законодавстві 
питання домашнього насильства, серед науковців немає єдиного 
підходу до його визначення. Існує значна кількість теорій, які 
намагаються пояснити феномен домашнього насильства: 
соціокультурні, соціально-психологічні та індивідуально-
психологічні теорії. Також зауважимо, що при визначенні 
домашнього насильства як соціального явища зазвичай 
вживаються такі терміни: насильство в сім’ї, сімейне насильство, 
насильство за ознакою статі, домашнє насильство, внутрішньо 
сімейне насильство як еквіваленті, а в ряді випадків поєднуються 
з поняттям побутового насильства. 

Під час визначення поняття домашнього насильства варто 
звернути увагу на те, що ключовими ознаками домашнього 
насильства є те, що воно відбувається суто в контексті 
сімейних відносин та є систематичним діянням. Відповідно, як 
зазначає С. Якимова, сімейні взаємини треба розглядати ширше, 
ніж просто шлюбно-сімейні відносини, які виникають на підставі 
шлюбу. У сімейних взаєминах можуть перебувати не тільки 
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подружжя чи інші близькі родичі, але й інші особи, які 
проживають однією сім’єю, наприклад неодружені чоловік і 
жінка, які проживають разом, але не мають взаємних прав та 
обов’язків згідно із сімейним законодавством [2]. 

О. Джужа, окреслюючи насильницьку злочинність, відзначає 
її як сукупність умисних посягань, спрямованих на втручання у 
фізичну і психічну цілісність жертви злочину з метою заподіяння 
їй смерті або тілесного ушкодження. А під «насильницькими 
злочинами в сім’ї» пропонує розуміти сукупність суспільно 
небезпечних і протиправних умисних діянь, що посягають на 
життя, здоров’я чи тілесну недоторканність особи, поєднаних із 
впливом на організм людини шляхом використання матеріальних 
предметів зовнішнього середовища або погрозою такого впливу 
чи психічним впливом, учиненим одним членом сім’ї стосовно 
іншого проти або поза волею останнього [3, 4]. 

У науковій психологічній літературі подекуди наявна 
тотожність понять «насильство» та «агресія», що насправді є 
некоректним. Як слушно зазначає І. Шаблінський, поняття 
«агресія» є ширшим за поняття «насильство», яке включає в себе 
останнє. Насильство є крайньою формою, найбільш гострим і 
небезпечним проявом агресії [5].  

Таким чином, домашнє насильство, як прояв агресії завдає 
великої шкоди фізичному та психічному здоров’ю членів 
родини, можуть формуватись такі негативні зміни: «комплекс 
жертви», «набута безпорадність», «синдром побитої жінки» 
тощо. 

З огляду на вищесказане доречно виокремити ознаки 
домашнього насильства. Д. Лях виділив такі основні прояви 
домашнього насильства як: завдання або погроза завдання 
тілесних ушкоджень, сексуальний напад, психологічна жорстокість 
(погрози, залякування), створення економічної залежності, 
прогресуюча соціальна ізоляція шлюбного партнера [6]. 

У свою чергу Е. Яхязаде зазначає такі ознаки домашнього 
насильства: особами, які страждають від сімейного насильства, 
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можуть бути тільки члени сім’ї, діяння кривдника має бути 
протиправним (тобто суперечити нормам чинного законодавства), 
діяння призвело або могло призвести до порушення прав члена 
сім’ї як людини та громадянина; вина кривдника має проявлятися 
у формі умислу, а не необережності [7]. 

Насильство – це дії, які вчиняє одна або кілька осіб, і які: 
− чиняться умисно та спрямовані на досягнення певної 

цілі; 
− спричиняють шкоду (фізичну, матеріальну, моральну) 

іншій особі; 
− порушують права та свободи потерпілої особи; 
− унеможливлюють ефективний самозахист жертв 

насилля [8]. 
Причинами прояву насильства в сім’ї є такі чинники: 

– психологічні: психічні розлади, високий рівень агресії, 
власний негативний досвід дитинства, низька самооцінка осіб; 

– соціальні: патріархальна культура, нерівномірний 
розподіл влади між чоловіками і жінками, стереотипність 
уявлень про ролі в сім’ї та виховання дітей; високий рівень 
алкоголізації населення; поширення наркоманії; 

– економічні: зниження рівня життя частини населення, 
безробіття, соціально-побутова невлаштованість [8]. 

Всі насильницькі дії поділяють умовно на дві групи: 
1. Персоніфіковані, тобто детерміновані контекстом 

міжособистісних чи внутрішньосімейних відносин і спрямовані 
на конкретну людину.  

2. Деперсоніфіковані, тобто обумовлені, головним чином, 
будь-якими зовнішніми причинами і (чи) внутрішнім 
психологічним станом агресора, спрямовані на досягнення яких-
небудь цілей (матеріальних чи психологічних) і початково не 
включені в контекст взаємостосунків із об’єктом насильства [9]. 

В залежності від стратегії кривдника, домашнє 
насильство поділяють на явне та приховане (непряме). Залежно 
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від часу дії: насильство, що було скоєне у минулому та у 
сьогоденні. В залежності від часу дії насильство в сім’ї 
поділяють на: насильство одиничного прояву, систематичне 
насильство та насильство, яке триває роками. Виокремлюють 
також домашнє насильство на гендерній основі, за яким 
вчинення насильства однієї особи над іншою здійснюється на 
підставі статевих відмінностей [10]. 

У Законі України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» визначено 4 види насильства: фізичне, 
психологічне, економічне, сексуальне. Розглянемо кожен із 
зазначених видів.  

Фізичне насильство – форма домашнього насильства, що 
включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, 
кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, 
мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, 
вчинення інших правопорушень насильницького характеру [1]. 

Зарубіжні вчені визначають фізичне насильство як будь-яку 
поведінку, при якому тіло злочинця навмисне впливає на тіло 
іншої людини, так що останній ризикує отримати фізичну шкоду, 
навіть якщо насправді ніяких травм не відбувається. Приклади 
цього – стусани, укуси, загрози ножами або іншою зброєю               
тощо [11]. 

Якщо мало місце фізичне насильство, то з кожним 
подальшим разом, зазвичай, зростає частота його повторення і 
ступінь жорстокості; фізичне насильство й образлива поведінка 
чергуютьс я з обіцянками змінитися і вибаченнями, які 
приносить кривдник; при спробі порвати відносини 
спостерігається ескалація небезпеки для жертви. Фізичне 
насильство в сім’ї відбувається в будь-яких прошарках і 
категоріях населення, незалежно від класових, расових, 
культурних, релігійних, соціально-економічних аспектів. 
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Типовою моделлю сімейної жорстокості є застосування сили 
більш сильного стосовно слабшого [12]. 

Психологічне насильство – форма домашнього насильства, 
що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх 
осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, 
спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у 
репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали 
у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку 
третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 
захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю                 
особи [1]. Саме психологічне насильство в сім’ї супроводжує всі 
інші види насильства.  

Проте, на нашу думку, коректніше було б застосування 
терміну «психічне насильство» (mental violence), оскільки 
психологія – це наука, а психіка – це властивість мозку, яка 
полягає у відображені предметів і явищ навколишньої                
дійсності [13]. 

Зарубіжні дослідники зазначають, що психологічне 
насильство – це не просто негативне вербальне спілкування, яке 
зустрічається у багатьох парах, адже психологічне насильство є 
більш інтенсивним та відбувається в інших умовах. Це також 
включає ізоляцію жертви, викликану інвалідність внаслідок 
виснаження, ослаблення або недієздатності, приниження, 
обурення і правопорушення [14; 15]. 

Домашнє психологічне насильство здійснюється на 
чотирьох рівнях [10]: 

− контроль поведінки (контроль кола спілкування, заборона 
зустрічатися з друзями або родичами, змушує звітувати за 
запізнення, тощо); 

− контроль мислення (нав’язування установок та цінностей 
кривдника); 

− контроль емоцій (стрімка зміна позитивних емоцій на 
негативні); 
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− інформаційний контроль (контроль того, що особа 
дивиться по телебаченню, читає, слухає та ненав’язлива 
пропозиція звернути свою увагу на то, що кривдник вважає 
більш відповідним з його точки зору). 

Проявами психологічного домашнього насилля є: 
відсутність поваги до особи, нав’язування допомоги про яку ви 
не просили, контроль, загрозлива поведінка кривдника, 
обмеження у контактах із близькими та друзями, у виборі кола 
спілкування, нав’язування почуття вини, наявність системи 
подвійних стандартів, лицемірство у присутності інших людей, 
погроза відібрати дітей, майно, примушення до самогубства, 
погроза вбивством та газлайтинг (доведення до стану відчуження 
або психічних розладів у разі переконання її в психічній 
неадекватності). 

Психологічне насильство може бути розглянуто через так 
зване призму «дерево залежності». Співзалежність учасників 
психологічного насильства – це саморуйнівна поведінка, яка 
виникає на підґрунті агресії, неповаги, деформації 
правосвідомості, примусу до протизаконних дій; нехтуванням 
морально-етичними цінностями. Провідним наслідком 
психологічного насильства стає залежність від думки інших 
людей, особливо близьких, чутливість до критики, відкладання 
рішень через побоювання помилитися, зазнати булінгу та 
чергового приниження. Тривожність та депресія, спричинені 
залякуваннями та знущаннями в сімейному колі, особливо в 
дитинстві, обумовлюють в подальшому дезадаптацію 
особистості та можуть призводити до формування 
антисоціальної спрямованості особистості [16]. 

Економічне насильство – форма домашнього насильства, 
що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, 
коштів чи документів або можливості користуватися ними, 
залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в 
отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 
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заборону працювати, примушування до праці, заборону 
навчатися та інші правопорушення економічного характеру [1]. 

Головна причина економічного насильства в сім’ї – 
нерівномірний розподіл обов’язків по будинку і контроль 
чоловіка над сімейним бюджетом. У повсякденному житті наше 
суспільство стикається із складними питаннями табу щодо 
попереднього обговорення питань, пов’язаних із використанням 
економічних ресурсів. Більша частина стосунків між партнерами 
закінчується саме із-за різної точки зору щодо фінансового 
питання, а не питання сексуальних відносин, які партнери, як 
правило, готові частіше обговорювати між собою. 

Данилюк А. вважає, що економічне насильство пов’язане із 
позбавленням або обмеженням права користування 
економічними ресурсами: майном, грошима; накладанням 
майнових зобов’язань; переведенням на потерпілого грошових 
зобов’язань; забороною працевлаштування, що позбавляє жертву 
в подальшому можливості самореалізації та як наслідок може 
потягти за собою психічні страждання та зниження психічної 
стабільності, що вже свідчить про психологічне насильство тощо. 
Умисне відібрання або ненадання одним членом сім’ї іншому 
майна та коштів, на які постраждала особа має передбачене 
законом право, може викликати порушення фізичного чи 
психічного здоров’я. Вчинення вказаних дій є насильством, якщо 
партнер, по відношенню до якого вони чиняться, відчуває 
психологічне страждання, яке може привести до розладу 
здоров’я, емоційної залежності або погіршенню якості його 
життя [17]. 

Ознаками економічного насильства, зазначають 
О. Дудоров та М. Хавронюк, можуть бути також відбирання в 
потерпілої особи всіх грошей, які з’являються в неї (зароблених, 
подарованих, взятих у борг тощо), примушування її до 
звітування про витрату грошей, позбавлення будь-яких ресурсів, 
необхідних потерпілій особі для належного фізичного, 
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психологічного, інтелектуального добробуту, безробіття самого 
агресора, поєднане з примушуванням потерпілої особи до праці 
чи до надмірної праці тощо [18]. 

Економічне насильство має місце, коли один з партнерів 
(частіше жінка) відчуває погрозу безпеці та емоційному 
комфорту, за рахунок того, що вона знаходиться у повній 
економічній (фінансовій) залежності від іншого партнера, 
оскільки в такому випадку має місце емоція страху. У ситуаціях 
насильства домашній кривдник має переваги: фізична сила, вік, 
фінансове становище. Через це потерпіла особа зневірюється у 
будь-якій можливості себе захистити.  

Економічне насильство можуть вчинювати будь-які члени 
сім’ї щодо інших. Особливо небезпечним є економічне 
насильство щодо дитини, наслідком якого може стати фізична 
або емоційна шкода різного ступеня, що, у свою чергу, може 
призвести до серйозної травми чи навіть до смерті. У такому 
випадку економічне насильство яскраво проявляється через таку 
категорію як нехтування – хронічну нездатність батьків або осіб, 
що здійснюють догляд, забезпечити основні потреби дитини у 
відповідній її віку турботі, в їжі, одязі, житлі, медичному догляді, 
освіті, захисті та інше [10].  

Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, 
що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені 
стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини 
незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування 
до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші 
правопорушення проти статевої свободи чи статевої 
недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або 
в її присутності [1]. 

Сексуальне насильство як форма насильства в сім’ї не 
включено до складу ст. 173-2КУпАП, оскільки тягне за собою 
кримінальну відповідальність за злочини проти статевої свободи 
та статевої недоторканності особи, яка передбачена ст. 152-155 
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Кримінального кодексу України. Таким чином, вчинення одним 
із подружжя статевого злочину стосовно іншого вважають 
сексуальним насильством у сім’ї, тому що перебування у шлюбі 
не може бути підставою для обмеження права на статеву 
свободу. 

Суспільно-небезпечні наслідки вказаного діяння полягають 
у заподіянні шкоди моральному та (або) фізичному здоров’ю 
людини, порушенні прав на статеву свободу та статеву 
недоторканність. Як стверджує Т. Говорун, сексуальне 
насильство в будь-якій формі – від сексуально-небажаних 
дотиків до інцестних стосунків та зґвалтування, має особливо 
негативний вплив на психіку, оскільки зачіпає глибинні основи 
образу Я-відчуття, самоцінності, самототожності, уявлення про 
безперервність існування свого Я. При цьому тимчасовий, навіть 
нетривалий період дисбалансу складових Я-образу, зокрема 
тілесного і сексуального, призводить до підвищення 
тривожності, депресивних станів, соціальних фобій, зміни 
смислотворчих мотивів життєдіяльності в цілому [19]. 

Сексуальне насильство зарубіжними дослідниками 
визначається по-різному; хоча воно класифікується як фізичне 
насильство, має сенс відрізняти сексуальне насильство від інших 
видів фізичного насильства. З клінічної точки зору це 
відноситься до будь-якої небажаної сексуальної активності. 
Юридичне визначення сексуального злочину проти дорослих 
варіюється від країни до країни. Згідно з Кримінальним кодексом 
Швейцарії, це, зокрема, включає сексуальні дії щодо 
неповнолітніх, посягання на сексуальну свободу і честь іншої 
людини, зґвалтування тощо [11]. 

На нашу думку, при вчиненні насильницьких дій важко 
виокремити лише один вид насильства в чистому вигляді. 
Фізичне насильство над людиною може мати як наслідки 
заподіяння психічних травм, так само, як наслідками впливу на 
психіку можуть бути порушення фізіологічних функцій 
організму і навіть смерть людини. 
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Н. Довгань пропонує не розмежовувати насильство на 
фізичне та психічне: оскільки «будь-яка фізична шкода 
супроводжується психічними стражданнями потерпілого, а іноді 
заподіює більше психічних страждань, ніж власне фізичних. У 
таких випадках розмежування стає неможливим і непотрібним, 
оскільки найчастіше насильство полягає в єдиному 
психофізичному впливі на організм людини» [20]. На нашу 
думку, розмежовування зазначених понять має бути, адже 
психічне насильство не завжди супроводжується із 
застосуванням фізичного насильства. 

У свою чергу, на міжнародному рівні також немає єдиного 
визначення поняття «домашнє насильство» або «насильство в 
сім’ї». ООН визначає насильство в сім’ї як «прояв історично 
нерівноправного розподілу влади в стосунках між чоловіком і 
жінкою» [21]. Вихідні положення міжнародних стандартів у 
сфері боротьби з домашнім насильством ґрунтуються на 
глибокому усвідомленні неприпустимості подібного насильства, 
яке є грубим порушенням прав людини. До найбільш важливих 
міжнародних нормативно-правових документів уважаємо за 
доцільне віднести Модельний закон ООН про домашнє 
насильство, ухвалений 2 лютого 1996 року Комісією ООН з прав 
людини [22]. 

Модельним законом визначено поняття насильства в сім’ї 
та сформульовано вимоги до працівників правоохоронних 
органів, прокуратури і судів, підкреслено важливість  безпеки 
потерпілих під час кримінального та цивільного судочинства. 
Відповідно до Декларації про цілі закон визначає, що 
законодавство про домашнє насильство повинне забезпечити 
максимальний захист жертв домашнього насильства – від 
фізичного та сексуального до психологічного. 

Організація Об’єднаних Націй визначає, що насильницькі 
дії в сім’ї представляють усі насильницькі дії фізичного, 
психологічного і сексуального характеру відносно жінок, 
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здійснені на підставі статевої ознаки особою або особами, які 
пов’язані з ними родинними і близькими стосунками, від 
словесних образ і погроз до важких фізичних побоїв, викрадання, 
загрози каліцтвами, залякування, примус, переслідування, 
словесні образи, насильницьке або незаконне вторгнення в 
житло, підпал, знищення власності, сексуальне насильство, 
зґвалтування в шлюбі, насильство, пов’язане з посагом або 
викупом нареченої, каліцтва геніталій, насильство, пов’язане з 
експлуатацією через проституцію, насильство відносно хатніх 
робітниць та спроби здійснити такі акти повинні розглядатися як 
«насильство в сім’ї» [23]. 

У Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з 
насильством щодо жінок та домашнім насильством – «домашнє 
насильство» визначається як всі акти фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного насильства, що вчиняються у 
сім’ї або на побутовому рівні або між колишнім чи теперішнім 
подружжям чи партнерами, незважаючи на те, проживає 
правопорушник із жертвою чи окремо від неї [24]. 

Американським науковцем Г. Еквіно дано визначення 
поняття насильства в сім’ї як вчинення одним із членів родини 
чи домашнього господарства по відношенню до іншого однієї чи 
кількох з означених нижче дій: спроби завдати або завдавання 
тілесних ушкоджень: погрози неминучими тілесними 
ушкодженнями; примушування до статевих стосунків за 
допомогою сили чи погрози [25].  

Л. Келлі вважає, що домашнє насильство включає 
різноманітні комбінації фізичних і сексуальних нападів, а також 
різних форм психологічних та економічних зловживань. 
Домашнє насильство – це постійна система насильства і 
зловживань. Це ситуація повторюваної віктимізації, де жертва є 
вразливою саме тому, що вона живе разом з нападником і 
відчуває лояльність та навіть любов до нього [26]. 

М. Флюрі, Е. Ніберг, А. Ріхер-Ресслер визначають домашнє 
насильство як загрозу або застосування фізичного, 
психологічного та / або емоційного насильства. Тобто 
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застосування сили будь-якого типу проти іншої особи з метою 
заподіяння шкоди або здійснення влади і контролю над ним. 
Злочинець належить до «домашнього оточення» жертви якщо він 
є: чоловіком або дружиною, інтимним або колишнім партнером, 
членом сім’ї, другом чи знайомим. До друзів або знайомих сім’ї 
відносяться ті, хто підтримує дружні стосунки з жертвою і 
зустрічає її в домашній обстановці. Те, чи живе жертва насправді 
в тому ж будинку, що й злочинець, не має вирішального 
значення для визначення домашнього насильства; термін 
визначається близькістю відносин між злочинцем і жертвою 
насильства. Насильство з боку батьків або довірених осіб батьків 
по відношенню до дітей (жорстоке поводження з дітьми) 
розглядається як юридично, так і в соціальних дослідженнях як 
самостійна проблема і не входить у визначення «домашнє 
насильство». Незважаючи на нейтральне визначення домашнього 
насильства, воно в основному включає насильство за ознакою 
статі, засноване на нерівності між статями. Це пояснюється 
терміном «гендерне насильство», введеним К. Хагеманн-Уайтом, 
який включає всі форми травм, завданих фізичним та емоційним 
цілісності іншої людини, які пов’язані з владою і статтю, а також 
експлуатацію людини [11]. 

Висновки. Таким чином, світовою громадськістю 
насильство визнано одним з ключових моментів, що ставить 
людину в залежне становище, завдає величезної моральної 
шкоди суспільству і є перешкодою на шляху подолання 
нерівності і дотримання прав людини. Жоден чинник окремо не 
здатний пояснити, чому одна людина поводиться агресивно, а 
інша – ні, або чому в одних районах здійснюється більше актів 
насильства, чим в інших. Насильство – це багатогранна 
проблема, в якій поєднуються елементи біологічного, 
психологічного, соціального та екологічного характеру. 

Окремої уваги потребує ситуація, коли відсутність точного 
визначення поняття «домашнє насильство» призводить до різних 
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операціоналізованих зловживань партнерами, починаючи від 
усіх видів насильства у стосунках (включаючи окремий 
незначний насильницький випадок) і закінчуючи лише тими 
насильницькими випадками, які кваліфікуються як злочин. 

Отже, зміст домашнього насильства опосередковується 
через тривалі відносини між близькими людьми, пов’язаними 
спільним побутом чи родинними зв’язками. Ефективне 
подолання проблем насильства в сім’ї вимагає подальшого 
вдосконалення положень вітчизняного законодавства, 
підвищення вимог до органів, що застосовують Закон України 
«Про попередження насильства в сім’ї», а також підвищення 
рівня правової освіти населення. При цьому слід враховувати як 
уже існуючий досвід застосування закону,так і національну та 
міжнародну судову практику. 
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§4.4 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ТА ДУХОВНЕ 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ, ЮНАКІВ ТА ДОРОСЛИХ: 
РЕЗУЛЬТАТИ МЕТАМЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ПРОБЛЕМИ (Савчин М.В., Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка) 

 
Вступ. Свідомі та відповідальні громадяни, християнські 

психологи і педагоги, зокрема, однозначно констатують 
критичний стан духовності сучасних дітей, підлітків, юнаків, 
дорослих та старших людей, а відтак і загальної вихованості. 
Це спричинено тотальною секуляризацією західної цивілізації, 
а зараз вже й усіх сфер українського суспільства, масової та 
індивідуальної свідомості людей. Одночасно слід звернути 
увагу на проблемі постановки цілей і завдань, визначення 
змісту та ефективності освітніх технологій у реалізації завдань 
духовного розвитку та духовного виховання. Констатуємо 
відсутність цілісного підходу та деяку адекватність аналізу 
проблеми, бо у сучасну епоху виникла не цілком 
конструктивна тенденція в розвитку людинознавчих наук – 
орієнтація на редуковане (без духовного я) уявлення про 
людину та світ як світ діяльності людини як головного 
суб’єкта без врахування діяння в ньому Бога. Така ідеологія 
зумовлює небезпеку побудови своєрідної Вавілонської вежі в 
системі гуманітарних наук чи як творіння, що виглядає як 
будинок без фундаменту, на піску чи й зовсім як паперовий. 

В гуманітарних науках відбулася редукція завдань їх 
розвитку в напрямі виявлення  фактів без їх критичного 
аналізу, прокладання демаркаційних ліній між суб’єктом 
пізнання та об’єктом, між фактом і концепцією, теорією і 
практикою, процесом пізнання і практичною діяльністю. 
Такий стан речей, з одного боку, можна пояснити об’єктивною 
надскладністю досліджуваних феноменів людського буття, а з 
другого боку, методологічними проблемами розвитку                  
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гуманітарних наук, позицією вчених як абсолютних знавців. 
Фактично у наш час у науковому співтоваристві виник фено-
мен сильно корпоратизованої більшості з роздвоєною 
мораллю, коли не ставиться завдання  повноти та цілісності 
наукового пізнання, прагнення до пошуку штучної новизни, з 
проявами елементів профанації, притаманним їй деяким 
методологічним невіглаством – неврахування адекватної 
методології. Це означає, що у сфері людинознавчого знання 
виникла нездорова і водночас дуже активна, в окремих 
випадках навіть агресивна методологічно заанжаґована 
наукова субкультура, яка оправдовує і використовує спрощене 
(редуковане) уявлення про проблеми людини та її жит-
тєдіяльності і про шляхи її дослідження та вирішення. Часто 
вчені проявляють мораль науковця-туриста – свідоме 
нехтування реальністі ( прийшов, виступив, написав і пішов), 
коли дослідника не цікавлять альтернативні концепції, що з 
цього приводу думають інші дослідники, не піддає сумніву, 
що може ним вивчається лише однин ізольований аспект чи 
навіть тінь об’єкта, прийнята неадекватна модель світу, 
аналізується «кентавр», а не жива і світла позитивна 
реальність.  

Значній частині гуманітаріям притаманна висока 
мотивація до самостратифікації, реалізація балансового 
(арифметичного) підходу до вивчення проблем, гостра 
практична спрямованість без критичного ставлення до 
методологічних засад дослідження, врахування доцільності 
пропонованих підходів. Уже стало зрозуміло, що культивовані 
епістемологічні матриці, матриці дослідження, інтерпретації та 
втручання виявилися неадекватними. Зокрема, з’ясувалося, що 
вчені розглядають світ (проблеми) не безпосередньо, а через 
неадекватну методологічну оптику. Це означає, що у сфері 
людинознавства необхідне очищення від методологічних 
нашарувань, перегляду застосовуваних матриць дослідження, 
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необхідність зближення знання з прогресивною практикою, 
яка випереджує теорію. Це означає, що учені-людинознавці 
мають бути відповідальними перед Богом і людиною 
(ближнім)за результати своєї діяльності. Людинознавство має 
перетворитися з інструменту констатації стану справ, своє-
рідного «обліку», особливо, негативного, в конструктивну 
силу, здоровий нерв позитивного розвитку суспільства та 
людини, що пронизує увесь суспільний організм. 

Виклад основного матеріалу. Наш досвід професійного 
методологування [1-8] та критичний аналіз досягнень у сфері 
методологування [9] дозволити сформулювати 
метаметодологічний підхід в аналізі проблем психології та 
педагогіки. Заважимо, що метаметодологування у сфері 
гуманітарних наук – найвищий рівень розмірковування про 
смисл пізнання людини та світу, системи феноменів чи 
окремих феноменів, що стосуються людини та її 
життєдіяльності, про методи пошуку, значення, сенс і сфери 
застосування здобутого знання. У ситуації, що склалася, 
гуманітарні науки (філософія, соціологів, психологія, 
педагогіка та ін.) мають піднятися над позитивістським 
(постмодерністським) гамбітом, що змусив цілі покоління 
дослідників триматися об’єктивістської епістемологічнох            
матриці наукового пізнання [10], щоб не займати дослідницьку 
позицію зовнішнього спостерігача, усвідомити обмеженість 
своїх можливостей та рефлексувати неадекватність 
методологічних підходів та дефіцит знання як науково-пізна-
вальну проблему. Виявляється, що для вирішення цього 
завдання необхідна інтелектуальна та особистісна мужність 
вчених, організація проведення методологічних (парадигмальних) 
досліджень. Відтак, актуальним завданням є рефлексивне 
слідкування за розвитком усіх гуманітарних наук, необхідна 
нова хореографія наукового мислення (К. Поппер), щоб вийти 
на нову організованість. архітектоніку та процесність. 
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На наш погляд, для виходу на метаметодологічний рівень 
розмірковування (забезпечення максимально можливої 
чистоти методологічної оптики [11]) вчений повинен 
перебувати у молитовному стані, стані смиренності, страхові 
Божому, станах каяття, терпіння і надії на Господа. Він 
повинен враховувати, що світ це не тільки світ діяльності 
людини, але й світ діяння Бога, що у трансцендентному вимірі 
його (вченого) суб’єктність обмежена, а ймовірність 
суб’єктивності надто висока. Предметом його рефлексування 
має бути не тільки мислення (процес пізнання), але й 
прогнозована діяльність із застосування виявлених ним знань 
на практиці. Дослідник-гуманітарій має враховувати ту 
обставину, що кожна істина існує діалогічно, причому 
одночасно в діалозі з Богом та вченими-колегами. За таких 
умов виникає позитивний синергетичний ефект у розвитку 
людинознавчих наук, що сприятиме становленню 
конструктивних тенденцій у розвитку західної цивілізації 
взагалі, українського суспільства, зокрема, та щасливого життя 
кожної людини. Філософам, соціологам, політологам, психоло-
гам, педагогам необхідно збагнути суть Промислу Божого 
щодо людини та світу і смиренно прийняти його, зокрема, у 
плані трактування предмета, явищ, феноменів і процесів, що 
вивчаються конкретною людинознавчою наукою (філософія, 
соціологів, психологія, педагогіка та ін.) та збагнути 
призначення, суть, корисність, гармонійність пропонованих 
концепцій і теорій. 

У плані розглядуваної проблеми духовного виховання та 
духовного розвитку особистості сутність метаметолодологічного 
підходу полягає у здатності педагога-науковця чи вихователя-
практика у своєму професійному розмірковуванні піднятися 
над філософськими засадами пізнання світу, пануючими               
уявленнями про людину та її життєдіяльність, 
методологічними принципами психології і педагогіки та 
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існуючими уявленнями про їх предмет, піддати сумнівам 
існуючі підходами до постановки та розв’язання проблеми 
духовного виховання і критично проаналізувати їх, виявити 
пропуски у розв’язанні проблеми (аспекти, які традиційно не 
розглядаються), тенденційне акцентування на найчастіше 
реалізовуваних підходах, одночасно реалізувати теологічний 
та телеологічний (цільовий) підходи, щоб розглянути 
проблему на засадах метасистемності, цілісності, врахувати 
синергійність дії чинників та механізмів становлення чи, нав-
паки, виявити ті, що блокують становлення духовності 
сучасної людини, виявити головні їх ланцюжки і послідовність 
включення та дії, зафіксувати в них пропуски та виявити 
неадекватні підходи. Отож, зазначена метаметодологічна 
стратегія у розгляді проблеми духовного розвитку та вихо-
вання передбачає реалізацію метасистемності, синергійності, 
вчинковості, циклічності та позитивної результативності. Це 
також означає, що має бути створена новий тип органі-
зованості, архітектоніки та процесності у сфері духовного 
виховання в єдності бачення онтології духовності особистості, 
засобів та методів професійного мислення вихователя, що 
розв’язує зазначене завдання, в інтеграції у практичній 
діяльності конструктивності та оптимальності використову-
ваних виховних та розвивальних освітніх технологій. 

 Відтак, педагог-дослідник та вихователь-практик мають 
володіти методологічною культурою, що включає володіння 
автентичними (адекватними) уявленнями про онтологію 
християнської духовності (знання Святого Письма, Псалмів, 
Послань апостолів, точне використання термінів, понять, 
дефініцій, тематизмів тощо), володіння професійною 
рефлексією спрямованою, по-перше, на з’ясування стану справ 
(вже здійснюваного), уявленнями про духовно розвинену 
дитину, підлітка чи юнака, їх спосіб життя у сучасному світі, 
що призводить до становлення чи нестановлення духовності, 
по-друге,  аналізу актуально здійснюваного духовного 
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виховання і, по-третє, звернути увагу на те, що планується, 
програмується, проектується і сценарується, здатність вийти за 
межі своїх усталених уявлень про зміст, завдання та методи 
духовного виховання. Міркуючи метаметодологічно, педагог-
дослідник і вихователь-практик гармонізують (з’єднують) 
індивідуальне професійне мислення та досвід з власною вихов-
ною діяльністю, реальною соціальністю та Божественним 
виміром життя людини. Така методологічна рефлексія 
орієнтує педагога на духовну парадигму та нове науково-
педагогічне уявлення, а також перетворення, конструювання 
та розвиток методів і структури взаємопроникнення його 
професійного мислення та його власної виховної діяльності 
через включення саморефлексії (які завдання постають; що я 
фактично роблю; чи так це я роблю; який я одержую 
результат; наскільки він відповідає поставленій меті), 
критично оцінити свої погляди та усталену практику, 
з’ясувати, що залежить від нього як педагога, а що ні, а що від 
конкретних та широких обставин. Конкретно миследіяльність 
вихователя передбачає володіння ним автентичним ідеалом 
духовно розвиненої особистості на різних вікових періодах, 
онтології (буттєвості) духовної складової життя вихованця, що 
включає Божественне, яке розглядається невіддільно від 
універсального, соціального, психологічного і природнього.  

Зазначимо, що метаметодологічний аналіз поширеної 
практики духовного виховання також показує, що традиційно 
у духовному вихованні відразу акцентується увага на 
уявленнях про Бога, про створення і буття світу за Божими 
законами, одночасно недостатньо звертається увага на 
мотивованість духовного розвитку (і саморозвитку) дитини, 
підлітка чи юнака. У цьому плані видається також, що явно 
недостатньо увага приділяється становленню мотивації духов-
ного розвитку (саморозвитку), переконуванні вихованців в 
абсолютній позитивності і незворотності наслідків оволодіння 
та реалізацією людиною духовного начала в житті, зокрема, 
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досягальність безумовно позитивних результатів життє-
діяльності, адекватною осмисленністю життя (наявність 
справжніх, високих і стійких смислів), володіння 
конструктивними екзистенціальними переживаннями 
(свобода, відповідальність, щастя), опанування часом, 
відсутність  страхів, прояв констуктивної творчості тощо. У 
цьому плані виявляється, що розвиток  духовності убезпечує 
дитину, підлітка, юнака від переживання труднощів важкого 
перебігу вікових криз життєвих невдач або й взагалі їх 
відсутності та невиниканні залежностей від паління, 
алкоголізму, наркоманії, соціальних мереж, ігроманії, 
проституції тощо. Вихованцям пояснюється, що в існуючих 
соціально-психологічних та моральних умовах такий стиль є 
гарантією позитивності та перспективності життя. 

У плані духовного виховання важливим завдання є 
допомога вихованцям збагнути суть та зміст духовної 
складової життя сучасної особистості, що полягає у реалізації 
Промислу Божого щодо людини, щодо конкретної реалізації 
духовних здатностей - вірити в Бога, здатність любити Бога, 
інших людей, світ та себе самого, здатності творити добро та 
боротися зі злом, здатності бути вільним та відповідальним, 
здатності надіятися та ін. Вихованцям слід аргументовано поя-
снювати суть та особливості кожної здатності та особливості 
їх реалізації в конкретних життєвих ситуаціях. Наприклад, 
пояснюючи суть та особливості духовної любові, слід 
акцентувати увагу на тому, що закон любові – фунда-
метальний закон світобудови,  на безумовності, жертовності, 
рівності любові до всіх та не завжди взаємності. Необхідно 
звернути увагу на її відмінності від душевної любові, що 
найчастіше культивується в житті сучасних людей, якій 
характерні не обов’язково жертовність, вона не рівна до всіх 
(вибіркова), як правило, вимога взаємності. Недосконалість 
душевної любові призводить до прояву ревнощів, а той 
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перевтілення її в свою протилежність - ненависть. Вихованцям 
особливо слід акцентувати увагу на тому, що любов до себе 
має неминуче врівноважуватися з любов’ю до Бога як джерела 
вічної любові, до іншого як творіння Божого та до світу. 
Прикладом одухотвореної (здорової) любові є любов матері до 
своєї дитини. Навпаки, коли ж людина любить тільки себе, то 
вона фактично є  нещасною, бо від неї відвертається Господь і 
люди. Так само вихованцям необхідно пояснити суть та 
особливості реалізації інших духовних здатностей. 

Наші дослідження (тривалі, не менше десяти років 
монографічні дослідження життєвої долі  хлопчиків, які 
прислуговували у церкві, особливості поведінки дітей та 
підлітків у літніх таборах, що функціонують в даний час при 
церквах) показують, що діти, підлітки, юнаки, що зорієнтовані 
на християнську духовність, зустрічаються з великими, а 
часом нездоланними для них труднощами життя в 
секуляризованому світі – недуховність у діяльності соціальних 
інститутів, зокрема, сучасної школи, бездуховність критичного 
відсотка педагогів та навіть рідних батьків, а також у взаємодії 
з переважно невіруючими ровесниками. Це вимагає підготовки 
вихованця до відстоювання своєї стійкої позиції в такому світі 
та одночасно активного  життя: захоплення ровесників своїми 
поглядами та переконаннями у сфері духовності, своєю 
творчістю, самоопанованістю, рівнем особистісного розвитку, 
духовним, моральним, соціальним, психологічним, психічним 
та тілесним здоров’ям, відсутністю хворобливих залежностей. 

Важливим резервом підвищення результативності 
духовного розвитку вихованців є актуалізація педагогом 
процесів духовного взаємовиховання та взаєморозвитку. Так, 
процес організації наставником духовного взаємовиховання 
школярів полягає в організації взаємообміну: а) уявленнями 
про духовно виховану людину взагалі та духовно розвиненого 
ровесника зокрема; б) моральними та духовними ідеалами, 
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цінностями, нормами, способами поведінки; в) досвідом 
духовного життя та самовиховання духовної та моральної 
спрямованості особистості, самовиховання сили волі, 
характеру тощо. Організація педагогом духовного 
взаєморозвитку вихованців полягає в забезпеченні ним 
цілеспрямованого та активного взаємообміну учнями 
досвідом: а) духовного саморозвитку особистості (оволодіння 
духовними здатностями, формулювання адекватних уявлень 
про себе, позитивного самоставлення, адекватної самооцінки 
та рівня домагань, способів самовпливу (самопідтримка, 
самонавчання, самокорекція, забезпечення вольових зусиль, 
вольових станів та вольових імпульсів тощо)); б) практикою 
реалізації духовного потенціалу в реальному житті;                          
в) оволодіння здоровим стилем життєдіяльності та життєвими 
компетенціями. 

 Висновки. Отже, наш метаметодологічний аналіз 
показує, що завдання духовного розвитку та духовного 
виховання мають вирішуватися  не послідовно у часі, а 
синергійно (циклічно, синкретично, «в букеті»), з виділенням 
окремих, але все глибше реалізовуваних цілей та завдань 
повторюваних циклів, з врахуванням віку та індивідуальних 
особливостей вихованців. Видається, що кожен цикл (окрема 
тема, проблема, захід, заняття, індивідуальна бесіда) має 
одночасно включати такі елементи (складові, події, моменти): 
1) робота з мотивацією духовного розвитку (саморозвитку) 
вихованця та позитивне включення духовної складової в 
індивідуальне життя; 2) ознайомлення з суттю духовної 
складової та її включення в реальне життя сучасної людини;  
3) уявлення про внутрішній світ людини, в якому 
представлено набуте від людей (соціальне і психологічне) та 
визначальне – Божественне, що має трансцендентне 
походження; 4) уявлення про іншого як творіння Боже;                    
5) християнське уявлення про світобудову; 6) уявлення про 
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Бога, Його дари, Божі Благодаті; 7) підготовка вихованця до 
життя в секуляризованому світі, коли навіть батьки можуть не 
вірити у Бога; 8) організація взаєморозвитку та 
взаємовиховання у духовній сфері.  На кожному окремому 
етапі (заході, бесіді), на кожному віковому періоді та, 
враховуючи індивідуальні особливості вихованців, наставник 
реалізує більшість, якщо не всі виділені елементи умовно 
виділеного змістового циклу. Це означає, що у практиці духов-
ного виховання (самовиховання) та забезпечення духовного 
розвитку (саморозвитку) дітей, підлітків та юнаків має бути 
створена, з одного боку, нова організованість в єдності 
адекватної мети, автентичного змісту, конструктивних засобів 
та змодельованих передбачуваних реальних результатів, а з 
другого, має бути забезпечена нова архітектоніка, процесність 
та сценарування духовного розвитку та духовного виховання в 
єдності процесів професійного мислення вихователя та його 
практичної виховної діяльності, системності використовува-
них засобів і методів, з їх сценаруванням та спрямуванням на 
забезпечення очікуваного позитивного результату, постійної 
корекції своєї діяльності з врахуванням обмеженості власної 
суб’єктної активності та потенційної суб’єктивності. 

Відтак, можна стверджувати, що практику-вихователю            
(і педагогу-науковцю також) необхідно піднятися над 
існуючими уявленнями у філософії, психології та педагогіці 
про духовне, існуючою практикою та досвідом, щоб адекват-
ніше зрозуміти зміст, завдання та ефективність чи навіть 
доцільність використання освітніх технологій духовного 
виховання, піднятися з площини констатації стану справ 
(«обліку») в площину «активної суспільної сили», що духовно 
оздоровляє українське суспільство та окрему особистість, 
аналізує завдання духовного виховання і духовного розвитку 
підростаючого покоління, вийти з позиції спостерігача та 
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рефлексувати дефіцит знань, досвіду духовного виховання, 
усвідомлює необхідність піднятися над позитивістським 
(навіть поширеним науково-педагогічним) підходом до 
розв’язання проблеми, звернувшись до Божої Благодаті, бо 
світ є не тільки світом діяльності людини, а й світом, в долю 
якого втручається Господь. Це означає, що суб’єктність 
педагога у сфері професійної діяльності є певною мірою 
обмежена і тут потрібна орієнтація на Божу Благодать через 
молитву, терпіння, смирення і каяття. 
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ODDÍL 5. PRÁVNÍ ŘADA 

 
§5.1 ПРАВОВІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З АКТАМИ 

НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (Мошняга Л.В., 
Льотна академія  Національного авіаційного університету, 
Єрмоленко-Князєва Л., Льотна академія  Національного 
авіаційного університету) 

 
Вступ. Історично проблема боротьби з актами 

незаконного втручання в діяльність цивільної авіації гостро 
постала з другої половини ХХ ст., коли цей вид транспорту 
набув особливої популярності, про що свідчать численні 
терористичні атаки на літаки, серед найбільш відомих варто 
відзначити: − захоплення літака Boeing 737-2H6 малайзійської 
національної авіакомпанії Malaysian Airlines System 
невідомими особами 4 грудня 1977 р.; − спроба захоплення 
літака Ту-154 радянською сім’єю Овечкіних 8 березня 1988 р.; 
− захоплення літака Boeing 737-247 авіакомпанії Xiamen 
Airlines терористом 2 жовтня 1990 р.; − захоплення літака 
Airbus A300B2-1C авіакомпанії Air France терористами                     
24 грудня 1994 р.; − захоплення лайнера Boeing 747 
авіакомпанії All Nippon Airways одним із пасажирів 23 липня 
1999 р.; − захоплення літака А330 авіакомпанії Philippine 
Airlines озброєним гранатою та пістолетом терористом                      
25 травня 2000 р.; − захоплення пасажирських літаків Boeing 
767-223ER, 175 United Airlines, Boeing 757-223, Boeing 757-222 
у США 11 вересня 2001 р.; − спроба змусити екіпажлайнера 
компанії Alitalia змінити курс радник представництва 
Казахстану у ЮНЕСКО 24 квітня 2011 р.; − захоплення та 
викрадення лайнера Boeing  767 авіакомпанії Ethiopian Airlines 
другим пілотом 17 лютого 2014 р.. Першим в історії 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

284 

незалежної України актом незаконного втручання в діяльність 
цивільної авіації було знищення малайзійського літака 
«Boeing-777» авіакомпанії Malaysia Airlines під Торезом, що 
сталось 17 липня 2014 р. [25, с. 106]. 

Отже, починаючи з другої половини ХХ ст. проблема 
боротьби з такими протиправними актами постала гостро, що 
зумовило відповідний розвиток міжнародної та вітчизняної 
нормативно-правової бази. У вказаному контексті 
міжнародною спільнотою було прийнято такі акти 
міжнародного рівня: Конвенцію про боротьбу з незаконним 
захопленням повітряних суден (у Гаазі 16 грудня 1970 р.) [7], 
Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 
проти безпеки цивільної авіації (у Монреалі 23 вересня                  
1971 р.) [5], Конвенцію про правопорушення та деякі інші дії, 
вчинені на борту повітряного судна (у Токіо 14 вересня                 
1963 р.) [8]. Як зауважує А.В. Філіппов,з 2010 по 2014 рр. на рівні 
Міжнародної організації цивільної авіації (ІKАО) провідними 
авіаційними державами підписано такі документи, покликані 
запровадити новий міжнародний правопорядок щодо боротьби з 
актами незаконного втручання: Пекінську конвенцію від                        
10 вересня 2010 р. [6], Пекінський протокол від 10  вересня                 
2010 р. [18] та Монреальський протокол від  4 квітня 2014 р.. 

Головною метою статті є дослідження поняття злочинів 
міжнародного характеру і їх класифікації, а також 
проаналізовано міжнародно-правові акти щодо боротьби із 
вказаними видами та категоріями злочинів. 

Вказане питання розглядалося в наукових працях 
вітчизняних та зарубіжних авторів: І. Карпец, М. Баймуратов, 
М. Черкес, С. Яценко, І. Лукашук, А. Наумов, С. Лихова,                  
М. Свистуленко та інші, праці яких свідчать про певну увагу 
до даної проблематики, але вони не вичерпують усю її 
складність.  
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Верховна Рада України 21.03.2017 р. ухвалила Закон 
«Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» 
№1956-VIII. У преамбулі закону зазначено, що програма 
розроблена відповідно до Концепції про міжнародну цивільну 
авіацію (Чикаго, 7 грудня 1994 року), Додатку 17 до неї та 
угод, що випливають із участі України в ряді конвенцій про 
запобігання актам незаконного втручання в безпеку цивільної 
авіації та керівництва IKAO з авіаційної безпеки ( IKAO Doc. 
8973), а також інших міжнародних актів (Резолюції РБ ООН 
№13730 та актів законодавства України. 

Однак вітчизняній доктрині міжнародного повітряного 
права, на підставі статті 12 Чиказької конвенції про 
міжнародну цивільну авіацію, до його джерел віднесено 
міжнародний договір, стандарти щодо польотів над відкритим 
морем, у той же час технічні стандарти, практика та 
керівництва, ухвалені Міжнародною організацією цивільної 
авіації, не є джерелами міжнародного повітряного права [3]. 
На противагу вказаному, зарубіжна доктрина до джерел 
міжнародного повітряного права відносить: національне 
законодавство, договори між державами та авіакомпаніями, 
договори між авіакомпаніями та загальні принципи 
міжнародного права. [1, с.3]. 

Виклад основного матеріалу. Україна бере участь у 
більш як 70-ти двосторонніх міжнародних договорах про 
повітряне сполучення, а також з 1992 року є учасником  
Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), з 1999 року – 
Європейської  конференції з цивільної авіації (ЄКЦА) та з 
2004 року – Європейської організації з безпеки аеронавігації 
«Євроконтроль» [14]. Поряд з наведеними вище  угодами, 
Україна є учасником угоди про «Відкрите небо» (Open Sky), 
Угоди   про створення спільного авіаційного простору (Угода 
САП), Угоди України з ЄС про певні аспекти повітряного 
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сполучення, бере участь в Угоді в рамках СНД «Про повітряні 
сполучення». 

Сучасна наука міжнародного повітряного права визнає, 
що принцип убезпечення цивільної авіації є загальновизнаним 
галузевим принципом міжнародного права. Також актуальним 
є поглиблення зазначеного принципу та визнання принципу 
убезпечення польотів у повітряному просторі [24]. Правовий 
зміст вказаного принципу у вітчизняній  доктрині 
міжнародного права розуміється як обов’язок держав вживати 
всіх заходів, щоб «міжнародна цивільна авіація  могла 
розвиватися безпечним та впорядкованим чином», із цією 
метою держави повинні «сприяти безпеці польотів у 
міжнародній аеронавігації» [9]. У зарубіжній доктрині 
принцип забезпечення безпеки цивільної авіації 
співвідноситься із двома аспектами: вузьким (суто технічні 
заходи та стандарти безпеки повітряних суден, їх окремих 
елементів та організаційних заходів) та широким соціальним 
(боротьба з актами незаконного втручання в діяльність 
цивільної авіації) [12]. На підставі аналізу різних груп норм 
Чиказької конвенції  була вжити спроба сформувати нове 
розуміння вказаного принципу, який, як стверджують певні 
науковці, складається із трьох складових: суто безпека 
цивільних повітряних суден (ст.ст. 46, 5, 15, 8, 69 Чиказької 
конвенції), безпека інших сфер життя, яку несе в собі 
зловживання цивільною авіацією (п.b ст.9, ст.35 та 64 
Чиказької конвенції), створення надійного й економічного 
повітряного транпорту, та сприяння підвищенню безпеки 
міжнародних повітряних сполучень (ст. 44 Чиказької 
конвенції) [12, с.637].  

Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 
1944 року вважають найважливішим джерелом міжнародного 
повітряного права. Конвенція містить низку положень, які 
сформувалися як принципи міжнародного права – визнання 
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повного та виключного суверенітету над повітряним 
простором, свободи польотів над відкритим морем та ін., крім 
того, нею було створено Міжнародну організацію цивільної 
авіації  (IKAO), яка уповноважена скеровувати діяльність 
держав в цілях забезпечення безпеки цивільної авіації, 
розробляти та приймати стандарти, регламенти та 
рекомендовану практику, що закріплені в додатках до 
конвенції і здобули назву – стандарти або  (SARPs), визнані 
доктриною обов’язковими нормами міжнародного права, у 
тому разі, коли держави не повідомляють про відхилення від їх 
виконання [19]. 

Положення Чиказької конвенції 1944 року створили 
універсальну основу співробітництва держав з метою 
забезпечення безпеки цивільної авіації, їх зобов’язалися 
виконувати 187 держав, у точислі й Україна, яка приєдналася 
до конвенції 1992 року [20].   

Держави мають позитивне зобов’язання гармонізувати 
національне законодавство з положеннями SARPs, а у випадку 
виникнення повітряної пригоди, держава нестиме 
відповідальність, якщо пригода спричинена порушенням 
державою обов’язку привести внутрішнє законодавство у 
відповідність до вимог SARPs. І в цьому випадку норми «soft 
law» - SARPs набувають de facto ознак обов’язкових норм 
права «hard law» [13]. 

У вітчизняній науці такоє спостерігається значна 
різноманітність поглядів на юридичну природу SARPs, одні 
автори вважали її міжнародними договорами, інші 
заперечують це, вказуючи, що SARPs є наслідком діяльності 
міжнародної організації, а не узгодження волі держав [2, с.78), 
а держави не зобов’язані дотримуватися SARPs та можуть від 
них відступити, однак недотримання перевізником 
мінімальних стандартів, викладених в SARPs, може призвести 
до заборони перевізнику здійснювати польоти, що змушує 
держави узгоджувати законодавство з SARPs [2, с.105). 
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Удосконалюючи положення Токійської конвенції, ООН 
розробило Гаазьку конвенцію про захоплення повітряного 
судна, в преамбулі якої вказано: «… акти незаконного 
захоплення або здійснення контролю над повітряним судном, 
яке знаходиться в польоті, загрожують безпеці осіб та майна, 
серйозно порушують повітряне сполучення та підривають 
довіру народів світу в безпеку цивільної авіації» [22]. Статтею 
1 конвенції визнано, що незаконне захоплення чи контроль з 
допомогою насилля повітряного судна в польоті (з моменту 
закриття до моменту відкриття всіх зовнішніх дверей), спроба 
вчинити таку дію чи співучасть у ній є міжнародним 
злочином. Конвенція застосовується в тому випадку, коли або 
місце відправлення, або місце фактичного приземлення 
знаходяться в інших державах, ніж держава реєстрації 
повітряного судна [10]. Найперший захід, які держави 
зобов’язані вчинити в разі незаконного захоплення 
повітряного судна чи безпосередньо перед цим, це вжиття всіх 
необхідних заходів, спрямованих на припинення незаконного 
захоплення повітряного судна та найскоріше відновлення 
законного контролю над ним (ст. 9) [10]. Стаття 2 конвенції 
зобов’язує держав-членів застосувати суворі заходи покарання 
щодо осіб, які вчинили АНВ. Деталізуючи положення статті 2, 
статтею 4 конвенції на держави покладено обов’язок вжити 
необхідних заходів з метою встановлення юрисдикції над 
розслідуванням АНВ, а саме: а) на державу реєстрації 
повітряного судна, б) на державу місця посадки повітряного 
судна, в) на державу-орендаря повітряного судна або г) на 
державу, на території якої знаходиться підозрюваний 
злочинець, однак вона його не видає. Водночас, конвенція не 
встановлює, які саме заходи мають бути вчинені державою, 
однак зазначає, що вони мають бути передбачені національним 
законодавством [10]. Необхідно зауважити, що на державу, яка 
здійснює затримання, покладено також обов’язок забезпечити 
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право на захист такої особи та повідомити інші зацікавлені 
держави про факт арешту. Зі ст. 7 вбачається, що конвенція 
зобов’язує державу або прийняти рішення про видачу особи, 
яка вчинила АНВ, або передати справу на розслідування своїм 
компетентним органам, які мають розслідувати вказану справу 
в загальному порядку (ст. 7), причому, видача може 
здійснюватися на підставі конвенції або держава зобов’язана в 
міжнародних договорах вказати незаконне захоплення 
повітряного судна, яке є екстрадиційним (ст. 8) [10]. З метою 
здійснення можливим кримінального переслідування осіб, які 
вчинили захоплення повітряного судна, держави зобов’язані 
надавати найбільшу правову допомогу у розслідування 
вказаних дій (ст. 10). Важливість і небезпека незаконного 
захоплення повітряних суден, крім іншого, стало підставою 
виникнення зобов’язання держав повідомляти ІКАО про 
випадки захоплення повітряних суден (ст. 11) [10]. 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписана в 
Монреалі 23 вересня 1971 року (Монреальська конвенція), 
набрала чинності для України 26 січня 1973 року [21]. У 
преамбулі конвенції визнано, що АНВ в безпеку цивільної 
авіації завдають значної шкоди та впливають на довіру до 
цивільної авіації, а відповідно, з метою їх запобігання держави 
визнали необхідність вжиття заходів щодо покарання осіб, які 
вичинили такі акти [21]. У розвиток положень ст. 1 Токійської 
конвенції 1963 року, Монреальська конвенція у статті 1 
визначила злочинами будь-які дії зі вчинення, спроби 
вчинення чи співучасть у вчиненні: акт насилля стосовно іншої 
особи на борту повітряного судна, руйнування чи 
пошкодження повітряного судна, поміщення на повітряне 
судно речовини, яка може пошкодити повітряне судно, 
пошкодження аеронавігаційного обладнання чи втручання в 
його роботу та повідомлення завідомо неправдивих 
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відомостей, що може загрожувати безпеці цивільного 
повітряного судна, що експлуатується (з моменту 
передполітної підготовки, закінчуючи 24 годинами після 
приземлення (ст. 2) [21]. Так, наприклад, вказано, що держави 
зобов’язуються до таких осіб застосовувати суворі заходи 
покарання (ст. 3), встановивши юрисдикцію над злочинами 
АНВ у випадках, аналогічних перелічених в Токійській 
конвенції, та у випадку, якщо договірна держава відмовляється 
від видачі злочинця (ст. 5); у відповідності до вимог 
національного законодавства держави зобов’язані вжити 
попередніх заходів для арешту підозрюваного з метою та на 
строк, необхідний для проведення попереднього розслідування 
чи видачі особи (п. 1 ст. 6.); держава зобов’язана провести 
попереднє розслідування фактів щодо АНВ (п. 2. ст. 6); на 
державу також покладено обов’язок забезпечити особі, яка 
вчинила АНВ, право на захист та обов’язок повідомити всі 
зацікавлені держави у розслідуванні АНВ (п. 4. ст. 6.) [21]. 

 Протокол про боротьбу з незаконними актами насилля в 
аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, 
який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними 
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 
ухваленої в Монреалі 23 вересня 1971 року (Монреальська 
конвенція), який набрав чинності для України 2 лютого 1990 
року [17]. Договірні сторони погодилися доповнити 
Монреальську конвенцію ст. 1 bis, де визначили, що будь-яка 
особа вчиняє злочин, якщо вона незаконно, умисно 
використовує будь-який пристрій, речовину чи зброю та 
вчиняє акт насилля стосовно особи в аеропорту, що може 
завдати серйозні ушкодження або смерть або руйнує чи значно 
пошкоджує обладнання аеропорту, повітряні судна, які не 
використовуються, або створює перешкоди у роботі служби 
аеропорту, який обслуговує міжнародну цивільну авіацію              
(ст. 2) [15]. Оскільки вказаний Протокол, що є доповненням до 
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договору, разом з Монреальською конвенцією становить одне 
ціле, то міжнародно-правовий механізм, передбачений 
конвенцією, застосовується і до актів, передбачених 
протоколом, а відповідно – доповнює види АНВ, які мають 
бути визначені злочинами в національному законодавстві. 
Конвенція про маркування пластикових вибухових речовин з 
метою їх виявлення, підписана 1 березня 1991 року, набрала 
чинності для України 17 травня 1999 року [23]. У преамбулі 
конвенції зазначено, що оскільки держави занепокоєні 
випадками тероризму та їх наслідками, а для вчинення таких 
актів використовуються відповідні пластикові вибухові 
речовини, виникла нагальна потреба в маркуванні таких 
засобів з метою спрощення їх ідентифікування [11]. 

Висновок. Отже, вказані міжнародно-правові акти 
зобов’язують держави встановити у своєму внутрішньому 
законодавстві норми, які визначають фінансування актів 
тероризму, в тому числі АНВ, злочинами та передбачити за 
них відповідальність в такий мірі, в якій вона є співмірною з 
важкістю вказаних злочинів, та зобов’язує держави 
розслідувати такі злочини, притягувати до відповідальності 
осіб, що їх вчинили, а у випадку відмови від розслідування – 
видавати (екстрадувати) злочинців до інших зацікавлених 
держав. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим 
тероризмом, прийнята 15 грудня 1997 року, набрала чинності 
23 травня 2001 року, Україна приєдналася 26 березня                    
2002 року. У преамбулі конвенції фактично зазначено причину 
її прийняття – стурбованість держав серйозними випадками 
тероризму у всіх його проявах, подолання такого явища як 
тероризм. Ст. 2 визначає, що будь-яка особа чинить злочин, 
якщо вона незаконно й умисно доставляє, розміщує, приводить 
в дію або підриває вибуховий або інший смертоносний 
пристрій в межах місць громадського користування, 
державного або урядового об’єкта, об’єкта системи 
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громадського транспорту або об’єкта інфраструктури, або 
таким чином, що це спрямовано проти них: a) з наміром 
заподіяти смерть або серйозне каліцтво; або б) з наміром 
вчинити значне руйнування такого місця, об’єкта або системи, 
коли таке руйнування спричиняє, або може спричинити великі 
економічні збитки. У конвенції, також як і у вказаних вище 
міжнародних договорах, зазначено, що держави мають вжити 
законодавчих заходів, щоб особи, що вчинили злочин, який 
визначено у цій конвенції, підлягали відповідному покаранню, 
незважаючи на його причини – релігійні, філософські чи 
політичні (ст. 5). Конвенція зобов’язує держави забезпечити 
перебування особи, яка вчинила акт тероризму, на території 
відповідної держави, з метою розслідування такого акту, а у 
випадку відмови від розслідування – видати особу, яка 
підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого конвенцією 
(ст. 8). На держави також покладено обов’язок співпрацювати 
у питаннях запобігання актам тероризму та в сфері розслідування 
та видачі засуджених осіб. Отже, вказана конвенція, як і 
попередні, ухвалені під егідою ООН, встановлюють низку 
зобов’язань держав щодо ухвалення в національному 
законодавстві спеціальних норм, які б визначали «бомбовий 
тероризм» злочином, внаслідок чого покладають на держави-
сторони конвенції обов’язок здійснювати розслідування таких 
злочинів, притягувати до відповідальності осіб за вчинення 
вказаних злочинів, а у випадку відмови від розслідування – 
видати особу, яка скоїла акт тероризму. 
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§5.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ (НА ПРИКЛАДІ АМЕРИКАНСЬКОГО 
І АФРИКАНСЬКОГО РЕГІОНІВ) (Предибайло А.І., 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 

 
Вступ. Особам похилого віку гарантуються такі самі 

права і свободи, що й іншим категоріям населення. Разом з тим 
літні люди стикаються з низкою проблем щодо  повної 
реалізації та здійснення своїх прав людини, зокрема з 
численними формами дискримінації та нерівності, у тому 
числі в медичних закладах,  сфері зайнятості та доступу до 
послуг; різними формами насильства, жорстокого поводження, 
ізоляції, а також з високим рівнем бідності. Особи похилого 
віку також є однією із соціальних груп, найбільш вразливих у 
ситуаціях надзвичайного характеру і гуманітарних катастроф 
(цивільних заворушень, збройних конфліктів, насильства, 
неналежних послуг соціального забезпечення, відсутності 
продовольчої безпеки тощо). Особи похилого віку є найбільш 
різнорідною демографічною групою, і міжсекторальні фактори 
часто посилюють їхню вразливість до порушень прав людини. 
Це стосується, наприклад, літніх жінок, осіб з інвалідністю, 
представників корінних народів та ін. Важливо також 
зазначити, що згідно з даними опублікованими міжнародними 
організаціями, чисельність осіб похилого віку зростає у  
всьому світі дуже швидкими темпами. Очікується, що до              
2050 року кількість літніх людей досягне позначки в                          
2 мільярди. Найшвидше зростання відбувається в країнах, що 
розвиваються, при цьому лише в Африці прогнозується, що до 
2050 року буде від 204 до 210 мільйонів осіб похилого віку. 
Таке безпрецедентне зростання кількості літніх людей є 
наслідком конфліктів, глобалізації та соціально-економічних 
труднощів, багаторічних техногенних і природних катастроф 
та ВІЛ/СНІДу тощо. Крім того на додаток до звичайних 
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фізичних, психічних і фізіологічних змін, пов’язаних зі 
старінням, особи похилого віку в Африці перебувають в 
особливо несприятливому становищі через відсутність 
соціального забезпечення для повсякденних соціальних та 
економічних потреб [1]. Така демографічна ситуація вимагає 
прийняття відповідних заходів на як міжнародному так і 
національному рівнях шляхом прийняття організаційно-
правовик рамок щодо забезпечення прав людини осіб 
похилого віку. У зв’язку з цим важливе значення має розробка 
міжнародних юридично обов’язкових угод щодо прав літніх 
людей на міжнародному регіональному рівні, що 
враховуватимуть особливості конкретного географічного 
регіону, культуру, традиції, економічний розвиток держави 
тощо і заснування відповідних моніторингових органів.  

Питання щодо захисту прав літніх людей на 
міжнародному рівні було предметом дослідження українських 
і зарубіжних учених, як-от: М. Баймуратов, М. Буроменський, 
А. Войціховський, Т. Сироїд, Л. Фоміна, B. Brown, C. Martin, 
F. Megret, D. Rodriguez-Pinzon та ін. 

Виклад основного матеріалу. Питанню щодо 
дотримання прав осіб похилого віку приділяється значна увагу 
на міжнародному регіональному рівні. Так у ст. 18 (4) 
Африканської хартії прав людини та народів 1981 р. закріплено 
положення, відповідно до якого літнім людям та особам з 
інвалідністю гарантується право на спеціальні заходи захисту 
відповідно до їхніх фізичних або моральних потреб [2]. 

У 1999 році, під час міжнародного року людей похилого 
віку, двадцять друга чергова сесія Комісії Організації 
Африканської Єдності (нині – Африканський Союз) з праці та 
соціальних справ розглядала питання, що стосуються осіб 
похилого віку. Комісія рекомендувала підписати Меморандум 
про взаєморозуміння між ОАЄ та HelpAge International, а 
також розпочати спільну роботу для захисту і просування прав 
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літніх людей; популяризувати проблеми старіння та розробити 
заходи з метою задоволення потреб осіб похилого віку в 
Африці. У звʼязку з цим у 2000 р. між ОАЄ та HelpAge 
International було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння, й обидві організації розпочали спільну 
діяльність. У листопаді 2000 р. ОАЄ та HelpAge International 
організували зустріч експертів для розробки проєкту Рамкової 
політики та плану дій щодо старіння, який було прийнято у 
квітні 2002 р. під час 25-ї чергової сесії Комісії ОАЄ з праці та 
соціальних справ та остаточно схвалено у липні  2002 року під 
час 38-ї сесії глав держав і урядів. Зазначені Рамкова політика 
та План дій були прийняті як керівництво для держав-членів 
Африканського Союзу (далі – АС) при розробці, реалізації, 
моніторингу та оцінці ними відповідних комплексних 
національних політик і  програм з метою задоволення 
індивідуальних та колективних потреб осіб похилого віку [1]. 

Прийнятий у 2003 р. Протокол до Африканської хартії 
прав людини і народів щодо прав жінок в Африці 2003 р. 
також містить положення, які стосуються прав літніх людей. 
Зокрема ст. 22 присвячена питанню особливого захисту жінок 
похилого віку, нею  закріплено зобовʼязання держав-учасниць 
забезпечувати захист літніх жінок і вживати конкретні заходи 
відповідно до їхніх фізичних, економічних і соціальних 
потреб, а також щодо їхнього доступу до роботи та 
професійної підготовки; забезпечити право літніх жінок на 
свободу від насильства, включаючи сексуальне зловживання, 
дискримінацію за віком і право на гідне поводження [3]. 

2003 рік був  ознаменований й прийняттям 
Конференцією міністрів АС з прав людини в Африці, 
Кігальської декларації. У вказаній Декларації Конференція 
міністрів, підтверджуючи, що повага до прав людини є 
необхідною для підтримки національного, регіонального і 
міжнародного миру та безпеки, і є фундаментальною основою 
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сталого розвитку, закликала держави-члени розробити 
Протокол про захист прав людей з інвалідністю та осіб 
похилого віку (п. 20) [4]. 

Під час чергової 41-ї сесії, що відбувалася у 2007 р. 
Африканська комісія з прав людини та народів, наголошуючи 
на тому, що держави-члени АС взяли на себе зобов’язання 
забезпечити, серед іншого, інтеграцію потреб і прав літніх 
людей до всіх існуючих і новостворених стратегій у всіх 
секторах та прийняти  відповідні правові положення, 
звернулася до Комісії АС з проханням скликати Комітет 
експертів у складі членів Африканської комісії з прав людини 
та народів, незалежних експертів (з держав-членів АС) та 
організацій громадянського суспільства з метою розробки 
протоколу до Африканської хартії про  права літніх людей в 
Африці з урахуванням усіх рекомендацій що містяться у 
Політичних рамках 2002 року; надати Комітету всі необхідні 
ресурси для роботи над проєктом та  призначити 
Координаційний центр з питань прав осіб похилого віку в 
Африці для подальших заходів щодо виконання резолюції [5]. 

У 2016 р. було прийнято протокол до Африканської 
хартії прав людини та народів про права літних людей в 
Африці. Означеним Протоколом було врегульовано низку 
питань щодо становища осіб похилого віку, зокрема  
недопущення дискримінації літніх людей, право на доступ до 
правосуддя і рівний захист перед законом, право приймати 
рішення, право на соціальний захист, забезпечення захисту від 
жорстокого поводження та шкідливих практик, захист 
вразливих категорій літніх людей (жінок, осіб з інвалідністю, 
осіб, які опинилися в ситуаціях конфліктів тощо), доступ до 
медичних послуг доступність тощо та зобов’язання держав у 
цій сфері [6].  

Слід акцентувати увагу також на тому, що в межах АС 
окрім вироблення правових рамок щодо забезпечення прав 
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людини осіб похилого віку, було створено спеціально 
уповноважені механізми, до мандату яких входить низка 
повноважень у цій сфері. Так, у 2007 р. Резолюцією 118, 
прийнятою в межах 42-ї чергової сесії, було засновано 
Координаційний центр з прав осіб похилого віку в Африці. До 
мандату означеного Координаційного центру було включено 
такі повноваження: співпрацювати з Комісією АС для 
скликання Експертної наради у складі членів Африканської 
комісії з прав людини і народів, експертів з держав-членів АС 
та організацій громадянського суспільства з метою розробки 
проєкту Протоколу до Африканської хартії про права літніх 
людей в Африці; співпрацювати з Комісією АС з метою 
забезпечення ресурсів, необхідних для розробки Протоколу; 
очолити процес розробки проєкту Протоколу задля подання до 
політичних органів АС з метою якнайшвидшого розгляду і 
прийняття [7]. 

У 2009 р. Африканська комісія з прав людини та народів, 
акцентуючи увагу на ст. 18 (4) Африканської хартії, якою 
регламентовано право літніх людей й осіб з інвалідністю на 
спеціальні заходи, ухвалила замінити Координаційний центр 
на Робочу групу з прав літніх людей та осіб з інвалідністю з 
метою: проведення всебічного «мозкового штурму» для 
формулювання прав літніх людей та осіб з інвалідністю; 
розробки концептуального документу, що слугуватиме 
основою для прийняття проєкту Протоколу про старіння та 
людей з інвалідністю; сприяння і  прискорення порівняльних 
досліджень з різних аспектів прав людини літніх людей та осіб 
з інвалідністю на континенті, включаючи їхні соціально-
економічні права; збору даних про літніх людей та осіб з 
інвалідністю для забезпечення належного включення їхніх 
прав до політики і програм розвитку держав-членів; 
визначення передової практики для відтворення державами-
членами тощо [8]. У 2022 р. Африканська комісія з прав 
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людини та народів своєю резолюцією продовжила мандат 
Робочої групи [9].  

На міжамериканському рівні також вироблено 
організаційно-правовий механізм щодо дотримання прав осіб 
похилого віку і продовжується робота щодо удосконалення 
існуючих актів з урахуванням сучасних викликів сьогодення. 
Так у 2003 р. країни Латинської Америки та Карибського 
басейну прийняли Регіональну стратегію здійснення в 
Латинській Америці та Карибському басейні Мадридського 
міжнародного плану дій з питань старіння, в якій визначили 
загальну мету – захист прав людини осіб похилого віку і 
створення умов економічної безпеки, соціальної участі та 
освіти, які сприяють задоволенню основних потреб літніх 
людей та їх повному включенню в суспільство та розвиток. 
Задля досягнення означеної мети було встановлено конкретні 
цілі разом із відповідними рекомендаціями щодо необхідних 
дій [10]. 

У положеннях Бразильської декларації 2007 р., що була 
прийнята на Другій регіональній міжурядовій конференції з 
питань старіння в Латинській Америці та Карибському 
басейні, було підтверджено зобов’язання докладати всіх 
зусиль для просування та захисту прав і основоположних 
свобод усіх осіб похилого віку, працювати над викоріненням 
усіх форм дискримінації та насильства і створювати мережі 
для захисту літніх людей з метою ефективного здійснення 
їхніх прав (п. 1). Крім того було підкреслено важливість 
ретельного та всебічного вивчення впливу міграції на 
динаміку старіння суспільства, запропоновано  вжити 
профілактичних заходів для покращення доступу осіб 
похилого віку з обмеженими можливостями до послуг з 
лікування, догляду, реабілітації та підтримки; наголошено на 
необхідності включення питання старіння до основного 
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напрямку роботи  і розгляду його як пріоритету у всіх сферах 
державної політики та програм тощо [11].  

У 2009 р. у відповідь на міжнародні і регіональні вимоги 
було представлено Стратегію та План дій щодо здоров’я літніх 
людей, які встановлювали пріоритети на період 2009-2018 рр. 
Означені документи  були спрямовані на розширення 
можливостей регіону сприяти здоровому довголіттю та 
благополуччю населення. Стратегія ґрунтувалася на преамбулі 
до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка 
зазначає: «Найвищий досяжний рівень здоров’я є одним із 
фундаментальних прав кожної людини незалежно від раси, 
релігії, політичних переконань, економічного чи соціального 
становища». План дій складався з чотирьох стратегічних сфер, 
розбитих на цілі, поділені на регіональні та національні, 
зокрема: здоров’я осіб похилого віку в державній політиці та її 
адаптація до міжнародних документів; адаптація систем 
охорони здоров’я до проблем, пов’язаних зі старінням 
населення та потребами літних людей у здоров’ї; підготовка 
людських ресурсів, необхідних для задоволення потреб осіб 
похилого віку у сфері охорони здоровʼя; посилення потенціалу 
для генерування необхідної інформації з метою виконання та 
оцінки діяльності щодо покращення здоров’я людей старшого 
населення (с. 1-8) [12]. 

На Третій регіональній міжурядовій конференції з питань 
старіння в Латинській Америці та Карибському басейні у 
травні 2012 р. була прийнята Хартія Сан-Хосе про права осіб 
похилого віку в Латинській Америці та Карибському басейні, 
яка також підтвердила пріоритети щодо дотримання прав 
літніх людей [13]. 

У червні 2015 року Генеральна асамблея Організації 
американських держав (далі – ОАД) прийняла 
Міжамериканську конвенцію про захист прав людини осіб 
похилого віку з метою заохочення, захисту і забезпечення 
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визнання та повної реалізації і здійснення на рівних засадах 
усіх прав людини та основних свобод літніх людей задля 
сприяння їх повному включенню, інтеграції та участі в 
суспільстві [14]. Конвенція стала першим регіональним 
документом, який конкретно захищає права осіб похилого віку 
(набула чинності з 11 січня 2017 р.). 

Конвенцією було визначено зобовʼязання держав щодо 
захисту, проголошених у ній прав і основних свобод осіб 
похилого віку, без будь-якої дискримінації. До таких 
зобов’язань було включено: вжиття заходів для запобігання, 
покарання та викорінення практики, яка суперечить Конвенції, 
наприклад ізоляція, залишення, тривале фізичне обмеження, 
вигнання з громади, позбавлення їжі, медичне лікування, яке є, 
серед іншого, неадекватним або непропорційним чи 
жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, 
поводженням чи покаранням;  вжиття позитивних заходів і 
внесення розумних коректив, необхідних для  реалізації прав, 
гарантованих Конвенцією, і утримання від прийняття будь-
яких законодавчих заходів, несумісних з нею; прийняття та 
зміцнення законодавчих, адміністративних, судових, 
бюджетних та інших заходів у цій сфері; сприяння державним 
інституціям, які спеціалізуються на захисті та просуванні прав 
осіб похилого віку та їх інтегральному розвитку; заохочення 
участі громадянського суспільства та інших соціальних 
субʼєктів, особливо літніх людей, у розробці, реалізації та 
нагляді за державною політикою і законами для виконання 
Конвенції; сприяння збору належної інформації, включаючи 
статистичні і дослідницькі дані, задля розробки та 
забезпечення дотримання політики щодо виконання Конвенції 
тощо (ст. 4). Конвенцією також закріплено низку прав і свобод 
осіб похилого віку, як-от: рівність і відсутність дискримінації 
за віком; право на життя та гідність у старості; право на 
незалежність і автономію; право на участь й інтеграцію в 
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суспільство; право на безпеку і життя без будь-якого 
насильства; право не піддаватися тортурам, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 
чи покаранню; право надавати вільну й інформовану згоду з 
питань здоров’я; право на свободу вираження поглядів, доступ 
до інформації; право на приватне життя; право на соціальне 
забезпечення та працю; право на здоровʼя тощо.  

Крім того, з метою моніторингу виконання зобов’язань за 
Конвенцією та сприяння її ефективному виконанню 
передбачено створення Механізму подальших заходів, до 
складу якого входять Конференція держав-учасниць і Комітет 
експертів (ст. 33). Так, Конференція держав-учасниць – 
головний орган Механізму подальших заходів, що складається 
з держав-учасниць Конвенції і виконує низку функції з метою 
забезпечення діяльності Механізму. Комітет експертів 
складається з експертів, призначених кожною державою-
учасницею Конвенції, до повноважень якого, серед іншого, 
входить надання допомоги в моніторингу прогресу держав-
учасниць щодо виконання  Конвенції та проведення 
технічного огляду періодичних звітів, поданих державами-
учасницями (ст. 34-35) [14]. 

Cт. 36 Конвенції також передбачає можливість 
індивідуальних звернень, зокрема будь-яка особа, група осіб 
чи неурядова організація, юридично визнана в одній чи 
кількох державах-членах ОАД, може подавати до 
Міжамериканської комісії з прав людини петиції, що містять 
повідомлення чи скарги про порушення положень цієї 
Конвенції шляхом державою-учасницею.  

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, доходимо 
висновку, що на міжнародному регіональному рівні, зокрема в 
межах американського й африканського континентів, 
вироблено низку міжнародно-правових актів, якими 
регламентовано положення щодо забезпечення прав осіб 
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похилого віку у різних сферах суспільного життя. (Протокол 
до Африканської хартії прав людини та народів про права 
літних людей в Африці, Протокол до Африканської хартії прав 
людини і народів щодо прав жінок в Африці, Кігальська 
декларація, Хартія Сан-Хосе про права осіб похилого віку в 
Латинській Америці та Карибському басейні, Міжамериканська 
конвенція про захист прав людини осіб похилого віку, Стратегія та 
План дій щодо здоров’я літніх людей, Бразильська декларація 
тощо). Протокол до Африканської хартії прав людини та народів 
про права літних людей в Африці та Міжамериканська конвенція 
про захист прав людини осіб похилого віку закріплюють низку 
прав літніх людей (право на автономію і прийняття рішень, право 
на здоров’я, право на життя, право на недискримінацію, право на 
соціальний захист, право на працю тощо) та відповідні 
зобовʼязання держав щодо їх реалізації.  Крім того було створено 
низку спеціалізованих контрольних і моніторингових органів 
(Робоча група з прав літніх людей та осіб з інвалідністю, Механізм 
подальших заходів), до повноважень яких входить: моніторинг 
виконання зобов’язань держав, здійснення порівняльних 
досліджень з різних аспектів прав людини літніх людей; збір 
інформації щодо прав літніх людей задля забезпечення належного 
включення їхніх прав до політики і програм розвитку держав-
членів; визначення передової практики для відтворення 
державами-членами тощо.  Разом з тим ефективне дотримання і 
забезпечення всебічного користування  особами похилого віку 
своїх прав і свобод вимагає прийняття і реалізації державами 
правових актів, програм, політик й організаційних механізмів, що 
враховують особливості географічного регіону, рівень 
економічного розвитку, культури і традицій.  
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§5.3 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФОРМИ ЗЛОЧИНУ 
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
(Сироїд Т.Л., Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна) 

 
Вступ. Торгівля людьми є серйозним злочином, який 

обмежує основні права та гідність людей. Це пов’язано зі 
злочинною експлуатацією вразливих категорій осіб з єдиною 
метою отримання економічної вигоди. Торгівля людьми – це 
сучасна форма рабства. Вона часто має транснаціональний 
характер, і її жертвами є представники обох статей та різного 
віку. Торгівля людьми може включати: сексуальну 
експлуатацію, включаючи проституцію; примусову працю чи 
послуги; рабство, підневільний стан та пов’язані з ними звичаї; 
видалення життєво важливих органів. Торгівля людьми також 
може приймати форму експлуатації з метою примусу до 
злочинних дій, наприклад, кишенькові крадіжки, крадіжки в 
магазинах та незаконний обіг наркотиків. Експлуатація 
людини може ховатися за іншими кримінальними злочинами, 
такими як проституція, нелегальна міграція, злочини проти 
власності тощо. Жертви часто піддаються множинній 
експлуатації або можуть бути залучені в іншу незаконну 
діяльність, що призводить до випадків торгівлі людьми, які не 
розслідуються та не реєструються як такі [1]. 

Визначення торгівлі людьми не завжди зрозуміле і в 
цілому люди, у тому числі правоохоронці, не знають як 
визначати торгівлю людьми. Це може викликати труднощі для 
тих, хто веде розслідування справ про торгівлю людьми, а 
також ставить важливі питання для слідчого, на які потрібно 
отримати відповідь і які можуть потенційно негативно 
вплинути на розслідування та/або судове переслідування [2]. 

Слід вказати що  тематика торгівлі людьми широко 
обговорюється представниками різних наукових сфер. Зокрема 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

309 

дослідженню  культурного  аспекту означеної проблематики 
присвячено роботу  С. Ж. Сміт  (Smith, C.J.),  К. Кангаспунта  
(Kangaspunta, K.) [3], питання визначення торгівлі людьми у 
національному законодавстві  та пов’язані з цим труднощі 
розкрито у роботі Лара Куотерман (Lara Quarterman),                
Джулі Кей (Julie Kaye), Джон Вінтердайк (John Winterdyk) [4], 
дослідження етичних аспектів питання торгівлі людьми  
знайшло своє відображення у роботі  Дуонг, Кім Ань (Duong 
Kim Anh [5], аспектам протидії торгівлі людьми в межах 
міжнародних співтовариств присвячено дослідження Клейтон 
Хазвіней Вхумбуну (Vhumbunu, Clayton Hazvinei) [6] та ін. 
Однак питання щодо визначення торгівлі людьми в 
кримінально-правовому аспекті, її форм потребує детального 
дослідження з урахуванням сучасних реалій. 

 Виклад основного матеріалу.  Приступаючи до 
викладення основного матеріалу дослідження слід 
констатувати, що на міжнародному рівні розроблено значну 
правову основу у сфері протидії торгівлі людьми як на 
універсальному, так і на регіональному і субрегіональному 
рівнях, серед актів слід вказати такі: Конвенція про рабство 
1926 р., Загальна  декларація прав людини 1948 р. (ст.4), 
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією 
проституції третіми особами 1949 р., Додаткова конвенція про 
скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, 
подібних до рабства 1956 р., Конвенція Міжнародної 
організації праці про скасування примусової праці № 105              
1957 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
1966 р. (ст. 8), Міжнародний пакт про соціальні, економічні і 
культурні права 1966 р. (ст. (с. 6 (1)),  Статут Міжнародного 
кримінального (кваліфікує поневолення як злочин проти 
людяності, що підпадає під юрисдикцію Суду ст. 7 (2) «с»)), 
Протокол  про попередження і припинення торгівлі людьми,  
особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює 
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Конвенцію Організації Об’єднаних Націй   проти 
транснаціональної  організованої злочинності 2000 р., 
Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми 2005 р., 
Директива 2011/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 
5 квітня 2011 р. про запобігання та боротьбу з торгівлею 
людьми та захист її жертв, яка замінює Рамкове рішення Ради 
2002/629/JHA, План дій ОБСЄ по боротьбі з торгівлею людьми 
2003 р. (доповнений  Адендум–2005,  Адендум–2013),  
Конвенція Організації Американських Держав про права 
людини 1969 р. (ст. 6 (1) (2)), Міжамериканська конвенція про 
попередження, покарання і викорінення насильства щодо 
жінок 1994 р., Конвенція АСЕАН про попередження та 
припинення торгівлі жінками і дітьми з метою проституції 
1997 р., Протокол до Африканської хартії прав людини і 
народів про права жінок у країнах Африки 2003 р., 
Міжамериканська декларація проти торгівлі людьми 
(Бразиліанська декларація) 2014 р. та ін.  В означених 
документах знайшли своє закріплення положення щодо 
заборони рабства і работоргівлі та  інститутів і звичаїв, 
подібних до рабства; криміналізації цих протиправних діянь; 
засобів  задля запобігання, покарання і викорінення 
протиправних діянь;  захисту жертв злочинів, співпраці з 
метою попередження і розкриття злочинів тощо.   

Однак слід підкреслити, що незважаючи на такий 
значний правовий доробок, перше узгоджене визначення 
торгівлі людьми було зроблено у статті 3 Протоколу про 
запобігання та припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію 
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності  2000 р.  (Палермський протокол), 
відповідно до якого  під торгівлею людьми слід розуміти 
здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, 
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передача, приховування або одержання людей шляхом загрози 
силою або її застосування або інших форм примусу, 
викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або 
вразливістю становища або шляхом підкупу у вигляді 
платежів або вигод для отримання згоди особи, яка контролює 
іншу особу. У Документі зазначено, що експлуатація включає, 
як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації, примусову працю або 
послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний 
стан або вилучення органів (ст. 3 (а)) [7].  Це визначення  було 
сприйняте на міжнародному регіональному рівні та доповнено 
відповідними угодами, зокрема: Конвенцією Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р. (ст. 4  (а)) [8], 
статтями 1-2 Директиви 2011/36/ЄС Європейського 
парламенту та Ради від 5 квітня 2011 р. про запобігання та 
боротьбу з торгівлею людьми та захист її жертв, яка замінює 
Рамкове рішення Ради 2002/629/JHA [9], включивши у 
визначення торгівлі людьми жебракування та використання 
злочинної діяльності. План дій ОБСЄ по боротьбі з торгівлею 
людьми 2003 р. [10] також закріпив визначення, 
запропоноване Палермським протоколом,  а в 2005 році 
держави-учасниці ОБСЄ затвердили Доповнення до Плану дій 
по боротьбі з торгівлею людьми: врахування особливих потреб 
дітей, які стали жертвами торгівлі людьми, захисту і допомоги 
(Адендум–2005) і  в 2013 році  прийняли наступний Додаток 
до Плану дій (Адендум–2013) [11] в якому приділено особливу 
увагу формам експлуатації, що виникли останнім часом у 
регіоні ОБСЄ. Цей документ став реакцією на появу менш 
очевидних форм транснаціональних злочинів таких,  як 
транснаціональний злочин з метою експлуатації в домашньому 
рабстві, у тому числі в будинках дипломатів, 
транснаціональний злочин з метою експлуатації в жебрацтві,  
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транснаціональний злочин з метою експлуатації в 
кримінальній діяльності та транснаціональний злочин з метою 
отримання органів.  

Відповідно до визначення, запропонованому 
Палермським протоколом,  злочин торгівлі людьми містить 
такі ознаки складу злочину: 1) діяння: вербування, 
перевезення, передача, приховування або прийом осіб;  2) 
засоби за допомогою яких скоюються протиправні дії: загроза 
силою або її застосування або інші види примусу, викрадення, 
шахрайство, обман, зловживання владою або вразливим 
становищем, або надання чи отримання оплати або вигод для 
забезпечення згоди особи, яка має владу над іншою особою;  
3) ціль, що передбачає експлуатацію: сюди відносяться як 
мінімум експлуатація проституції інших осіб або інші форми 
сексуальної експлуатації, примусова праця або послуги, 
рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або 
вилучення органів. 

Відповідно до Палермського протоколу задля 
кваліфікації діяння як порушення статті необхідно, щоб злочин 
торгівлі людьми визначався за допомогою поєднання трьох 
ознак складу злочину, хоча у деяких випадках ці окремі ознаки 
можуть бути кваліфіковані як самостійні кримінальні злочини. 
Наприклад, викрадення іншої особи або застосування 
насильства без згоди об’єкта (напад) відповідно до 
внутрішнього кримінального законодавства, можуть  
розглядатись як окремі кримінальні злочини. 

Однак якщо йдеться про торгівлю дітьми, доказів щодо 
засобів скоєння злочину (або того, як він був скоєний) не 
потрібно. У цьому контексті у статті 3 «с» зазначається, що:  
«вербування, перевезення, передача, приховування або 
отримання дитини з метою експлуатації вважаються 
«торгівлею людьми» навіть у тому випадку, якщо вони не 
пов’язані із застосуванням будь-якого із засобів впливу, 
зазначених у підпункті а) цієї статті». 
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 У Палермському протоколі наводиться широке 
визначення засобів скоєння злочину, які не обмежуються 
застосуванням сили, шахрайством або примусом. У справі 
торгівлі людьми достатньо наявності обману чи зловживання 
вразливим становищем жертви. У ст. 3 «b» зазначається, що 
згода жертви на  навмисну експлуатацію не береться до уваги, 
якщо доведено, що були використані обман, примус, сила або 
інші заборонені засоби впливу. Згода, таким чином, не може 
бути використана як засіб захисту для того, щоб звільнити 
відповідну особу від кримінальної відповідальності. У справах 
торгівлі людьми, що стосуються дітей, докази щодо коштів 
взагалі не вимагаються. Дитина не може дати згоду, навіть 
якщо жоден з недозволених засобів впливу не 
використовувався. 

У статті 3 «а» Протоколу про торгівлю людьми 
зазначається, що: «Експлуатація включає як мінімум 
експлуатацію проституції інших осіб або інші  форми 
сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, 
рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або 
вилучення органів».   

У широкому сенсі експлуатація може набувати однієї з 
таких форм:  купівля-продаж для сексуальної експлуатації, яка 
може включати експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації, такі як  виробництво 
порнографії, демонстрація сексуальної орієнтації та 
сексуальний туризм;  2) купівля-продажу в некомерційних 
сексуальних цілях, які можуть включати ранні  шлюби, 
примусові чи підневільні шлюби, шлюби за змовою, шлюби за 
винагороду, шлюби-угоди, тимчасові шлюби або шлюби з 
метою дітонародження; 3) купівля-продаж з метою 
експлуатації праці, яка може включати підневільну працю в 
домашньому господарстві, роботу на потогінному виробництві 
чи сільському господарстві, чи на будівництві, або примусове 
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вербування до збройних сил. Інші форми експлуатації 
включають вилучення органів і використання особи, яка стала 
об’єктом торгівлі, для злочинної діяльності або жебрацтва. 
Крім того, важливо мати на увазі, що діти, що усиновлюються 
в аналогічних цілях, також вважаються такими, що піддаються 
експлуатації.  

Згадуючи про різні форми експлуатації, Палермський 
протокол не дає їм конкретних визначень і залишає на розсуд 
законодавця використання визначень, що містяться в чинних 
міжнародних договорах. До них належать: 1) примусова праця: 
«Будь-яка робота або служба, яка вимагається від  будь-якої 
особи під загрозою будь-якого покарання, для виконання якої 
ця особа не запропонувала своїх послуг добровільно» (ст. 2 (1) 
Конвенція МОП № 29 про примусову або обов’язкову працю 
1930 р.);  2) рабство: «Положення або стан особи, щодо якої 
здійснюються деякі або всі повноваження, властиві праву 
власності» (ст.1 (1) Конвенція про рабство 1926 р.); 3) звичаї, 
подібні до рабства: «Перевезення або спроба перевезення рабів 
з однієї країни в іншу будь-якими транспортними засобами або 
співучасть у таких діях» (ст. 3 (1)); «калічення, таврування 
випалюванням або іншим способом раба або особи в 
підневільному стані, щоб відзначити такий її стан або з метою 
покарання, або з будь-якої іншої причини, а також співучасть у 
таких діях» (ст. 5) (Додаткова Конвенція про скасування 
рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до 
рабства 1956 р.); 4) підневільний стан: у ранніх проектах 
Палермського протоколу про торгівлю людьми підневільний 
стан визначався як положення чи стан залежності особи, яку 
інша особа незаконно змушує або примушує надавати будь-які 
послуги цій особі або іншим особам і яка не має прийнятної 
альтернативи виконанню цієї повинності; сюди входять роботи 
з обслуговування домашнього господарства та боргова кабала;  
5) проституція: важливо, що у Палермському протоколі про 
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торгівлю людьми немає визначення терміну «проституція»; 
поняття «експлуатація проституції інших осіб» або «інші 
форми сексуальної експлуатації» розглядаються тільки в 
контексті торгівлі людьми (ст. 3 «а»). Палермський протокол 
про торгівлю людьми залишає питання про проституцію на 
розсуд внутрішнього законодавства, чинного у кожній  
державі [12]. 

Поняття «торгівля людьми»  також охоплює  традиційне 
визначення рабства, а саме: работоргівля: «Всі дії, пов’язані із 
захопленням, придбанням будь-якої особи або з 
розпорядженням нею з метою звернення її в рабство; всі дії, 
пов’язані з придбанням раба з метою його продажу чи обміну; 
всі дії з продажу або обміну особи, придбаної з цією метою, і 
взагалі будь-яка дія з торгівлі або перевезення рабів»  ((ст.1 (2) 
Конвенція про рабство 1926 р.);  боргова кабала: «Положення 
або стан, що виникає внаслідок закладу боржником задля 
забезпечення боргу обов’язку своєї особистої праці або праці 
залежної від нього особи, якщо належно визначена цінність 
виконуваної роботи не зараховується у рахунок погашення 
боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і не 
визначено її характер» ((ст.1 «а») Додаткова Конвенція про 
скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, 
подібних до рабства 1956 р.). 

Застосовуючи ці визначення, необхідно мати на увазі, що 
Палермський протокол не обмежує торгівлю людьми поняттям 
рабства в його традиційному тлумаченні. 

Слід вказати, що в Палермському ротоколі  акцентовано 
на  торгівлі людьми з метою вилучення органів як одієї з форм 
такої торгівлі. Іншими міжнародними та внутрішньодержавними 
правовими документами також забороняється пересадка 
органів людини, коли вона здійснюється за допомогою 
комерційної угоди та/або без згоди донора [13]. Зокрема,  
Керівні принципи ВООЗ щодо трансплантації органів людини 
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(Керівний принцип 5) містить заборону пересадки органів 
людини на засадах комерційної угоди. У ньому зазначено, що  
«Тіло людини та її частини не можуть бути предметом 
комерційних угод. Відповідно,  внесення або отримання плати 
за органи (включаючи будь-які інші види відшкодування чи 
винагороди) мають бути заборонені». Цей принцип має на меті 
заборонити торгівлю органами людини за відповідну плату. 
Методи заборони, в тому числі відповідні санкції, 
встановлюватимуться самостійно кожною юрисдикцією. Цей 
принцип не забороняє оплату розумних витрат, понесених у 
зв’язку з донорством, вилученням, збереженням і постачанням 
органів для пересадки (Коментар до Керівного принципу                 
5) [14]. Додатковий протокол до Конвенції про права людини 
та біомедицину щодо трансплантації органів і тканин людини 
(ETS № 186) передбачає заборону  торгівлі органами та 
тканинами (ст. 22) [15]. 

Палермський протокол також охоплює торгівлю з метою 
незаконного усиновлення у випадках, «коли незаконне 
усиновлення є практикою, аналогічною рабству». У цьому 
зв’язку слід вказати, що міжнародним співтовариством 
розроблено норми щодо захисту дітей від означених 
протиправних діянь. Так,  Конвенція про права дитини 1989 р. 
передбачає, що держави-учасниці «вживають на 
національному, двосторонньому і багатосторонньому рівнях 
усіх необхідних заходів щодо попередження викрадень дітей, 
торгівлі дітьми чи їх контрабанди у будь-яких цілях і в будь-
якій формі» (ст. 35) і що вони «захищають дитину від усіх 
форм експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту 
добробуту дитини» (ст. 36) [16]. Факультативний протокол 
2000 р. до Конвенції про права дитини, що стосується торгівлі 
дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії передбачає, 
що держави повинні «вживати всіх необхідних заходів щодо  
зміцнення міжнародного співробітництва шляхом укладання 
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багатосторонніх, регіональних і двосторонніх домовленостей з 
метою попередження, виявлення, розслідування, 
кримінального переслідування та покарання осіб, винних у 
скоєнні діянь, пов’язаних з торгівлею дітьми, дитячою 
проституцією, дитячою порнографією та дитячим секс-
туризмом» (ст. 10) [17].   Факультативний протокол 2000 р. до 
Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних 
конфліктах вимагає від держав-учасниць забезпечувати, щоб 
«особи, які не досягли 18-річного віку, не підлягали  
обов’язковому вербуванню до їх збройних сил» (ст. 2) [18].  
Гаазька конвенція 1993 р. про захист дітей та співробітництво 
в галузі міжнародного усиновлення забороняє іноземне 
усиновлення у випадках, коли згоду батьків було отримано за 
винагороду чи компенсацію. Крім того, Конвенцією 
передбачається, що «ніхто не повинен отримувати 
невиправдану фінансову чи іншу  вигоду від діяльності, що 
відноситься до іноземного усиновлення» (ст. 32) [19].  
Міжнародною організацією праці було прийнято Конвенцію 
про заборону та негайні заходи щодо викорінення найгірших 
форм дитячої праці 1999 р. , яка має за мету ліквідацію 
ганебних форм праці дітей «в якості головного пріоритету для 
національних та міжнародних дій, включаючи міжнародне 
співробітництво і міжнародну допомогу...». Рішучість сторін 
покласти край дитячому рабству відображено у першій статті 
документу, яка наголошує, що  «Кожна держава-член ... 
негайно вдається до ефективних заходів, які забезпечують у 
терміновому порядку заборону та ліквідацію найгірших форм 
дитячої праці». Стаття 3 Конвенції 1999 р. вказує в якості 
останніх: усі форми рабства або практику, подібну до рабства 
(наприклад, продаж дітей, торгівля ними, боргова кабала, 
кріпацька залежність), та примусову чи обов’язкову працю 
(зокрема, вербування дітей для їх використання під час 
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збройних конфліктів); експлуатацію, вербування або 
пропозицію дитини для заняття проституцією, порнографією 
або протиправною діяльністю; роботу, яка за своїм характером 
або умовами виконання здатна нанести шкоду здоров’ю, 
безпеці або моральності неповнолітніх [20]. Необхідність 
вжиття державами відповідних заходів підтверджується також 
Цілями в галузі сталого розвитку, що містять завдання 8.7 та 
16.2, які сформульовані наступним чином: вжити термінових 
та ефективних заходів  для того, щоб викоренити примусову 
працю, покінчити із сучасним рабством і торгівлею людьми та 
забезпечити заборону і ліквідацію найгірших форм дитячої 
праці, а до 2025 року покінчити з дитячою працею в усіх її 
формах; покласти край наругам, експлуатації, торгівлі та всім 
формам насильства і тортур щодо дітей [21]. 

Важливо мати на увазі, що у Палермському протоколі 
вищезгадані форми експлуатації згадуються як мінімум. 
Країни можуть на свій вибір додати інші форми експлуатації 
та, таким чином, більш конкретно визначити різновиди 
торгівлі людьми, які підлягають криміналізації відповідно до 
національного законодавства. 

У цьому зв’язку слід констатувати, що питанню форм 
торгівлі людьми приділяють увагу і міжнародні органи та 
інституції, в тому числі спеціалізованого характеру.  Так,  
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), 
виходячи зі своєї практичної діяльності, теж наводить   форми 
торгівлі людьми. За її даними, самими розповсюдженими 
формами торгівлі людьми є такі: торгівля людьми для 
примусової праці, торгівля людьми з метою  примусу до 
злочинної діяльності, торгівля людьми для сексуальної 
експлуатації, торгівля людьми з метою вилучення органів, 
контрабанда людей.  

Характеризуючи ці форми, організація наголошує, що 
торгівля людьми для примусової праці є широко поширеною 
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формою правопорушень. Жертвами торгівлі людьми частіше 
всього є вихідці  з країн, що розвиваються. Їх вербують і 
продають за допомогою обману та примусу, і вони опиняються 
в рабських умовах на різних роботах.  Жертви можуть бути 
зайняті на сільськогосподарських, гірничодобувних, рибних 
або будівельних роботах, а також як домашня прислуга та на 
інших трудомістких роботах. 

Торгівля людьми для примусу до злочинної діяльності 
дозволяє злочинним мережам без ризику отримувати прибуток 
від різних незаконних дій. Жертви змушені здійснювати низку 
незаконних дій, які у свою чергу приносять дохід. Це можуть 
бути крадіжки, вирощування наркотиків, продаж 
контрафактних товарів або примус до жебракування. Жертви 
часто мають квоти і можуть зіткнутися із суворим покаранням, 
якщо вони не працюватимуть належним чином. 

Торгівля жінками для сексуальної експлуатації  зачіпає 
всі регіони світу як країну походження, транзиту чи 
призначення. Жінок і дітей з країн, що розвиваються, і з 
вразливих верств суспільства в розвинених країнах заманюють 
обіцянками гідної роботи, щоб вони залишили свої будинки і 
вирушили туди, де, на їхню думку, буде найкраще життя.  
Жертвам часто видаються фальшиві проїзні документи, і для їх 
доставки в країну призначення використовується організована 
мережа, де вони змушуються до сексуальної експлуатації й 
утримуються в нелюдських умовах та постійному терорі. 

Щодо торгівлі людьми з метою отримання органів, 
Інтерпол зазначає, що у багатьох країнах черги на 
трансплантацію дуже довгі і злочинці користуються цією 
можливістю, щоб використати розпач пацієнтів та потенційних 
донорів. Здоров’я жертв, навіть їхнє життя знаходяться під 
загрозою, оскільки операції можуть проводитися в таємних 
умовах без медичного спостереження. Старіння населення і 
зростання захворюваності на діабет у багатьох розвинених 
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країнах, ймовірно підвищать потребу в трансплантації органів 
і зроблять цей злочин ще більш прибутковим. 

Організація також акцентує, що з торгівлею людьми 
тісно пов’язана проблема незаконного ввезення людей, 
оскільки багато мігрантів можуть стати жертвами примусової 
праці ще на шляху прямування. Контрабандисти можуть 
змусити мігрантів працювати в нелюдських умовах, щоб 
заплатити за їхній незаконний перехід через кордон [22]. 

Цільовий фонд добровільних внесків ООН із сучасних 
форм рабства серед сучасних форм рабства зазначає такі: 
боргова кабала, кріпацький стан, примусова праця, дитяча 
праця та дитяче рабство, торгівля людьми, сексуальне рабство, 
примусові шлюби та продаж дружин [23]. 

Висновки. Виходячи з вищеозначеного слід 
констатувати, що  торгівлі людьми є серйозним злочином 
проти особистих прав людини, який зачіпає інтереси багатьох 
держав. Закріплення поняття «торгівля людьми» у 
Палермському протоколі заклало підвалини для однакового 
тлумачення злочину, що має суттєве значення для 
правозастосовної практики,  міжнародної співпраці, захисту 
жертв злочинів тощо. Значимим є положення документу щодо 
можливості  держав   на свій вибір визначити різновиди 
торгівлі людьми як форми експлуатації, що підлягають 
криміналізації відповідно до національного законодавства. 
Однак, незважаючи на позитиви,  вважаємо за необхідне 
розробку на міжнародному універсальному рівні зведеного 
тексту найпоширеніших  форм торгівлі людьми, який би 
постійно оновлювався в режимі онлайн з посиланням на 
відповідний правовий акт. Поява такого документу набагато б  
спростила діяльність правоохоронних,  судових та інших 
органів,  до компетенції яких віднесено розслідування і 
відправлення правосуддя щодо таких злочинів. Оскільки 
«розпорошення» форм у різних міжнародних актах ускладнює 
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роботу уповноважених осіб, структур, організацій. Крім того, 
нагальним є  питання  здійснення систематичного моніторингу 
щодо появи нових форм злочинності, обміну інформацією на 
рівні міжнародних організацій, спеціалізованих структур і 
держав задля застосування відповідних адекватних дій.  
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ODDÍL 6. OTÁZKY NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI  

 
§6.1 ПОРУШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ 

ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ 
(Романенко Є.О., Національний авіаційний університет) 

 
Вступ. 24 лютого 2022 року почалася нова фаза збройної 

агресії Російської Федерації, яка триває вже понад вісім років. 
24 лютого 2022 року російська федерація розпочала 
широкомасштабну збройну агресію проти України. Внаслідок 
просування російської армії частина території України 
опинилася або певний час перебувала під тимчасовим 
контролем військових країни-агресора. Мільйони людей 
змушені залишити свої домівки. Ракетні удари РФ по всій 
території країни продовжуються і зараз, окупанти атакують 
цивільні об'єкти.[1] 

З метою швидкої та ефективної протидії агресору та 
забезпечення нормального функціонування основних 
інституцій держави, Законом України «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX затверджено Указ 
Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, 
положеннями якого на території України введено правовий 
режим воєнного стану.[2,3] 

В Україні воєнний стан визначається як особливий 
правовий режим, що вводиться у разі загрози національній 
безпеці. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України 
подає Рада національної безпеки і оборони України. 
Затверджений указ негайно оголошується через засоби масової 
інформації. Крім того, Україна негайно через Генерального 
секретаря ООН повідомляє про параметри введеного 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-naslidki-udaru-rf-po-grebli-krivogo-rogu-video-novini-ukrajini-50270119.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-naslidki-udaru-rf-po-grebli-krivogo-rogu-video-novini-ukrajini-50270119.html
http://www.rnbo.gov.ua/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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надзвичайного стану держави, які беруть участь 
у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. 

Вперше рішення щодо запровадження воєнного стану у 
10 областях України з 26 листопада 2018 року на 30 днів було 
прийнято 26 листопада 2018 року у зв'язку з актом збройної 
агресії Російської Федерації у районі Керченської протоки 
проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в 
Україну збройних сил Російської Федерації. 

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про правовий режим 
воєнного стану" (далі - Закон) [4] на територіях, на яких 
введено воєнний стан, для забезпечення дії  Конституції та 
законів України, забезпечення разом із військовим 
командуванням запровадження та здійснення заходів 
правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного 
захисту, громадської безпеки та порядку, захисту критичної 
інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - 
військові адміністрації. 

Рішення про утворення військових адміністрацій 
приймається Президентом  України за поданням обласних 
державних адміністрацій або військового командування. 
Військову адміністрацію населеного пункту очолює 
начальник, який призначається на посаду та звільняється з 
посади Президентом України за пропозицією Генерального 
штабу Збройних Сил України або відповідної обласної 
державної адміністрації. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з статтею 8 Закону, 
в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний 
стан, військове командування разом із військовими 
адміністраціями (у разі їх утворення) може здійснювати такі 
заходи правового режиму воєнного стану: 

1. встановлювати (посилювати) охорону об’єктів 
критичної  інфраструктури та об’єктів, що забезпечують 
життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.president.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
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роботи. Порядок встановлення (посилення) охорони таких 
об’єктів та їх перелік, що із введенням воєнного стану 
підлягають охороні, а також порядок особливого режиму їх 
роботи затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

2. запроваджувати трудову повинність для 
працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері 
та сфері захисту критичної інфраструктури і не заброньованих 
за підприємствами, установами та організаціями на період дії 
воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний 
характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в 
умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що 
виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, 
інших військових формувань, правоохоронних органів і сил 
цивільного захисту, забезпечення функціонування 
національної економіки та захисту критичної інфраструктури і 
не потребують, як правило, спеціальної професійної 
підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання 
суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт 
зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок 
залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до 
суспільно корисних робіт та питання їхнього соціального 
захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом 
Міністрів України; 

3. використовувати потужності та трудові ресурси 
підприємств, установ і організацій усіх форм власності для 
потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити 
інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці 
відповідно до законодавства про працю; 

4. примусово відчужувати майно, що перебуває у 
приватній або комунальній власності, вилучати майно 
державних підприємств, державних господарських об’єднань 
для потреб держави в умовах правового режиму воєнного 

https://www.kmu.gov.ua/ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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стану в установленому законом порядку та видавати про це 
відповідні документи встановленого зразка; 

5. запроваджувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України,  комендантську годину  (заборону 
перебування у певний період доби на вулицях та в інших 
громадських місцях без спеціально виданих перепусток і 
посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим 
світломаскування; 

6. встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, 
обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб 
без громадянства, а також рух транспортних засобів; 

7. перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби 
проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та 
вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком 
обмежень, встановлених Конституцією України; 

8. забороняти проведення мирних зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій, інших масових заходів; 

9. порушувати у порядку, визначеному Конституцією та 
законами України, питання про заборону діяльності 
політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона 
спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її 
безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, посягання на стійкість критичної 
інфраструктури, права і свободи людини, здоров’я населення; 

10. встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, заборону або обмеження на вибір місця 
перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє 
воєнний стан; 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1455-2021-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1450-2021-%D0%BF#n10
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11. регулювати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, роботу постачальників електронних 
комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних 
підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів 
та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури 
та засобів масової інформації, а також використовувати 
місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для 
військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед 
військ і населення; забороняти роботу приймально-
передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні 
мережі; 

12. у разі порушення вимог або невиконання заходів 
правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, 
установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян 
електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і 
аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші 
технічні засоби зв’язку; 

13. забороняти у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, торгівлю зброєю, сильнодіючими 
хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними 
напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі; 

14. встановлювати особливий режим у сфері 
виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у 
своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України; 

15. вилучати у підприємств, установ і організацій 
навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини 
і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини; 

16. забороняти громадянам, які перебувають на 
військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони 
України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1457-2021-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-2016-%D0%BF#Text
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розвідки України, змінювати місце проживання (місце 
перебування) без дозволу військового комісара або керівника 
відповідного органу Служби безпеки України чи Служби 
зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження 
альтернативної (невійськової) служби; 

17. встановлювати для фізичних і юридичних осіб 
військово-квартирну повинність з розквартирування 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 
правоохоронних органів, особового складу служби цивільного 
захисту, евакуйованого населення та розміщення військових 
частин, підрозділів і установ; 

18. встановлювати порядок використання фонду 
захисних споруд цивільного захисту; 

19. проводити евакуацію населення у разі виникнення 
або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон 
збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у 
безпечні райони; 

20. проводити евакуацію матеріальних і культурних 
цінностей, що перебувають у державній власності, у разі 
виникнення загрози їх пошкодження або знищення згідно з 
переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України; 

21. запроваджувати у разі необхідності у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, нормоване 
забезпечення населення основними продовольчими і 
непродовольчими товарами; 

22. вживати додаткових заходів щодо посилення охорони 
державної таємниці; 

23. інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної 
держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти 
України; 

24. здійснювати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що 
перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; 

https://www.kmu.gov.ua/ua
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://www.kmu.gov.ua/ua
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підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано 
запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в 
слідчих ізоляторах; етапування засуджених осіб, які 
відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, 
позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з 
установ виконання покарань, розташованих у місцевостях, 
наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних 
установ, які розташовані в безпечній місцевості; 

25. запроваджувати інші заходи, передбачені нормами 
міжнародного гуманітарного права. 

У зв'язку із введенням в Україні воєнного 
стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного 
стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи 
людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39,  
41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові 
обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах 
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості 
запровадження та здійснення заходів правового режиму 
воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 
Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (пункт 
3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 
"Про введення воєнного стану в Україні"): 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 8 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану» та пунктів 8, 9 
Постанови КМУ від 08.07.2020 № 573 «Питання 
запровадження та здійснення деяких заходів правового 
режиму воєнного стану» на території, де запроваджено 
комендантську годину, забороняється перебування у 
визначений період доби на вулицях та в інших громадських 
місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних 
засобів.[4] 

Окрім того, на територіях де введено правовий режим 
воєнного стану запроваджується особливий режим 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n74
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n74
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2
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світломаскування (режими часткового або повного 
затемнення), який передбачає приховування від повітряних та 
наземних засобів спостереження противника ознак дислокації 
або пересування військових підрозділів, діяльності військових 
об’єктів, а також об’єктів критичної інфраструктури населених 
пунктів, об’єктів економіки та органів державного управління. 

З часу введення в Україні воєнного стану, 
уповноваженими особами на виконання вимог пункту 7 
Постанови КМУ від 29.12.2021 № 1456 «Про затвердження 
Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, 
транспортних засобів, багажу та вантажів, службових 
приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів 
правового режиму воєнного стану» було затримано близько  
23 тисяч порушників комендантської години та інших 
обмежень, передбачених правовим режимом воєнного стану. 

Виходячи з того, що режим комендантської години та 
світломаскування ніколи не запроваджувався на території 
України, в діючому законодавстві не передбачена 
відповідальність за порушення зазначених заборон та 
обмежень 4 жовтня 2022 рку у Веховній Рад було 
зареєстровано проект Закону Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо порушення окремих вимог 
або невиконання заходів правового режиму воєнного стану.[5] 

У документі пропонується доповнити Кодекс України 
про адміністративні порушення статтею 210-2, де встановити 
адміністративну відповідальність за порушення 
комендантської години у вигляді накладення штрафу від 
двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (тобто 340-680 грн) або ж громадські роботи на 
строк від двадцяти до сорока годин. 

Порушення ж спеціального режиму світломаскування під 
час дії воєнного стану у пропонують карати, окрім 
попередження, накладенням штрафу на громадян від тридцяти 
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до п'ятдесяти нмдг ( тобто 510-850 грн) або громадськими 
роботами на строк від тридцяти до сорока годин і на 
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста нмдг (тобто 850-1700 
грн) або виправними роботами на строк до шести місяців. 

Повторні порушення, вчиненні особою, яку протягом 
року вже було піддано адміністративному стягненню 
загрожують накладенням штрафу на громадян від п'ятдесяти 
до ста нмдг ( тобто 850-1700 грн) або громадські роботи на 
строк від сорока до шістдесяти годин та на посадових осіб - від 
ста до двохсот нмдг (тобто 1700-3400 грн) або виправні роботи 
на строк від шести місяців до одного року. 

Складати протоколи про адміністративні 
правопорушення доручать Нацполіції. Поліції також 
надаються повноваження здійснювати затримання громадян на 
строк від трьох годин до трьох діб у випадку порушення ними 
комендантської години. 

Своєю чергою, Кримінальний кодекс можуть доповнити 
новою статтею 113-1, якою встановлять кримінальну 
відповідальність за умисне порушення спеціального режиму 
світломаскування під час дії воєнного стану, що призвело до 
загибелі людей або інших тяжких наслідків. За це може 
"світити" позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти 
років з конфіскацією майна або без такої. Вчинення тих самих 
дій, особою, яка є представником влади або повторно, або за 
попередньою змовою групою осіб, відповідальність може 
настати у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років 
або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. 

На час дії правового режиму воєнного стану, відрахування в 
дохід держави із заробітку осіб, притягнених до адміністративного 
стягнення у вигляді виправних робіт, мають спрямовуватися 
виключно на потреби Збройних Сил України.[5] 

Наразі законопроект опрацьовується у Комітеті з питань 
правоохоронної діяльності. 
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Висновки. В Україні воєнний стан визначається як 
особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози 
національній безпеці. Затверджений указ негайно 
оголошується через засоби масової інформації. 24 лютого  
2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації 
проти України Указом Президента України № 64/2022 введено 
воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 
строком на 30 діб. Крім того, Україна негайно 
через Генерального секретаря ООН повідомляє про параметри 
введеного надзвичайного стану держави, які беруть участь 
у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. 
Указом Президента України від 12 серпня 2022 року                        
№ 573/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 
05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. 

Оскільки режим комендантської години та світломаскування 
ніколи не запроваджувався на території України, у діючому 
законодавстві не передбачена відповідальність за порушення 
зазначених заборон та обмежень розробленим законопроектом 
пропонують встановити адміністративну відповідальність за 
порушення комендантської години та режиму світломаскування. 
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ODDÍL 7. KULTURA A UMĚNÍ 

 
§7.1 СУЧАСНИЙ ПОКУТСЬКИЙ ОДЯГ – ПОЄДНАННЯ 

МОДИ І НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ (Дяків М.В., Навчально-
науковий Інститут мистецтв Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, Дяків О.В., Навчально-
науковий Інститут мистецтв Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника) 

 
Вступ. Дослідження сучасного покутського одягу 

направлене на розкриття явища та аналізу розвитку моди і 
національних традицій початку ХХІ ст. Декоративно-
прикладне мистецтво нашого краю багате своїми напрямами та 
типами, серед яких давня народна ноша, яка є достатньо 
розглянута у чисельних наукових роботах. Народний одяг в 
теперішньому часі має свої прояви у виробах майстрів 
аматорів та професійних модельєрів. Тому важливо означити 
особливості сучасного покутського одягу на прикладах 
виробів відомих майстрів та майстерень, зокрема міста Івано-
Франківська. Впровадження декоративних ознак народного 
одягу у сучасні одягові форми є очевидним. Об`єкт 
дослідження розкриває явище розвитку та поширення 
декоративних ознак народного одягу у сучасні одягові форми. 
На конкретних прикладах простежується процес змін крою, від 
спрощених площинних силуетів до рельєфно-ускладнених 
викрійок, а також система декоративних композиційних 
оздоблень, які в сучасному одязі набувають новітнього 
значення.  

Праці українських вчених, які досліджували історію 
українського костюму, зокрема Тамари Ніколаєвої дають нам 
підстави скласти та визначити основні компоненти 
Покутського жіночого та чоловічого вбрання. Умовно такий 
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одяг ділять на: натільний, поясний та нагрудний, верхній одяг 
із тканини, одяг з хутра. Ці різновиди одягу складають 
костюмний комплекс, який має якісні відміни в кожному 
регіоні України. 

Виклад основного матеріалу. На теренах Покуття 
склались давні одягові традиції, і в цьому аспекті слід 
зазначити про декоративну складову, як основу 
формоутворення. Ремесло створення українських вишиванок 
подекуди стає сімейним – від бабусі, мами до дочки 
передаються знання та вміння цього заняття. Сучасні 
майстрині збирають етнографічний матеріал (схеми, взірці 
вишивок), цікавляться та застосовують в роботі нові види 
технік оздоблення. Пошук гармонії крою та декору є ознаками 
формотворчості, в якій реплікації поєднуються з авторськими 
рішеннями.  

В контексті дослідження слід згадати про окремих 
майстрів вишивки, зокрема Тетяну Петрівну Андрусяк з міста 
Івано-Франківськ, випускницю Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника. Займається 
вишивко ще з раннього дитинства і демонструє вишиті вироби 
на виставках. Чоловічі сорочки майстриня декорує 
композиціями гуцульського орнаменту, рясно заповненого 
“ромбами”, “змійками”, “трикутниками”, які виконує 
кольоровими нитками.  

Вишивка, як техніка декоративного оздоблення одягу є 
прикметною у творчості Наталії Зіняк, яка народилась і 
проживає у м. Івано-Франківську. Значний вплив на художній 
світогляд майстрині мало навчання у Львівському державному 
технікумі легкої промисловості (за фахом технолог) і досвід 
роботи на Львівському швейному підприємстві “Силует” та 
ТОВ “Тикаферлюкс”. Приймала участь у проекті 
“Реконструкція народного одягу Західної Бойківщини”, до 
якого теоретично обґрунтувала основи виконання ручних 
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робіт при виготовленні та оздобленні вбрання. Автор виконує 
переважно вишиванки простих прямих силуетів з рукавами 
або без використовуючи при цьому традиційний крій. В 
оздобленні відчутний вплив народного вишиття Покуття та 
Гуцульщини.  

Талановита майстриня вишивки Ірина Кочержук з міста 
Надвірна не тільки займається виготовленням традиційної 
вишиванки, вона розробляє осучаснені моделі одягу. Закінчила 
Дрогобицький педагогічний університет ім. І Франка за 
спеціальністю “Вчитель трудового навчання і креслення” і як 
твердить сама майстриня любов до кропіткої та не легкої праці 
передалась їй від бабусі Марії Іванівни. Окрім традиційних 
жіночих та чоловічих вишиванок, серед її виробів бачимо 
виконання цікавого ансамблю двох суконь для дівчат та 
вишиванок для батьків. Яскраві поєднання білої та червоної, 
помаранчевої та чорної тканин у сукнях з цікавим кроєм – 
рельєфний корсет переходить в асиметричну спідницю і 
доповнено довшою спідницею. На помаранчевому атласі 
вишито широку смугу декору з розетальними мотивами 
вміщеними у форми квадратів, а на білій тканині ряди 
оздоблення більш традиційні (ромби). Батькам майстриня 
вишила сорочки з насиченим жовто-помаранчевим 
гуцульським декором за мотивами “геометричного ромбу” та 
“руж” на чорній тканині. Використала в сорочках традиційний 
крій, замінила комірець в жіночій моделі на форму стійки. 
Композиції уставок широкі та довгі рясно заповнені 
декоративними елементами, що створює ефект святкового, 
урочистого одягу. 

Чоловічі вишиванки є окремим типом одягу, який 
представлений різноманіттям декору в творчості Ірини 
Кочержук. У виборі мотивів для уставок користується схемами 
орнаменту змінюючи і комбінуючи в них систему розміщення 
елементів та кольорову гамму. Для дочки та діток вишиває 
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ніжний квітковий декор на сукенках. Здебільшого працює в 
техніці вишивки хрестиком.  

У місті Надвірній живе та працює ще одна талановита 
майстриня Олена Данів, яка конструює та вишиває, а потім 
збирає виріб власноруч. Не маючи художньої освіти, брак 
знань компенсує етнографічною діяльністю, вивчаючи 
характерні особливості українських старовинних сорочок 
різних регіонів України. Працює в техніках вишивки: лиштва, 
гуцульська низинка; з покутських технік використовує 
“довбане” та “позаглінне”; поліське заволікання; полтавське 
вирізування; складні мережки (абак, настил через прутик, 
настил по сітці); різні види змережувань та рубцювань тощо. 
Деякі моделі одягу є повністю зібрані ручними швами, так, як 
це робили в давнину. Вироби майстрині демонструвалися в 
2014 р. на другому Прикарпатському фестивалі-конкурсі 
дизайну одягу за мотивами народного мистецтва “Весняні 
Акорди” м. Івано-Франківськ. Її творчість має автентичні 
ознаки в декоруванні одягу, бо майстриня й надалі продовжує 
вивчати традиції української вишивки.  

Творчість Марії Василівни Бабій, що родом з села 
Татарова Надвірнського району, і яка на даний час проживає в 
місті Івано-Франківську базується на розробці авторської 
стильової подачі орнаменту. Вона є випускницею двох вузів 
Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва 
ім. В. І. Касіяна та Інституту мистецтв Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника. В першому 
здобула основні знання з ремесла, а в другому розширила 
діапазон вмінь і це посприяло її становленню як майстра. 
Займаючись створенням одягу професійно Марія Бабій 
презентує колекції на фестивалях-конкурсах, зокрема другому 
Прикарпатському фестивалі-конкурсі дизайну одягу за мотивами 
народного мистецтва “Весняні Акорди” м. Івано-Франківськ, де 
виборола перше місце з колекцією вишитого одягу “Барви 
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замріяних гір”, бере участь у приватній виставці “Мистецтво 
вишивання об’єднує” (м. Париж). В одязі мисткиня чітко 
виділяє певну функцію “…інформування про культуру 
суспільства, де побутує певний тип костюму” [8, с. 107]. 
Приділяючи значну увагу композиціям оздоблення, надає 
перевагу гуцульській орнаментиці. 

Декоруванням одягу технікою “решильє” займається 
майстриня Ірина Фенчак в місті Івано-Франківську. Неподалік 
ратуші знаходиться ательє-клуб Ірини Фенчак – це майстерня, 
в якій створюються предмети інтер’єру та одяг з декоративним 
оздобленням. Майстриня розробляє крій та декор до чоловічих 
і жіночих сорочок, суконь, орієнтується в своїй роботі на 
графічні малюнки з рослинними та геометричними мотивами 
пристосовуючи їх до машинної вишивки. Оздоблює також 
технікою “решильє” композиції на рукавах традиційних 
вишиванок. Здебільшого в цій техніці виконуються композиції 
з рослинних елементів, бо якнайкраще підходять для ажурної 
вишивки, в якій окремі деталі малюнка з’єднуються між собою 
за допомогою павутинок (бридів) та павучків з ниток, а 
контури обшиваються петельним швом. Цією вишивкою Ірина 
Фенчак прикрашає столову та постільну білизну. Нитки для 
роботи бере тонкі й міцні. Контури узору обводить двома 
паралельними лініями, відстань між якими дорівнює довжині 
стібка, яким обшиватиметься узор. Нанесений на тканину узір 
обшивають по контуру густими стібками шва “вперед голку”. 
Нитки для цього беруть грубіші від робочих, щоб вишивка 
була рельєфнішою. Водночас з наміткою прокладають нитки 
павутинок, які скріплюватимуть окремі деталі узору після 
того, як буде вирізана зайва тканина. 

Для утворення павутинки від однієї деталі до іншої 
ведуть 2 – 4 нитки так, щоб вони не стягували тканину. 
Утворюється ніби повітряний місток, який обшивають 
петельним швом, обкруткою або настилом. Якщо павутинки 
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схрещуються, то в місці з’єднання робиться павучок. 
Закінчивши прокладати намітку, зробивши павутинки й 
павучки, обшивають петельним швом контури окремих 
деталей узору, стежачи за тим, щоб край його був спрямований 
у бік зрізу. 

Після закінчення роботи вишивку треба випрати, 
підкрохмалити і випрасувати. Потім тоненькими гострими 
ножицями вирізати тканину під павутинками. Робити це треба 
дуже обережно, щоб не пошкодити краї вишивки і не зрізати 
павутинки. 

Традиційна вишивка хрестиком є також актуально для 
жилеток, а в сорочках і сукнях часто використовує 
сокальський тип орнаменту, тобто “…геометрична, дрібного 
рисунку, чорного, або червоного кольорів, або й обох разом, 
інколи з додаванням жовтого” [5]. На одязі Ірина Фенчак 
переважно застосовує квіткові композиції, які перейняла з 
давніх схем, де “творились прекрасні композиції з різнорідних 
квітів, колосся, винограду, калини, з пташками чи 
метеликами” [11, с. 1057]. Зокрема, цією вишивко оздоблена 
червона сукня для відомої телеведучої Оксани Лісовської, 
композиція якої розташована по боках та містить візерунок 
“косого сокалю”. В оздобленні суконь бачимо також елемент 
“чорна квітка”, стилізована квіткова форма за принципом 
геометрії, яка укладається в симетричні композиції біля 
горловини, по низу та на поясі. Розроблені орнаментальні 
стрічкові композиції на сукнях з “лемківських листочків”, 
барвисті та чіткі по малюнку вони декорують передню частину 
по довжині. А “лемківським колосом” заповнює уставку 
чоловічої сорочки, обрамлює ним горловину сукні та 
використовує цей елемент як декор краватки. Майстриня 
користується різноманіттям мотивів для декорування одягу – 
це “борщівські братки”, “закарпатська калина”, “лемківські 
колечка”, “борщів весняний”, “червоно-чорний сніг”, та 
застосовує болгарські схеми. 
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Дослідження покутського авторського одягу виявляє 
творчі особистості, що зорієнтовані на розвиток декоративно-
прикладного ремесла в руслі сучасних мистецьких тенденцій. 
Автори вирізняються технічними, стилізаційними та 
композиційними прийомами, без яких не можливий процес 
творення одягу. Оздоблюючи вироби традиційними 
елементами орнаментів, вони тим самим зберігають раритетні 
схеми давніх вишивок, продовжують їхнє “життя” в 
композиціях новітніх форм крою і залишають нащадкам кращі 
взірці автентичного декоративно-прикладного мистецтва. 

Осередком розвитку новітніх тенденцій у створенні 
одягу на Покутті є місто Івано-Франківськ, де розвивається 
бренд одягу Любці Чернікової, випускниці кафедри дизайну і 
теорії мистецтв (Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника). Одразу ж після навчання Люба 
розпочала творчу кар’єру дизайнера і створила перші колекції 
одягу за мотивами народних взірців. Такі проекти мали успіх, 
адже звернення до традицій оздоблення одягу вишивкою 
мають давнє коріння в нашому регіоні та є невичерпним 
джерелом натхнення для молодих дизайнерів. Важливим 
фактором, що сприяє розвитку цього явища це затребуваність 
такого одягу на споживацькому ринку. 

Творчість молодої мисткині цікава динамікою розвитку 
творчості – різноплановість створених колекцій, участь у 
фешнпоказах, пропагування такого одягу за кордоном. 
Амбіційна Люба Чернікова створила пізнаваний образ 
дівчини-українки з дещо осучасненим естетичним підходом – 
в моделях закарбована символіка давніх орнаментальних 
знаків виконаних сучасними техніками вишивки. Дослідниця 
етно-мотивів Кротова Т. Ф. наводить багато прикладів, коли 
національний костюм і культура в цілому є джерелом 
натхнення для модельєрів. Зокрема, вона зазначає про 
захоплення одягом інших культур та адаптацію її елементів у 
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сучасну моду, про яку кутюр’є писав у своїй книзі “Вдягаючи 
епоху”: “Я також побував у Кенсингтонському музеї, де 
зібрані скарби Індії. …більше за все мене вразила колекція 
тюрбанів. До неї додавалися докладні пояснення, як 
намотувати тюрбан і закріплювати його на голові… На моє 
прохання директор музею дозволив мені попрацювати із цими 
дивовижними експонатами… А всього через кілька тижнів усі 
паризькі модниці ганялися за нашими тюрбанами” [6, с. 2]. 

Перша колекція Любці Чернікової була створена 2009 р. 
під назвою “Гуцулка Ксеня” та показ її відбувся в культурно-
мистецькому центрі “Є”. Колекція складалась з 17 моделей в 
етностилі. Це першопроба можливостей та таланту дизайнера 
втілена в трансформаціях жіночих та чоловічих сорочок, 
суконь, піджаків та спідниць, теплих пальт. В силуетах 
переважають традиції народного одягу, зокрема призібрані 
рукави, тунікоподібні сорочки, рельєфні плаття піддані 
авторським змінам щодо концепції колекції. Для жіночого 
пальта обрано силует із заниженою талією, рукави від 
середини пишні та зібрані у широку складку, їм вторить по 
формі такий же пишний низ – зібраний у складку. Усі теплі 
моделі виконані з тканини, яка в складі має вовну та віскозу. 
Привертає увагу й оздоблення – машинна вишивка гладдю 
(смужки гірлянд з квітів) та декоративне шнурування. 
Колекція розділена на моделі темно-синьо-сірі і світлі літні 
варіанти суконь, піджаків та спідниць. На верхньому одязі 
декоративні стрічки з квітковими мотивами нанесені як 
елементи композиційного обрамлення низу спідниць, поясу та 
горловини до сукні, а також в якості декоративної стрічки на 
місці защібок жилетки. В жіночій та чоловічій вишиванках 
збережена автентика ромбовидного гуцульського орнаменту, 
що традиційно прикрашає рукави, манжети та уставки 
подібних сорочок. Доповнюють жіночі моделі аксесуари, 
сережки і коралі з валяної різноколірної шерсті ручної роботи. 
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В цій колекції Любця Чернікова асоціативно сприйняла образ 
гуцулки Ксенії та створила осучаснений варіант гардеробу 
сучасної дівчини.  

Пошуки стилю, цікавих силуетів та декоративного 
оздоблення помітні і в наступних колекціях “Культ”, 
“Маланка”, “То все мОє”. Спостерігається тенденція відходу 
від стереотипних, в дечому навіть копійованих вишивок до 
новітніх модерних композицій. Те ж саме відбувається і з 
моделюванням фасону одягу, до уваги береться не стільки 
народний крій, а модні тренди відомих брендів одягу. Проте в 
цих колекціях ще збережена традиція пошиття керсеток, пальт, 
сукон, сорочок з ознаками народного строю Покуття.  

Щодо технік декорування, які використовує дизайнер то 
“раніше ми брали “петриківку”, переробляли низинку, 
лічильну гладь, тепер узяли борщівську вишивку для нової 
колекції” [7]. 25 березня 2016 р. у Львові відбувся показ 
колекції “Сьогодні” у рамках Lviv Fashion Week. Моделі 
колекції це переважно жіночий одяг, декор якого містить 
рослинні мотиви за петриківським розписом та борщівську 
однотонну вишивку. Різноманітні варіанти суконь (довгі, 
короткі, вільні, силуетні тощо) – це двоколірне поєднання білої 
та чорної тканин, різноколірного рослинного декору та 
чорного борщівського орнаменту. Любця Чернікова створила в 
цій колекції певний настрій чорно-білої гами, виразність 
площин крою підкреслена різноманіттям мережева, доповнена 
яскравим звучанням червоних, синіх, фіолетових відтінків 
рослинної вишивки і графічною динамікою геометрії. Тема 
колекції “Сьогодні” поєднує в собі минуле і сучасність, 
образно візуалізовані завдяки традиції минулого та сучасній 
інтерпретації теперішнього. Усі моделі цієї колекції виявляють 
ознаки домінування єдності стильового напряму етноодягу 
синхронізованого та пристосованого до сучасних потреб 
людей.  
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Модельєр не просто оздоблює одяг, а виявляє певне своє 
відношення до вишивки, за допомогою якої люди здавна 
“відображали те, що бачили довкола себе, і вірили, що 
виконана з любов’ю” така річ принесе її власниці чи власнику 
добро [3, с. 268]. Краса навколишнього середовища і справді є 
основою творення рослинних мотивів, декорування якими 
найчастіше застосовували наші предки у дівочому костюмі. 
Для жінок більш старшого віку обирався дещо стриманий у 
колі та формах малюнок вишивки. Це ми помічаємо і в 
колекціях Любці Чернікової, яка в своїх моделях зорієнтована 
на молодшу вікову групу споживачів.  

Нові ідеї, нові техніки виготовлення одягу пропонує 
дизайнер у кожній наступній колекції і “Шлях додому” зима-
осінь 2017–2018 рр. презентована на 15-му Odessa Fashion Day 
не є винятком. Родзинкою цієї колекції є застосування 
аплікації з декоративних тканин для декорування натільного та 
верхнього одягу. У новій колекції триває пошук цікавих 
сучасних інтерпретацій народного одягу, зокрема для одної з 
моделей використано силует російського жіночого вбрання з 
поньовою. А саме по “традиційній довгополій полотняній 
сорочці заміжні жінки надівали поньову” – це була так звана 
традиційна слов’янська запаска, яка набула форм прямого 
накладного фартуха [2, с. 77]. В довгій сукні витримано силует 
трапецеподібної сорочки, яка має завищену лінію талії (майже 
на лінії грудей) і такий крій є притаманним для схеми поньови. 
Горловину та плечі створено з мережива крупного малюнку, 
до якого кріпляться рукава та передня і задня частини сукні. 
Другий ярус – більш ширша спідниця з розширенням до низу 
кріпиться на стегновій лінії до верхньої сорочки, утворюючи 
суцільну вниз спадаючу форму. В декорі традиційно 
використано вишиту композицію з фірмових ромбів та 
декоративних темних смуг тканини. В інші сукні цієї ж 
колекції трапецеподібна форма не така виразна, є розширення 
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до низу за рахунок драпірування двох ярусів у маленькі 
складки, проте верх силуетно прямий з переходом у три 
четверний рукав, пряма конструкція якого переходить у 
довільну трапецію від середини.  

Колекція “Небесна” була продемонстрована на Weekend 
by Odessa Fashion Day 2017 р. Це одна з трьох колекцій 
жіночого одягу, яку випустили 2017 р. Моделі цієї колекції 
вже зовсім інші – відхід від народного одягу очевидний, бо 
вишитий декор має європейські впливи. В основі кольорової 
гами закладено два кольори білий та темно-синій (тканина 
світла декор темний і навпаки), як позитив та негатив. 
Колекція складається з декількох моделей суконь та костюмів. 
В силуетах крою суконь панує прямий безрукавний верх та 
короткий або довгий вільно спадаючий низ. Варіанти суконь 
різноманітні: коротка з призібраним поясом на резинці; 
коротка трапецеподібна з хвилястою спідницею; довга з 
двоярусною спідницею; довга з триярусною спідницею; довга 
ледь розширена до низу. Костюми складаються з блузи та 
спідниці або штанів. Моделі цієї колекції мають багате 
оздоблення у вигляді вишитих геометричних та рослинних 
композицій. Декорування тканин “…квітково-рослинним 
вишитим узором прийшло з країн Західної Європи”, зокрема 
“у XVI–XVII ст. костюми французької знаті, інтер’єрні 
тканини прикрашали вишивкою із зображенням садових 
рослин, квітів, фруктів” [1, с. 38]. В моделях суконь дизайнер 
чітко розділила геометричний і рослинний орнамент на дві 
різні композиції, перший прикрашає горловину та верхню 
частину, а квітковими композиціями позначають поясну 
частину, низ та кишені. Пристосовані до контурного малюнка 
букети ромашок розміщуються в ритмічному повторі 
смугастої і фрагментарної композицій. Форма квітів, пластика 
ліній стебел, листя є дублюванням натурних форм з 
мінімальними змінами. Геометричні композиції містять 
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різноманітні конфігурації ромбу та трикутників, які логічно 
поєднуються у імітованій формі згарди (бісерна оздоба) 
“…поширена по обидва боки українських Карпат, а також у 
румун та болгар” [12, с. 118]. Композиція являє собою смужки 
“звисаючих” ромбів, опрацьованих графічною лінією, різних 
по розмірам та формам. Між геометричною та рослинною 
композиціями не втрачено гармонії, вся структура декору 
продумана відносно силуету та техніки вишивання. Колекція 
належить до легких літніх інтерпретацій на тему взаємозв’язку 
краси дівчини та квітки, підсиленої традиційним для 
дизайнери символом землі-ромбом. Ідея життя є основою 
творення прекрасних образів в моделях колекції. І не дарма 
для фотосесії цієї колекції було обрано київський ботанічний 
сад, в якому на тлі екзотичних рослин експонувались моделі. 
Це щось нове, що здатне вирізнити ціннісні моменти у 
творчості дизайнера, привернути увагу глядача до її творчості 
та ідентифікувати вироби (одяг) як суто український продукт. 

Використовуючи художню цінність стильових ознак 
народного одягу Любця Чернікова опирається в роботі на 
“багатовіковий досвід, художній смак народних майстрів”, які 
позначились на підборі матеріалу і техніки виконання 
оздоблення, на його розміщення, композиційній побудові, 
колористичному вирішенні [10, с. 151]. 

Майстерня Любці Чернікової є яскравим прикладом 
натхненної роботи молодого колективу під керівництвом 
талановитого майстра. Чітка позиція до творення одягу в 
манері регіонального народного строю дотримана в новітніх 
формах крою та оздоблення. Підґрунтям для розвитку такого 
напряму у виготовленні одягу стали багаті народні традиції 
матеріальної культури, на яких безпосередньо вчилась, а тепер 
взяла за основу Любця Чернікова.  

В контексті дослідження сучасного покутського костюму 
слід згадати про майстерню “Лелітка”, яка стала за короткий 
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час відомою на теренах Західної України торговою маркою 
сучасних вишиванок. Її засновниця Ганна Гладуняк розповідає 
“ідея створення “Лелітки” належить моїй дочці Ірині”, яка 
попросила мене вишити їй нетрадиційну для нашого регіону 
вишиванку (чорними нитками по білому полотну). Сорочка 
вдалась і всі хто її бачив хотіли придбати її, тому Ганна 
Гладуняк вирішила, а чому б не створювати професійно такий 
одяг в манері інтерпретацій за народним. Першою її колекцією 
були моделі сучасних суконь та аксесуари до них презентовані 
у форматі фешн-показу на Андріївських вечорницях у 
розважальному комплексі “Троя”, що в Коломиї. Також 
презентували 15 вишитих суконь на Франківському подіумі.  

Майстри, що створюють одяг за етнічно-регіональними 
ознаками намагаються знайти свій авторський стиль в певний 
спосіб, завдяки дотриманню певних закономірностей крою та 
декоруванню. В Ганни Гладуняк художні ознаки яскраво 
виражені саме у вишитому декорі, який за композиціями, 
мотивами та формами є різним. Торгова марка “Лелітка” 
пропонує своєму споживачеві широкий спектр жіночого            
одягу – це блузи, вишиванки, сукні, костюми, жилети, туніки, 
аксесуари. Серед усіх цих типів одягу, саме сукні мають 
кількісно великий асортимент. На сайті “Лелітки” 
представлені варіанти суконь різної довжини крою та 
оздоблення.  

Привертають увагу короткі сукні, у формах яких 
простежується поєднання давнього силуету та сучасних 
прийомів крою. Усі вони мають пишний призібраний рукав, 
який від плеча прямий і переходить в розширену форму 
завдяки зібраним складкам по шву та на манжеті. Горловина 
напівкругла з невеликим розрізом, призбирується у невеликі 
складки. Майже у всіх варіантах крою присутні клини з боків, 
що підкреслено розширюють прямий силует в низу. Один з 
варіантів оздоблення є композиції геометричного характеру 
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складені на основі елементів “руж”, “гачків”, “ромбів”. 
Багатому оздобленню піддано рукави в таких сукнях, стрічкові 
композиції в плечовій зоні переходять на поодинокі розетальні 
малюнки по всій площині тканини. Динаміка зміни типу 
розміщення, ритму та наповненості декоративними 
елементами є ознакою художньої обізнаності майстра, що 
володіє знаннями про техніку та властивості тканини. Деякі 
декоративні смуги, які проходять по горловині та біля швів 
з’єднання деталей суконь створюють приємне ажурне відчуття 
вишивки хрестиком. Жіночний силует виразно підкреслює 
красу дівочих фігур, адже такі сукні призначаються для 
молодих дівчат, бо за колористикою містить однотонну 
фіолетову нитку декору на білій тканині. Подібну контрастну 
гамму використано в іншій сукні, тканина яскраво-блакитного 
відтінку поєднується із світло-зеленими та червоними 
відтінками вишивки. Крій має також деякі відміни, тут 
застосовано варіант пришивної спідниці драпірованої в дрібні 
складки на шві кріплення. На рукавах хрестиком виконана 
симетрична композиція з гілочок руж, форми яких ніби зійшли 
з давніх українських рушників і тепер стали декоративною 
ознакою одягу.  

Але не тільки одними сукнями займаються автори 
“Лелітки”, блузи з пишними призібраними рукавами, є серед 
одягу який до вподоби клієнтам. В моделях цього одягу крій 
основної частини прямий (сорочковий) інколи призібраний 
біля горловини, рукави вшивні і також кріпляться до лінії 
горловини. Рукави по всій площині оздоблюють рослинними 
мотивами в однотонній техніці вишивки хрестиком. Моделі 
жіночих вишиванок різноманітні по крою, серед них 
прикметні силуетні форми сорочки з виточками та пишними 
призібраними або розширеними до низу рукавами. Декор 
застосовується як традиційний (гуцульський) так і варіації на 
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тему рослинних мотивів. Ознаки першого властиві вишиванці 
“Стильна гуцулка”, де композиція уставки та рукавів це 
барвиста палітра геометричних елементів. Чорна вишивка по 
світлій тканині у вишиванці “Класика” має пене співзвучне 
значення з борщівською, бо рясно покриває графічними 
ромбовидними розетками площину рукавів, а на широкій уставці 
пластичними формами вишито виноградну лозу зі строкатим 
листям. На вишиванках бачимо також варіанти декору під 
буковинську вишивку (композиція велика та густо заповнена 
квітковими елементами), нюансні поєднання бежевої нитки 
вишиття та світлого полотна за принципом білим по білому, яке є 
характерним для Коломийського осередку. 

Ще одним знаковим явищем для міста Івано-Франківськ є 
розвиток бренду “Вуставка”, який заснувала Марія Чуднова, що за 
фахом юрист, але присвятила себе сім’ї “…вирішила творити 
щось неординарне, реалізуватись як особистість” [4, с. 25]. Певні 
вподобання з’явились у Марії Чуднової ще в дитинстві, адже 
вона родом із села космач Косівського району – осередку 
традиційної народної вишивки. В місті Івано-Франківськ 
відкрила магазин з однойменною назвою бренду, тобто 
“Вуставка” і тепер всі охочі мають можливість побачити 
вишивані сукні, сорочки та інший одяг наочно.  

Серед моделей цього бренду є багато варіантів довгих 
суконь, крій яких схожий із сукнями сучасних українських 
дизайнерів. Це зумовлено певною стереотипністю добре 
змодельованого силуету та пристосування до нього авторських 
схем декору. Проте в Марії Чуднової є прагнення до освоєння 
різних технік і результатом будуть красиві візерунки, такі як 
“французький вузол”, що створює ефект троянди, а якщо його 
доповнити різними видами гладі – вийде справжній шедевр. 
Також Марія Чуднова намагається вийти за рамки “стандартів 
білого і чорного полотна” [4, с. 25]. Одяг барвистий, а декор 
являє собою певну трансформацію форм геометричного та 
рослинного орнаментів. Багато моделей авторка виконує для 
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дітей, які є зменшеними варіантами одягу для дорослих. 
Визначальними ознаками декору є його укрупнені форми, які 
чіткими контрастними площинами домінантно виявлені на 
темній, яскравій чи нейтральній тканині. Для оздоблення 
“візерунки брали з давніх рушників, навіть на основі 
косівських ліжників розробили орнамент”, а також поєднує і 
комбінує різні техніки вишивки, наприклад, французький 
хрестик, звичайний хрестик і гладь тощо [9]. З гуцульського 
орнаменту стилізує елемент “баранячі ріжка” укладаючи його 
в композицію навколо квадрата і з таких форм виводить 
візерунок на рукавах. Інший тип декору – рослинний, в якому 
переважають квіткові форми руж та великі п’ятипелюсткові 
ромашки, що здебільшого виконуються білими нитками, а 
гілочки та листочки чорними. Символічними 
антропоморфними та зооморфними мотивами наділені 
композиції оздоблення геометричного характеру і їх 
розміщено не тільки на рукавах, а на всій передній частині 
суконь до шву на лінії стегон. Як і багато інших майстрів 
Марія Чуднова вподобала декор за мотивами петриківського 
розпису, де лапатими формами пелюсток  та пластичними 
дугами утворений квітковий малюнок. Окрім вишивки одяг 
декорується кутасиками, ґудзиками, стрічками. Підводячи 
підсумки можна визначити позитивні та негативні моменти в 
роботі майстрині. Прикметною ознакою бренду “Вуставка” є 
багате оздоблення, тобто вишитий декор заповнює більшу 
частину тканини виробу, а це інколи призводить до 
перенасичення, дроблення цілісності моделі. Ще одним 
чинником, що виявляє негативну сторону одягу – наслідування 
крою інших дизайнерів, зокрема силует моделі довгої сукні з 
широкими призібраними рукавами та клинами по боках не є 
авторським. Проте порівняно молодий бренд одягу “Вуставка” 
розвивається і використання та пошук цікавих технік сприяє 
якісним змінам у виготовленні одягу. 

Висновки. Покутський народний одяг сьогодні набув 
видозмінених форм в декорі та крою. Виявляється тенденція 
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до авторських інтерпретацій стилістичних ознак, в які 
додаються інородні не властиві нашому регіону елементи. Це 
все відбувається на тлі жвавого розвитку та популяризації 
декоративно-прикладного мистецтва в буденному житті 
українців. Формотворчі принципи крою та декору запозичені 
від давнього одягу продовжують застосовувати у сучасних 
вишиванках, розробляючи при цьому цікаві моделі і техніки 
оздоблення. Результатом дослідження є систематизація 
відомостей про митців Івано-Франківська, Коломиї, сіл 
Городенківського, Снятинського, Тлумацького, Надвірнянського 
районів; аналіз художніх ознак виробів; порівняння систем 
оздоблення народного одягу та сучасного покутського 
костюму. 
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§7.2 ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ АНСАМБЛЕВОГО 
РЕПЕРТУАРУ БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ 
(Кубік О.Є., Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника) 

 
Вступ. Бандура історично посідає особливе місце серед 

українських народних інструментів. Академічна бандурна 
музика сьогодення представлена різножанровими та 
різностильовими оригінальними композиціями для бандури 
соло та різних ансамблів за участю бандури. Залучення 
бандури до композиторської творчості стало продовженням 
академізації бандурного виконавства.  

Ансамблеве бандурне мистецтво ХХ – ХХI століття 
яскраво проявляється у інструментальній та вокально-
інструментальній формах, які в свою чергу теж поділяються на 
підгрупи. Ансамблеве бандурне мистецтво на сучасному етапі 
широко поширене в Україні, так і за її межами. Завдяки 
інноваційним технологіям бандурні колективи різних форм 
стають доступними для широкого загалу та можуть 
виконувати різножанрові твори. Звукозаписи в студії, 
аудіозаписи, відеокліпи, майстер-класи надають художнього 
забарвлення бандурному музикуванню. Зростає кількість 
репертуарних збірників, оригінальних композицій для 
бандури, аранжувань та каверів для цього інструмента. 

Бандурні колективи України та діаспори на сучасному 
етапі зуміли яскраво представити своє мистецтво на 
концертній сцені. Серед репертуарної спадщини бандурних 
ансамблів – обробки українських народних пісень, обрядова 
музика, шевченківські твори, патріотичні пісні, духовна 
музика, інструментальні композиції та інші. Актуальним 
завданням залишається музикознавчий аналіз ансамблевого 
бандурного репертуару колективів України та зарубіжжя, його 
динаміка та тематична площина.  
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Ансамблева творчість бандурних колективів – в об’єктиві 
вивчення багатьох українських науковців М. Березуцької, 
В. Дутчак, І. Лісняк, Л. Мандзюк, О. Ніколенко, 
Т. Слюсаренко, Н. Федорняк та ін. Проте актуальним 
залишається визначення жанрово-тематичних пріоритетів 
ансамблевого репертуару митців України та зарубіжжя в 
історичній динаміці розвитку, що й становить мету 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу. 
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЧИННИКИ 

РОЗВИТКУ АНСАМБЛЕВОГО МИСТЕЦТВА 
БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ 

Ансамблеве виконавство на бандурі – свого роду нова 
модель виконавства, яка вже набула та закріпила власні 
принципи музикування. Історичним попередником цього 
мистецтва є кобзарство, але не як традиція, а як національна 
естетично-культурна парадигма. Ансамблі бандуристів 
сучасного періоду використовують у своїй практиці певні 
репертуарні зразки кобзарських часів, але інтерпретують їх по-
своєму. Історично склалося так, що першим сформувалося 
сценічне кобзарство, саме після виступу кобзарського 
ансамблю на ХII Археологічному з’їзді, який організував Гнат 
Хоткевич [11].  

Нова соціокультурна ситуація початку ХХ ст. зумовила 
потребу в новому інструментарії, який би відповідав вимогам 
часу, міг бути об’єднаним в колективному звучанні з іншими 
академічними інструментами. Це вимагало удосконалення, 
модифікації народного інструментарію (наприклад, 
хроматизації, створення системи тонального перемикання), 
універсалізації його строю (розширення регістрів, діапазону) і 
звучання. Ці процеси реконструкції відбувалися упродовж 
усього XX ст., продовжуються і сьогодні. Нові способи 
звуковидобування, нові прийоми гри і штрихи розширювали 
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можливості інструментів, сприяли створенню нового 
репертуару та уніфікованих методик гри [2].  

Ідея професійної академічної бандури належала Гнату 
Хоткевичу, який і став засновником академічного бандурного 
мистецтва в Україні. Перший професійний квартет 
бандуристів також складався саме з учнів Г. Хоткевича. 
Основу ансамблевого репертуару складали його авторські 
композиції та обробки. Незважаючи на неабиякий його внесок 
у розвиток бандурного мистецтва, твори митця після репресій 
30-тих рр. були заборонені до виконання, були збережені його 
учнями за кордоном.  

Ансамблеве бандурне виконавство достойно пропагує 
українську музичну культуру світовій музичній спільноті. 
Активне формування регіональних шкіл дало поштовх для 
якісної бандурної освіти. Великий обсяг матеріалів про 
бандуру дав можливість формуватися новому проблемно-
тематичному напряму української музикознавчої науки – 
бандурознавства. В об’єктиві науковців з кінця ХIХ ст. 
постають постаті виконавців, їх репертуар та інструментарій, 
побут та соціальна роль [9].  

Концертний репертуар перших бандуристів був тісно 
пов’язаний із традиціями кобзарства. Одним із перших 
кобзарських ансамблів став дует у складі К. Місевича та 
Д. Гонти. Репертуар дуету складали твори: «Про зруйнування 
Січі», «Про Байду Вишневецького», канти «Б’ють пороги», 
«Про Почаївську Божу матір», танцювальні мелодії 
«Харківський танок», «Гайдук» та ін. [3]. 

Якщо кобзарський репертуар мав усталену жанрову 
ієрархію відповідно регіональних традицій, то на репертуар у 
бандурному мистецтві ХХ – ХХІ століть впливали багато 
чинників його оточення і взаємодії: регіональні школи; тип 
інструмента; спосіб гри та тримання інструмента; манера 
вокального виконання. Ці всі чинники певною мірою 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

357 

коригують нотні зразки для бандурних ансамблів. Варто 
зазначити, що бандурне виконавство – це свого роду три 
великі пласти (інструментальний, вокально-інструментальний 
та мішаний). Кожен із них поділяється на підгрупи – дуети, 
тріо, квартети, капели, мішані ансамблі з участю бандури. Для 
такої великої кількості напрямів виконавства потрібні музичні 
зразки репертуару, яких певною мірою на сьогоднішній час є 
недостатньо (особливо це стосується інструментальних та 
мішаних колективів за участю бандури).  

Якщо епічні твори та духовна музика – основна частина 
сольного чоловічого виконання кобзарів ХVIII – XIX століть, 
то бандурне музикування ХХ століття представлене різними 
формами (сольна й ансамблева), типами (чоловічі, жіночі, 
дитячі, мішані), музичними жанрами (інструментальні та 
вокально-інструментальні), композиторськими оригінальними 
творами та інтерпретаціями. Репертуар для бандурних 
ансамблів протягом ХХ століття видозмінювався під дією 
багатьох чинників – методична база, навчальні підручники, 
нотні збірники, нові конструкції інструмента. Також 
важливими були і творчі процеси в діяльності бандурних 
колективів зарубіжжя. Проте, концертний репертуар 
бандуристів діаспори в Україні довгий час не був 
представлений. Мистецтво діаспори спершу було 
маловідомим, пізніше недооцінювалося як аматорське, яке 
недоречно порівнювати із академічним бандурним мистецтвом 
України.  

Значний поштовх для розвитку репертуару спричинили 
видання навчально-методичної літератури. Першим в історії 
кобзарства став підручник Г. Хоткевича – «Підручник гри на 
бандурі», виданий у Львові 1909 року Науковим товариством 
імені Т. Шевченка. Перші репертуарні зразки для бандури 
були зафіксовані в навчально-методичних підручниках 
М. Домонтовича (музичний додаток до «Самонавчителя до гри 
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на кобзі або бандурі» (Одеса, 1913), В. Овчинникова – розділ 
«Пісні» «Самонавчителя гри на бандурі» (Москва, 1913), 
В. Шевченка – другий розділ «Школи гри на бандурі» 
(Москва, 1914). Цей репертуар – в основному вокально-
інструментальні твори, авторські композиції та обробки 
українських народних пісень [3].  

Завдяки Гнату Хоткевичу формується новий тип 
репертуару (як сольний, так і ансамблевий). Метою 
бандуриста було показати всім ще невідомі можливості 
інструмента та поставити його в один ряд разом із класичними 
інструментами. Перші репертуарні зразки Г. Хоткевича були 
видані в Києві інструментальні твори для харківських бандур. 
Протягом 20-тих років ХХ ст. Г. Хоткевич скомпанував 
чимало творів для бандури харківського типу і випробував їх у 
практиці роботи з Полтавською капелою бандуристів, 
створеною 1925 р., в якості консультанта. Зокрема, це – 
інструментальні твори «Полтавський марш», «Терціальний 
етюд», «Невільницький ринок у Кафі»; обробки народних 
пісень. Загалом репертуарні зразки, видані Хоткевичем, 
складають понад 70 композицій, різні за жанрами та формою. 
В репертуарі Полтавської капели, поряд з народними піснями, 
були масові революційні пісні та твори українських 
композиторів – М. Лисенка, М. Леонтовича, О. Кошиця, 
П. Козицького, К. Богуславського, Я. Яциневича. «В перші 
роки свого існування Полтавська капела не мала достатньої 
кількості творів із супроводом бандури. Ще не всі артисти 
достатньо володіли інструментом. Але з вокального боку це 
був міцний, добре підготовлений колектив. У своєму 
репертуарі він мав багато хорів, які виконувалися з 
супроводом фортепіано або ж a capella і складали окремий 
відділ концертної програми» [11]. До репертуару Полтавської 
капели бандуристів входили твори – «Вічний революціонер» 
та «Три менти» (музика М. Лисенка), «Прапор жалоби» 
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(музика М. Преображенського), «Дві хмароньки» (музика 
Я. Ярославенка), «Повстаньте, прибиті капіталом» (музика 
В. Верховинця), «Солоха» (обробка М. Лисенка), «За річкою, 
за Дунаєм» та «За нашою слободою» (обробка М. Леонтовича). 
У супроводі бандур капела співала «Думи мої, думи», 
«Заповіт», «Пісню про Морозенка»; «Гей, літа орел» (музика 
К. Стеценка), «Ой у полі криниченька» та «Гуляв чумак на 
риночку» (обробка М. Лисенка), «Козака несуть» (обробка 
М. Леонтовича) супровід до цих творів був примітивний. 

Саме Г. Хоткевичу належить експеримент введення 
бандури в склад симфонічного оркестру (твір «На річці»), 
численні твори й обробки для чоловічої капели, оркестри 
бандур. Підсумком творчості видатного бандуриста, 
композитора, публіциста стала праця – «Бандура та її 
репертуар». Вона була написана в найскладніший період життя 
Г. Хоткевича у 30-ті рр., але видана була лише 2009 року [13].  

Протягом першої третини ХХ століття клас бандури 
увійшов до системи фахової музичної освіти в Україні. У  
1920-х роках майстри-конструктори повинні були виготовити 
велику кількість інструментів (мала бути єдина науково-
обґрунтована конструкція), щоб долучити бандурне 
виконавство на концертну сцену для музичного просвітництва 
мас. 

Найбільш жорсткий тиск радянської ідеології на 
культуру, зокрема й бандурне мистецтво припав на 1930– 
1950-ті роки. Деякі кобзарі-бандуристи були змушені 
прославляти у своїй творчості соціалістичні реалії («Повість-
дума про Військо Червоне, про Леніна-батька, синів його 
вірних», автори – П. Гащенко, П. Древченко, С. Пасюга та 
інші. В цей час оригінальний композиторський репертуар 
бандуристів зазнає втрат (були заборонені твори 
Г. Хоткевича). У цей період основу репертуару бандуристів 
складали аранжування за визначенням І. Лісняк, у 
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«примітивно-стилізаторському псевдонародному ключі» [9].  
Складні історичні та соціальні умови першої половини 

ХХ ст. змусили чималу кількість бандуристів України 
емігрувати за кордон. Цей процес зумовив формування 
бандурного мистецтва діаспори, яке слугувало середовищем, з 
одного боку, збереження традицій, носіями яких стали 
бандуристи-емігранти, а з іншого – розширенням нових 
творчих можливостей для реалізації бандурного музикування. 
Починають активно діяти бандурні осередки у Північній 
Америці (США, Канада), Австралії, Південній Америці 
(Аргентина, Бразилія), країнах Європи – Чехословаччині, 
Німеччині, Франції, Польщі, Великобританії та ін.  

Серед найбільш великих за кількістю учасників 
бандурних колективів зарубіжжя – Капела бандуристів імені 
Тараса Шевченка Північної Америки (з 1949 р. функціонує  в 
Детройті, США) та Капела бандуристів Канади (створена 1991 р. 
в Торонто). В їхньому репертуарі чільне місце займають 
історичні та патріотичні твори («Ой, у лузі червона калина», 
«Їхав стрілець на війноньку», «Ще не вмерла України», 
«Вставай народе»); українські народні пісні («Розпрягайте, 
хлопці, коні», «Взяв би я бандуру»; твори на сл. Т. Шевченка 
(«Реве та стогне Дніпр широкий», «Встає хмара») та ін. [3]. 
Серед академічних джерел репертуару колективів домінувала 
вокально-хорова література (М. Гайворонський, М. Леонтович, 
О. Кошиць), аранжування й обробки народних пісень для 
бандури – колядок і щедрівок, ліричних, жартівливих, 
стрілецьких пісень тощо (Г. Китастий, В. Мішалов).  

Репертуар найвідомішого колективу українського 
зарубіжжя – Капели бандуристів імені Т. Шевченка (керівник 
О. Махлай) охоплює українські народні пісні, патріотичні, 
шевченкіану («Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт»), 
духовну музику, твори А. Гнатишина, К. Стеценка, обробки та 
авторські композиції Г. Китастого, Г. Хоткевича («Байда», 
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«Буря на Чорному морі»). Капелою видані численні 
довгограйні платівки, касети, аудіодиски, відеодиски, 
опрацьовано понад 600 творів бандурного і хорового 
репертуару [4]. 

Активно популяризують бандуру в світі й інші колективи – 
Капела бандуристів Канади (керівник Ю. Китастий), репертуар 
якої складають твори епічного змісту, колядки, щедрівки, 
псальми, канти, авторські твори. Дівоча капела бандуристок 
Осередку СУМА ім. Пилипа Орлика (США) виконує 
різножанрові народні пісні – історичні, ліричні, жартівливі, 
повстанські, аранжування П. Потапенка, твори на                            
сл. Т. Шевченка, Л. Українки, авторські композиції 
Р. Купчинського, Г. Китастого; ансамбль «Гайдамаки» – твори 
національно-патріотичного спрямування (пісні січових 
стрільців, воїнів УПА) та українські народні пісні. Дитячі 
колективи бандуристів діаспори представлені численними 
ансамблями та капелами, у репертуарі яких українські народні 
пісні, класичні твори, авторські композиції українських 
композиторів та композиторів діаспори та ін.).  

Важливе значення для становлення бандурного 
репертуару відіграло удосконалення інструментів – київсько-
чернігівського типу (майстер І. Скляр), «львів’янки» (майстер 
В. Герасименко), бандур харківського типу в діаспорі (майстри 
брати Гончаренки, Ф. Деряжний, В. Вецал, К. Блум та ін.).  

У бандурному виконавстві 1960-1980–тих років, 
паралельно до академічного активно розвивалася і самодіяльна 
галузь. У репертуарі аматорських вокально-інструментальних 
ансамблів, капел бандуристів переважали нескладні обробки 
українських народних пісень, твори тогочасних українських 
композиторів, де акцент був зроблений на вокал, а бандура 
слугувала як елементарний гармонічний або фігуративний 
акомпанемент.  

З початком 90-тих рр., утвердженням незалежної 
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України, ансамблевий репертуар бандуристів отримує нове 
наповнення, пов’язане із розширенням, перш за все, жанрово-
стильових і тематичних напрямів. В. Дутчак, аналізуючи 
ансамблеве мистецтво цього періоду, підкреслює, що 
«дiяльнiсть колективiв бандуpистiв не вкладається у визначену 
схему побутування двох виконавських напpямiв» (маються на 
увазі автентично-наpодний та академiчно-концеpтний), 
«оскiльки кобзаpство виpiзнялося завжди саме iндивiдуальною 
манеpою» [7]. У бандурному ансамблевому мистецтві 
пріоритетними стають «три основні репертуарні напрями 
ансамблю: фольклорний – обробки народних пісень; 
академічний – аранжування творів української та світової 
класики, а також сучасних українських композиторів; 
оригінальний – композиції, написані спеціально для ансамблю 
бандуристів», – як зауважує М. Березуцька [1]. Проте, цей 
розподіл швидше стосується не тематики репертуару, а 
природи (походження) творів, і при цьому не враховано 
виконавський стиль виконання як інструментальних, так і 
вокально-інструментальних творів, який охоплює 
академічний, фольклорний, популярно-естрадний варіанти. 
Бандурне виконавство виявляється у академічній, джазовій, 
народно-побутовій формах. Ці аспекти потребують ще 
подальшого окремого вивчення та узагальнення. 

 
РЕПЕРТУАРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ 
АНСАМБЛЕВИХ КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНИ ТА 
ДІАСПОРИ: ТРАДИЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ 

Фоpмування сольного та ансамблевого pепеpтуаpу для 
бандуpи завжди вiдбувалося невід’ємно від тенденцій 
розвитку пpофесiйної укpаїнської музики, в руслі її естетичних 
i стильових засад». В. Дутчак зазначає, що в бандурному 
репертуарі «пеpеpозподiл жанpiв у «табелi pангiв» репертуару 
зумовлюють щоpазу такi фактоpи, як вдосконалення 
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iнстpумента, наявнiсть вipтуозiв-виконавцiв, piвень вимог 
педагогiчної та концеpтної пpактики» [7]. Результатом цих 
тенденцій постає надзвичайно piзноманiтний у жанpовому 
вiдношеннi pепеpтуаp, що охоплює iнстpументальнi, вокально-
iнстpументальнi, сольнi та ансамблевi твоpи. 

Серед провідних напрямів формування пpофесiйного 
pепеpтуаpу для бандуpи В. Дутчак визначає два головних 
напpями: ствоpення оpигiнальних бандуpних композицiй та 
здiйснення тpанскpипцiй (пеpекладів). Обидва напpями 
набувають остаточного закpiплення в 70–90-тi pp. ХХ ст., що 
зумовлено «оpганiчною взаємодiєю виконавцiв-пpофесiоналiв 
i композитоpiв, а також зpостанням технiчного виконавського 
piвня бандуpистiв, що дозволяє значно pозшиpити концеpтний 
i педагогiчний pепеpтуаp [2]. 

Саме у 1990-х роках бандурна освіта в Україні набула 
нових рис. Це позначилося і на репертуарі, відкривалися нові 
класи бандури у всіх трьох ланках музичної освіти. Значну 
роль у розвитку сольного й ансамблевого бандурного 
музикування відіграли засновники бандурних шкіл – 
професори С. Баштан (м. Київ) та В. Герасименко (м. Львів). 
Саме в цей період відбувається розподіл студентів на 
бандуристів-співаків та бандуристів-інструменталістів. Цьому 
сприяло ускладнення навчального репертуару, що, у свою 
чергу, сприяло підвищенню фахової майстерності виконавців – 
як солістів, так і ансамблів.  

У появі нового репертуарного матеріалу ансамблів 
бандуристів значну роль відіграє композиторська творчість: 
інструментальнi п’єси, фантазiї, в’язанки пiсень. Останні – в 
обpобцi як композитоpiв, так і керівників-диригентів 
колективів. 

Музика для бандури ХХ – ХХI століття представлена 
творчістю багатьох професійних українських композиторів – 
 В. Власова, Ок. Герасименко, М. Денисенко, М. Долгіх, 
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В. Камінського, В. Тиможинського, В. Степурка та ін. Музика 
для бандурних ансамблів є загалом традиційною складовою 
бандурного мистецтва. Композиції для ансамблів, капел 
більшою мірою є вокально-інструментальними. Відомі 
композиції для бандури – Ок. Герасименко «Ой глибока 
криниченько» (сл. Т. Угрин) для квартету бандуристів, 
В. Степурка «В чистім полі понад річкою» (сл. Т. Шевченка) 
для тріо бандуристів, В. Степурка «Шуміла ліщина» 
аранжування для тріо бандуристів, Л. Федорової-Коханської 
«Гаєм зелененьким» для тріо бандуристів, В. Павліковського 
«У купальську ніч» (сл. З. Ружин) для тріо бандуристів. 
Обробки колядок для тріо бандуристів здійснили 
О. Герасименко»  «По всьому світу», «У Вифлеємі зоря сіяє», 
«Три славнії царі» та ін., І. Тараненко «Коляд, коляд, 
колядниця», «Тиха ніч, свята ніч», «Янголи в небі». Для тріо 
бандуристів пише також В. Тиможинський «Маленькій 
Мар’яні», В. Мартинюк «Колискова Парижу» та ін. Обробки 
народних пісень для ансамблів та капел бандуристів зробили – 
В. Дутчак (збірник «Любіть Україну»), С. Овчарова (з 
репертуару ансамблю «Чарівниці»), М. Сточанська (з 
репертуру тріо «Дивоструни»), М. Шевченко (збірник 
«Задзвенімо разом браття» з репертуару Муніципальної капели 
бандуристів м. Івано-Франківська) та ін. 

У творах для ансамблів бандуристів, починаючи з 1990-х 
років, спостерігається тенденція розширення тематичного 
спектру. Серед них: вокально-інструментальна сюїта 
«Нелюбимих жінок не буває» В. Власова для тріо бандуристок, 
твори для капели В. Мартинюк – «Прилітай, моя ластівко», 
«Легенди про Кобзаря», джазово-естрадні твори 
Ок. Герасименко – обр. укр. нар. пісні «Іванку, Іванку», 
авторський твір «Дощ» (сл. Т. Угрин). 

На сучасному етапі у бандурному виконавстві 
(інструментальному, вокально-інструментальному, мішаному) 
у репертуарі найчастіше представлені українські народні пісні; 
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Шевченкіана; духовні календарні (колядки, щедрівки); 
патріотичні пісні; авторські композиції; твори сучасних 
композиторів; інструментальні мелодії; кавери на світові хіти; 
рідше історичні пісні; колискові; духовні твори. Якщо взяти 
найпростішу форму ансамблю бандуристів – дуети, то 
більшою мірою вони вокально-інструментальні – дует 
бандуристів «Співанка» («Глибока кирниця); 
«СтоДвадцятьЧотири»; «Злата» («Я щаслива зроду», 
«Гандзя»); «Inception» («Балада про дві скрипки»); «Елегія 
струн» («Золото-блакитна Україно», «Ой, зелене жито, 
зелене»); «Метаморфози» («Місяць на небі»), «Бандурна 
розмова» («Бандуристе, орле сизий», «Зірвалася хуртовина») 
та інші [8].  

Інструментальні варіанти дуетів дають можливість по-
новому розкрити темброві та технічні можливості їх учасників. 
Порівняно з вокально-інструментальною музикою, ця складова 
бандурного мистецтва є більш новаторською. Серед відомих 
інструментальних дуетів колектив «Діалоги» (баян, бандура) у 
репертуарі якого українські народні твори, шевченківські, 
переклади зарубіжних творів, композиції В. Павліковського 
(цикл «Рефлексії. Оглядини старих світлин». Для дуету B&B 
Project пріоритетні твори репертуару – численні кавери на 
класичну музику, відомі українські та світові хіти 
(«Деспасіто», А. Вівальді («Пори року») «Гроза», «Плакала» 
гурту «Казка»). Дует у складі баяністи І. Сиротюк і 
бандуристки Т. Гордійчук сприяв появі чималої кількості 
композицій для баяна й бандури В. Власова (зокрема, 
джазовий твір – «Girls from Odessa»; «Драйв» Т. Гордійчук. 
Дует «Double Blast» теж виконує кавери відомих українських 
та світових хітів – «Плакала» гурту «Казка», «Щедрик» 
М. Леонтовича, «В печері гірського короля» Е. Гріга та інші; 
дует сім’ї Петриків виконує твори А. П’яцолли, кавери на 
світові хіти та власні оброки Т. Петрик творів сучасної 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

366 

музичної естради. Для бандури й флейти створює музику 
Ок. Герасименко – «Соло для флейти», «Посвята», «Сповідь», 
«Сонячний промінь», для бандури й фортепіано – 
В. Мартинюк «Дощику, полини», Ок. Герасименко «Концертні 
варіації» та інші.  

Серед відомих тріо бандуристок – «Мальви», 
«Пектораль» («Цвіте терен», «Ранок у Карпатах»), 
«Вишиванка», «Росава», «Вербена», «Оріана», тріо 
бандуристок українського радіо, «YuMaVita» («Ой на горі 
жита много», «Ой верше, мій верше»). У репертуарному 
доробку вище згаданих тріо – українські народні пісні, 
авторські композиції для бандури О. Білаша, В. Власова, 
О. Герасименко, В. Івасюка, А. Кос-Анатольського, 
В. Павліковського, В. Степурка та ін., шевченківські твори, 
патріотичні пісні та інші. Тріо бандуристів – найбільш 
поширена форма, яка об’єднує три бандурні партії гри та 
співу. Проте в останні роки популярною стає й квартетна 
форма. Відомі квартети бандуристів – «Львів’янки» активно 
виконують авторські твори та аранжування («Намалюй мені 
ніч», «Львів’янці снився білий сніг», «Ґердан» («Ти до мене не 
ходи», «Білі тополі», «Гаданочка», «Квітка-душа», «Сповідь» 
та інші). 

Багатим за жанрами й тематикою є репертуар капел 
бандуристів (чоловічих, жіночих, мішаних). Найбільш знаною 
чоловічою капелою в Україні є Національна заслужена капела 
бандуристів імені Г. Майбороди (створена ще 1918 р). До її 
репертуару входять різножанрові та різнотематичні твори, 
зокрема: українські народні пісні («Сусідка», «Ой служив я в 
пана», «Хлопці-риболовці», «Чорнії брови, карії очі»), 
шевченківські «Реве та стогне Дніпр широкий», «Взяв би я 
бандуру»), патріотичні («Гей, степами, темними ярами», 
«Наливаймо, браття», Гей, видно село), пісні на сл.                           
А. Малишка «рідна мати моя», колядки, щедрівки «Щедрик», 
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сучасні естрадні хіти «Мам», «Їхали козаки по полю» та інші.  
Серед мішаних колективів бандуристів – Івано-Франківська 

Муніципальна Капела бандуристів, керівник заслужений 
працівник культури України М. Шевченко. В період 
сьогодення у репертуарі колективу – українські народні пісні, 
композиції М. Лисенка «Стелися барвінку», Б. Шиптура 
«Вставай, Україно», лемківські пісні «Гаєм зелененьким», «Як 
ішов я з Дебречина», шевченківські «Думи, мої», «Заповіт», 
«Бандуристе, орле сизий», твори на сл. І. Франка «Вічний 
революціонер», сл. С. Пушика «Де висока Чорногора», 
повстанські «Ой у лісі на полянці», духовні «Через поле 
широкеє», колядки «Христос ся рождає» та інші [6].  

У Чернігівському обласному філармонійному центрі 
функціонує мішана капела бандуристів імені О. Вересая, 
керівники Раїса і Микола Борщ. Репертуар колективу 
складають твори Л. Ревуцького, М. Лисенка, П. Ніщинського, 
Г. Верьовки, Г. Хоткевича, В. Власова, М. Крижанівського, 
українські народні пісні «Тихо над річкою», «Ой під горою», 
шевченківські твори «Думи, мої», патріотичні «Ой у лузі 
червона калина» та інші.  

Саме мішані бандурні колективи у своїй творчості 
репрезентують синтезування традицій народно-
інструментального та хорового музикування. Як зазначає 
В. Дутчак, «хоровий спів привніс в бандурне виконавство, з 
одного боку, великий пласт репертуару, першочергово, a 
cappella: духовних і народно-обрядових жанрів, авторських 
творів, з іншого, традиційною стала і робота диригента-
хормейстера. А наявність інструментів вирішила проблему 
піаніста-концертмейстера, замінивши його мобільними, 
переносними інструментами самих співаків, і відповідно 
розширила репертуарне коло творами із супроводом» [5]. 

Для мішаних ансамблів за участю бандури написані 
твори В. Павліковського – «Серія гуцульських медитаційних 
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ескізів» для камерного оркестру, баяна, бандури, 
М. Денисенко «Серпень-серп» – сюїта для бандури, струнних, 
ударних, В. Мартинюк – «Зозуля часу» для ансамблю 
бандуристів, флейти, віолончелі та ударних, Ок. Герасименко 
для струнного квартету, бандури, флейти – «Спогади», 
«Мелодія блакитного неба» та інші.  

У мішаних ансамблях бандура постає рівноправним 
учасником. Серед сучасних мішаних ансамблів за участю 
бандури є «Барви Львова» (бандура, баян, скрипка) – 
виконують українські народні пісні «На камени ноги мию», 
«Розпрягайте хлопці коні», «Вербовая дощечка», «Вийди, 
вийди, Іванку» та інші. Зокрема, учасниця колективу Наталія 
Курило створила чимало авторських творів та обробок для 
бандури, які виконують дитячі ансамблі. Новим й успішним 
етногуртом зі Львова є мішаний ансамбль «Troja Zillia»                 
(2014 р.) у складі бандури і різноманітних перкусій, решта 
інструментів постійно змінюється. У репертуарі твори «Ніч, 
яка місячна», «Ти до мене не ходи» та інші. Також бандура 
використовується у гуртах ONUKA, Кrut, «Тінь сонця» (у 
репертуарі – твори дохристиянських часів, доби Козаччини, на 
вірші й музику С. Василюка) та інших. 

Якщо бандуристи-ансамблісти попередніх етапів брали 
за зразок хорову манеру співу, то на сучасному етапі 
звертаються і до естрадної (тріо «Краля», гурт «Riverland»            
та ін.). Для колективів сьогодення відкриті нові перспективи та 
репертуарні можливості. Наприклад, учасники молодих гуртів 
самі пишуть твори та видають збірники – Г. Матвіїв зробив 
аранжування для гурту «Fleur» та записав із ними альбом 
«Тисяча світлих ангелів»; М. Круть видала нотну збірку 
«Альтернатива» (2017 р.) до якої увійшли композиції на вірші 
В. Симоненка, гурту «Скрябін», а для капели бандуристів 
авторка зробила джазові обробки народних пісень «Висока 
верба», «Ой ходить сон». А. Войтюк видала нотну збірку 
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«Bandura Girl». 
Представники бандурного ансамблевого музикування 

ХХI століття своєю творчістю переконливо доводять, що 
бандура – це сучасний, стильний інструмент, на якому можна 
виконувати академічну класичну музику, джаз, ретро, світові 
хіти, музику до кінофільмів, авторські композиції та ін. Серед 
них – гурти «Шпилясті кобзарі» («Щедрик», «Поїхала баба в 
ліс», «Тиха ніч», «Шампанські очі», «Jingle Bells» та інші); 
Krut («Забери мене до себе на Різдво», «Кімната», «Мені так 
хочеться», «Така як ти» та інші); «B&B project» (кавери на 
саундтреки фільмів «Гра престолів», «Пірати карибського 
моря», «Матриця»; Й. С. Бах «Токата та Фуга ре-мінор», 
«Щедрик» та інші; taSama (бандура-домра) виконують кавери 
на українські композиції та світові хіти – «Last Christmas», «По 
всьому світу», «Ой, на Івана, та й на Купала» та інші.  

Висновки. Таким чином, ансамблі бандуристів як 
України, так і діаспори мають в своєму репертуарі 
різножанрові композиції. Найбільш поширеними у 
виконавському плані є українські народні пісні («Ти ж мене 
підманула», «Ти до мене не ходи»); шевченківські твори 
(«Думи, мої», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт», 
«Учітеся, брати мої») та патріотичні «Вічний революціонер», 
«Не пора», «Марш України» та інші. У репертуарі бандуристів 
діаспори дуже поширеними є твори Г. Хоткевича і 
Г. Китастого, традиційні кобзарські танці, аранжовані для 
ансамблів. Для інструментальних ансамблів мішаного типу ще 
недостатньо репертуарного матеріалу, учасники колективів 
активно здійснюють аранжування. Натомість для однорідних 
тріо бандуристів та капел є чимало авторських творів та 
аранжувань Ок. Герасименко, В. Мішалова, В. Павліковського, 
С. Овчарової, М. Шевченко та ін.  

Суттєвий вплив на специфіку репертуару ансамблів 
бандуристів має інструментарій (наприклад, діатонічний чи 
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хроматичний, київського чи харківського типу, наявність 
оркестрових різновидів – бандури-баса, наприклад), його 
технічні й виконавські можливості. Переважно, виконавська 
вокальна фактура співу більшості колективів – триголосся під 
супровід бандури, рідше – чотириголосся.  

Основними тематичними сферами вокально-
інструментальних та інструментальних жанрів репертуару 
бандурних ансамблевих колективів є: релігійно-духовна 
тематика (псальми, канти, колядки та щедрівки), твори 
національно-патріотичного характеру, Шевченкіана, 
фольклорна різнохарактерна сфера (народні пісні), а також 
естрадна й розважальна (жартівлива, сатирична, настроєво-
меланхолійна тощо).  

Дитяча бандурна творчість представлена в основному 
малими формами (дуети, тріо) та капелами. На сучасному 
етапі для дитячих ансамблів пише численні твори 
Ок. Герасименко, здійснюють аранжування й обробки 
О. Вільгуцька, І. Вусатюк, Н. Курило. В. Ткачук, Б. Стандара 
та інші. 

Ансамблеве бандурне виконавство щільно пов’язане з 
хоровим мистецтвом. Це відображається і на репертуарних 
зразках, і на академічній манері співу. Ці тенденції притаманні 
як бандурним ансамблям України, так і зарубіжжя. Це добре 
помітно на репертуарі Капели бандуристів імені Тараса 
Шевченка (США), де, окрім оригінальних обробок і 
композицій Г. Хоткевича та Г. Китастого, входять і хорові 
твори М. Березовського, А. Веделя, М. Леонтовича, 
К. Стеценка та ін. Репертуар капел бандуристів поєднує хорове 
та бандурне мистецтво в єдине ціле. Велике значення має 
удосконалення інструмента, саме це дало можливість 
однорідним і мішаним капелам залучати до свого репертуару 
поліфонічні композиції і твори великої форми. 
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ODDÍL 8. TECHNICKÉ VĚDY 

 
§8.1 CONCEPTUAL BASIS OF THE FORMULATION OF 

GLUTEN-FREE PRODUCTS BASED ON THE USE OF 
DOMESTIC PLANT RAW MATERIALS (Gorach O., Kherson 
state agrarian and economic university) 

 
Introduction. In recent years, the production of gluten-free 

products has gained great popularity in the world. According to the 
trends, the number of allergic diseases caused by the indigestibility 
of certain food compounds, in particular gluten, is increasing. An 
important factor in the health of the nation is the full nutrition of the 
population, in connection with which the problem of studying the 
mechanisms of health and ways of its preservation is extremely 
urgent. One of the directions of the implementation of the state 
policy in the field of healthy nutrition of the population of Ukraine 
is the development of highly efficient technologies in the 
processing industries of the agricultural industry, the search for new 
domestic sources of raw materials and the creation of new 
generations of food products enriched with vital trace elements. 

The necessity and expediency of developing a technology 
and recipe for the production of gluten-free products is due to the 
growing trend in the number of allergic diseases caused by the 
indigestibility of certain food compounds, in particular gluten. In 
addition to people suffering from celiac disease and gluten-
dependent diseases, gluten intolerance is often accompanied by 
other diseases. The reason for the threat of gluten consumption is 
related to the use of wheat with a high gluten content, which was 
bred in the 20th century. Cereals that contain the largest amount of 
gluten include: wheat, rye, barley and products containing them. 

The preliminary studies conducted to study the chemical 
composition and biological value of grain crops, such as corn, rice 
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and others, which do not contain gluten, allowed us to conclude 
about the possibility of their use for the manufacture of gluten-free 
products of various functional purposes, since it is these crops in 
terms of biological value, content nutrients, vitamins and minerals 
may meet the requirements CODEX STAN 118-1979. 

The conducted analysis of the production of functional 
gluten-free products allows us to conclude that today the main 
share of the market of gluten-free products in Ukraine is occupied 
by imported products, which indicates the relevance of the 
development and implementation of domestic technologies and 
recipes for the production of gluten-free products. 

Recipes for the production of gluten-free products were 
researched and developed by leading domestic and foreign scientists, 
including Drobot V. I., Hryshchenko A. M., Dorohovich V. V., 
Babich O. V., Sabluk V. I., Prytulska N.V., Doman G., Perlmuter D., 
Aguilar N., Gallagher E., Rosell C. and others. 

The production of gluten-free products will allow to expand 
the assortment of domestic manufacturers of bakery products and 
to replace expensive imported gluten-free products with our own, 
annually renewed plant raw materials based on the use and 
implementation of the latest innovative technologies. In connection 
with the above, the issue of developing technologies and recipes for 
the production of domestic gluten-free products of various 
functional purposes based on the use of domestic plant raw 
materials becomes particularly relevant. 

Presenting main material. Full and balanced nutrition of the 
population of Ukraine is one of the most important factors 
determining the health of the nation. The health of the nation is an 
indicator of the civilization of the state, which reflects the level of 
its socio-economic development, the main criterion for the 
expediency and effectiveness of all spheres of human activity. 
Currently, in Ukraine, the trend towards the deterioration of the 
health of the population has reached a threatening level. This is due 
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to many factors, in particular, the deterioration of the ecological 
situation and the consumption of food products of dubious quality. 
In this regard, the problem of studying the mechanisms of health 
and ways of preserving it is extremely relevant. Understanding the 
essence of health from the standpoint of physical, psychological, 
social, and spiritual well-being will reveal worldview, cultural, 
medical-biological, and psychological-pedagogical aspects of its 
formation. The importance of these factors is confirmed by the 
priority direction of state policy [1]. 

One of the ways to implement the state policy in the field of 
healthy nutrition of the population of Ukraine is the development of 
highly effective technologies in the processing industries of the 
agricultural industry, the search for new domestic sources of raw 
materials and the creation of new generation food products 
enriched with essential micronutrients. According to the trends, the 
number of allergic diseases caused by the indigestibility of certain 
food compounds, in particular gluten, is increasing. In addition to 
people suffering from celiac disease and gluten-dependent diseases, 
gluten intolerance is often accompanied by other diseases such as 
Turner syndrome, type 1 diabetes, autoimmune diseases of the 
thyroid gland and liver, unspecified increase in the level of 
aminotransferases, deficiency of immunoglobulin A (lgA) and 
Down syndrome. Based on the above, it can be concluded that 
limiting the consumption of gluten-free products is a vital necessity 
for patients with celiac disease, allergy or non-allergic sensitivity to 
gluten. Such people are from 1 to 7% of the population all over the 
world and their number will increase in the future. 

In connection with the above, the issue of production of 
functional gluten-free products with the use of domestic annually 
renewable raw materials is gaining particular relevance. 

The cause of the threat of gluten consumption is due to the 
use of wheat with a high gluten content, selected in the 20th 
century. Cereals containing the largest amount of gluten include 
wheat, rye, barley and products containing them. 
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Gluten (gliadin) or gluten is a protein that is part of the grain, 
wheat. For example, rye contains secalin, barley contains hordein, 
without undergoing special processing, they contain these 
substances. It should be noted that today the threat is that most food 
products contain «hidden gluten», since it is not only found in 
flour, cereals and bakery products, but also in products where it is 
used to improve taste qualities, consistency, namely in the 
production of various sauces, sausages and confectionery, 
chocolate and even medicines. The main reasons for the 
development of gluten production are shown in fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Development factors of gluten production 
 
Gluten serves as one of the criteria for evaluating the quality 

of flour in the baking industry and is most often used in this field. 
Flour improvers are widely used in the flour milling industry, and 
gluten is the most common of them [2, 3]. 

Reasons for the development of gluten production 

bakery 
industry 

demand from the food industry 

reasons for the increase in 
demand 

- increase in population; 
- well-being of the population of the regions 
- increase in the level of demand; 
- profitability of production. 

meat processing 
industry 

increasing the range of consumption 

new types of semi-
finished products 
замінників м'яса 

 

gluten-free bakery 
products 
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The world market for gluten-free bread in 2015 amounted to 
USD 1 billion and accounted for almost a third of all gluten-free 
products. The demand for gluten-free products is almost 
completely met by the developed countries of North America and 
Western Europe [4]. 

Statistics show that today 40% of gluten-free products are 
consumed by Europeans. The most widespread is the consumption 
of gluten-free products in North and South America and every year 
the production and consumption tends to increase. In fig. 2 shows 
the distribution of global consumer demand for gluten-free 
products [5]. 

 

Fig. 2 Diagram of production of gluten-free products in the 
world, % 

 

To date, the results of research carried out by the company 
Pro-Consulting, which conducted a study of the world market of 
gluten and wheat processing products, are known. The study 
examined the production and foreign trade of gluten between 
different countries. Research was also conducted on the production 
of such wheat processing products as starch, glucose and glucose-
fructose syrups, lysine, citric acid. In addition, the prospect of 
production of gluten-free products in Ukraine was investigated [6, 7]. 
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World experience in the production of gluten-free products 
shows that the industrial production of gluten-free products is 
carried out by companies such as Dr. Shar (Italy), Glutano 
(Germany), Finax (Sweden), Moilas, Valio (Finland), etc. They 
offer a fairly wide selection of products for the nutrition of people 
with celiac disease, namely: bread, pasta, cookies, pizza base, 
baking mixes, etc. Such products are patented, they are 
distinguished by the presence of the «gluten-free» label on the 
package. 

To date, the number of manufacturers in Ukraine who are 
engaged in the production of gluten-free products has a tendency to 
increase. In the domestic market, you can find products labeled 
«Gluten-free». In addition, the «Crossed out ear» quality mark was 
developed for manufacturers and has been in effect since 2017, 
which indicates that the manufacturer complies with all European 
standards for the production of gluten-free products. In Ukraine, 
nine companies have a licensed European label. In fig. 3 shows the 
quality mark «Crossed out spike», which is applied to gluten-free 
products. 

 

Fig. 3 Quality mark «Crossed out spike» 
 
In addition, the «Ukrainian Celiac Association» operates in 

Ukraine, founded in 2007, which deals with the diagnosis of 
consumers with gluten intolerance and allows determining how 
gluten affects health and the need for additional examinations. 
«Ukrainian Celiac Union» is an official member of the Association 
of European Celiac Unions (AOECS) and the right holder of the 
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trademark «Crossed out spike», which guarantees the quality and 
safety of gluten-free products at the international level [8]. 

It should be noted that the CODEX STAN 118-1979 standard for 
gluten-free products has been developed and is in force in Ukraine, 
which contains unified indicators of the quality of such products and 
allows determining the gluten content. According to the current 
standard, products should not contain gluten or should not exceed the 
established norm of 20 mg/kg [9]. 

Today, according to domestic researchers, the number of 
patients with celiac disease and gluten deficiency in Ukraine is 
approaching 400,000; 47.5 thousand children have autism spectrum 
disorders, 19.69 thousand suffer from cerebral palsy, 2.5 thousand 
patients have been diagnosed with celiac disease. Table 1 presents 
the market of gluten-free products in Ukraine. 

 
Table 1 

Market of gluten-free products in Ukraine 
 

Manufacturers City Product name 

TM «Asparagus» Kyiv sorghum flour 
LLC «Starch products of 
Ukraine» 

Kyiv Sago groats 

TM «Healthy Tradition» Kyiv dry breakfast «Raw Granola», 

«Eye da Baker» LLC Kyiv nutritious sugar-free bars with 
different flavors 

TM «Let's be healthy» Lviv gluten-free cookies «Cinnamon» 
TM «Eat Well» Kyiv vanilla cookies 
TM «Good Line» Kyiv dessert «Mango - Passion fruit» 
«Panini» LLC Dnipro Cupcake Dessert 
TM «Skyryanka» Skvyra, Kyiv 

region. 
corn spirals 

«Agro-Yug-Service» LLC Mykolaiv buckwheat and corn groats, 
buckwheat and corn flakes, 
buckwheat and corn flour 
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Analyzing the data in the table. 1, it can be concluded that 
currently, in Ukraine, the sale and production of gluten-free 
products is only gaining momentum. The majority of 
manufacturers are located in the capital. Most of the products can 
be bought only through online ordering or found on the shelves of 
such stores as «Silpo», «Fozi», «Eko-lavka». Based on the 
conducted research, we can conclude that today the main share of 
the gluten-free food market in Ukraine is occupied by imported 
products, but the production of domestic gluten-free products is 
increasing, so in 2019 the first manufacturers of these products 
appeared. 

Today, the basis of treatment for people suffering from 
intolerance is dietary nutrition aimed at the complete exclusion 
from the diet of all gluten-containing products containing wheat, 
rye, barley, oats, as well as hybrids of these grains (kamut and 
triticale). All existing gluten-free production technologies are 
associated with the replacement of traditional wheat and rye flour 
with corn, buckwheat, rice, amaranth, etc. 

Scientists from many countries of the world paid great attention 
to the development and improvement of micronutrient-enriched bread 
and gluten-free flour products technologies, in particular leading 
Ukrainian scientists: V. I. Drobot, A. M. Hryshchenko,                         
V. V. Dorohovich, O. V. Babich, Sabluk V.I., N.V. Prytulska [10-16]. 
Scientists: G. Doman, Institute for Human Potential Development 
(USA), D. Perlmuter and others describe the effect of a gluten-free diet 
on improving the condition of people and other [17-22]. 

The production of gluten-free products, based on the 
replacement of traditional gluten-containing flour with flour that 
does not contain it, will allow to expand the range of domestic 
manufacturers of bakery products and replace expensive imported 
gluten-free products with their own products every year. renewable 
plant raw materials based on the use and implementation of the 
latest technologies. In addition, the introduction of innovative 
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technologies into domestic production with the use of domestic 
plant raw materials of functional purpose will allow to increase the 
nutritional value, expand the range for manufacturers engaged in 
the production of bakery products for dietary and preventive 
nutrition, and ensure zero waste and ecological cleanliness of 
production. The introduction of technologies and recipes of gluten-
free production will contribute to the expansion of the range of 
cafes, restaurants and other catering establishments in connection 
with the development of the tourist business. 

In addition, the analysis of literary sources allows us to 
conclude that Ukrainian manufacturers are increasing the range of 
gluten-free products and that this range of products is currently 
being sold in supermarkets. 

To date, there are technologies and technological equipment 
for the production of gluten-free products in the world. In Ukraine, 
the issue of high-quality equipment that will ensure proper cleaning 
of grain and its processing products from crops that may contain 
gluten is an urgent issue. 

The technology of cleaning and manufacturing gluten-free 
flour is complex and consists in the fact that the gluten is first 
isolated, and then it must be replaced with another sticky structure. 
Domestic manufacturers of gluten-free products use the experience 
of making classic flour, which helps in the production of gluten-
free products. 

As a result of the analysis of literary sources on the topic of 
the work, it was established that the basis of the development of 
technology for the production of gluten-free bakery products is the 
replacement of traditional gluten-containing flour with gluten-free 
flour, namely corn and rice flour. 

To date, there are well-known technologies for the 
development of recipes and technologies for gluten-free bakery 
products of various functional purposes based on corn and rice 
flour. The main reason for using corn flour is related to the fact that 
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it is traditional for the production of national flour products in the 
countries of Africa and South America, and rice flour for Japan and 
China. 

In Bulgaria, a gluten-free recipe was developed for the 
preparation of bread, pancakes, muffins and biscuits based on the 
use of rice flour, corn starch, pectin and dry milk [23]. The 
National University of Food Technologies in Kyiv has developed a 
technology for gluten-free bread based on corn and potato starch 
with the addition of 30% rice and 15% buckwheat flour instead of 
starch [24]. 

Recipes for gluten-free cookies using sugar substitutes 
(isomalt and lactyl) were developed at the Kyiv National 
University of Trade and Economics [25]. In Belarus, at the 
Scientific and Production University of Food Technologies of 
Unitechprom BRU and Beltechnokhlib, mixtures of the gluten-free 
«Vita» series have been developed for the production of bakery and 
confectionery products. They include gluten-free types of cereals - corn, 
buckwheat, rice, soy protein isolate, as well as corn, potato and wheat 
starches, the protein content of which is reduced, skimmed milk 
powder, thickeners - guar gum and xanthan gum. When choosing the 
ingredients of the mixtures, both the absence of gluten and the 
minimum protein content were taken into account [26]. 

Today, most of the recipes and technologies for gluten-free 
flour products developed in the world belong to the largest 
companies in America and Europe: Dr. Schaer, Aproten, 
GLUTANO FARMO - Italy; GULLON – Spain; Bezglutenex, 
Balviten, Glutenex - Poland; Maddys - USA; Milupa, 
Hammermühle, camidaMed – Germany; Taranis – France; Beam, 
Bridge – Great Britain. All products have patents and «gluten-free» 
labeling on the packaging. But the main problem of manufacturers 
of gluten-free products is the high cost, which is 2-2.5 times higher 
than the cost of similar traditional products [27, 28]. 

To date, the St. Petersburg branch of the State Research and 
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Development Institute of the Baking Industry has approved 
regulatory documentation for gluten-free mixtures with rice and 
corn flour for the production of bakery products. The dosage of 
flour is 20-30% [29]. It was noted that when adding corn and 
buckwheat flour, the specific amount of bread decreases, and the 
porosity becomes denser and the plasticity of the crumb decreases [30]. 
The flavor profiles of bread made from rice baking mix are very 
close to wheat bread. Bread from a rice mixture for baking has a 
pronounced aftertaste of rice flour. The flavor profiles of corn and 
buckwheat bread are different from wheat bread. The marked 
aftertaste and smell of corn and buckwheat flour, the color is softer 
and the color of the crust is more intense [28]. 

Analyzing global technologies for the production of gluten-
free bakery products, we can conclude that the most promising is 
the use of corn flour, since corn is a traditional grain crop for 
Ukraine. Various varieties of corn are grown in Ukraine and their 
number is constantly increasing. In fig. 1.4 shows the corn growing 
regions in Ukraine. 

 
Fig. 4 Corn growing regions in Ukraine 
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In fig. 5 shows the diagram of corn cultivation and the 
relationship to the volumes of other grain crops in Ukraine in 2021. 

 
Fig. 5 Diagram of the cultivation of corn and other grain 

crops in Ukraine in 2021. 
 
Analyzing the data shown in fig. 4 and 5, it can be concluded 

that today the volume of corn cultivation in Ukraine has a stable 
development due to the variety of varieties suitable for cultivation 
in Ukraine. 

Conclusions. The conducted analysis indicates the need to 
provide celiac patients with high-quality and inexpensive 
domestically produced specialized products based on the 
development of the latest progressive technologies and recipes for 
gluten-free production using annually renewable plant raw 
materials. In addition, an urgent task in connection with the 
development of the tourist business is the introduction of 
innovative technologies into domestic production using domestic 
plant raw materials of functional purpose for cafes, restaurants and 
other public catering establishments. 

The introduction of gluten-free production technologies into 
domestic production will allow the Ukrainian market to be filled 
with products based on the use of its own annually renewed raw 
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materials, provided that domestic technologies, processing and 
recipes for the production of useful products are followed. , high-
quality gluten-free raw materials are being developed. 

In connection with the above, the issue of the production of 
domestic high-quality and useful gluten-free products based on the 
development of technology and recipes for the production of 
gluten-free base for pizza and bakery products of various functional 
purposes is becoming particularly relevant.  
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§8.2 PROBLEMS AND PROSPECTS OF OF LOGISTIC 
INFORMATION CORPORATE SYSTEMS ON EMERGING 
MARKETS IN CRISIS PHENOMENA (Krasnyuk M., Kyiv 
National Economic University named after Vadym Hetman, 
Goncharenko S., Kyiv National University of Technologies and 
Design, Tuhaienko V., Kyiv National University of Technologies 
and Design, Krasniuk S., Kyiv National University of 
Technologies and Design) 

 
Introduction. Optimally organized logistics can provide not 

only an additional competitive advantage, but also be an important 
anti-crisis factor. In particular, strategic and tactical techniques of 
logistics, such as: integration of the value creation chain, evaluation 
of route efficiency, use of intelligent information technologies, 
optimization of communications, forecasting of demand, in-depth 
cost analysis, use of a scenario approach for modeling - will allow 
corporations to ensure additional efficiency (measured by time, 
funds, reputation, etc.). That is, effective logistics can be 
considered as a source of sustainable competitive advantage [1]. 

The use of not only software and technical complexes, but 
also powerful innovative algorithmic support, in the conditions of a 
globalized world and intelligent technologies for processing both 
structured and unstructured information, allows to significantly 
improve the quality and competitiveness of management solutions. 
The implementation of most classical logistics concepts would be 
impossible without the use of parallel computing, local and global 
computer networks, telecommunication systems and intelligent 
information and software [2]. 

One of the key roles in logistics systems at the micro, macro 
or meso level is played by appropriate information support. A 
general trend in the development of information technologies is the 
use of additional intelligent analytical methods of collecting, 
processing, storing and transmitting information [3]. 
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The next argument for the relevance of the research in this 
article is the solution to the "Big Data" problem in the field of 
corporate logistics. The vast arrays of logistics data in OLTP and 
DataWatehouses accumulated in organizations contain many 
potentially useful hidden patterns that can and should be used for 
ongoing and strategic optimization. But simple methods of 
analysis, such as discovery visualisation, cannot help in this            
case [4].  

They allow to answer only the question: "what happened", 
but it is necessary to get an answer to the question: "what should be 
done", "what will happen". This requires mechanisms for building 
predicative models that are able to find non-trivial regularities in 
large volumes of data, that is, the use of Data Mining technologies, 
and at the next stage of development, KDD technologies [5].  

The application of  Data Mining algorithms and technologies 
is actually the only possibility to obtain additional utility from 
accumulated data stores. Data Mining allows to extract knowledge 
from data and turn it into competitive advantages: qualitative 
forecasting, more precisely identifying target audiences, predicting 
the development of events, managing risks, identifying 
"bottlenecks", identifying potential customer needs and offering 
new logistics products and services based on them, optimizing 
product placement, thereby minimizing duplicate and redundant 
intra-corporate movements, etc [6]. 

Taking into account the above, the research and analysis of 
the causal and effect stages of the development of logistics 
information systems, the analysis of current problems and the 
generation of directions for the innovative development of  LIS 
within the framework of globalized corporate information systems, 
the development of principles and concepts of the creation and 
effective functioning of LIS in the conditions of crisis 
macroeconomic phenomena are the urgent tasks of this research. 

Logistics as a scientific discipline and management practice 
can become a reliable assistant in improving the activities of 
enterprises by increasing their integral competitiveness. 
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The modern development of logistics enterprises should be 
aimed at improving management analysis and strategic modeling 
and planning based on such in-depth intellectual analysis. 
Innovative models of LIS develop mutually with processes of 
reengineering of business processes and information flows. 
Logistics enterprises should move to a complete reorganization of 
logistics procedures, reducing the number of functional cycles and 
volumes of related activities, in particular due to the 
implementation of effective intelligent logistics information 
systems, taking into account the principle of "perforating material 
flow", which becomes an object of management with qualitative 
and quantitative indicators that are controlled by OLAP, BI and 
KDD methods.  

As a next step, on emerging markets it is necessary to create a 
knowledge-oriented cloud system for logistics centers, which in the 
current crisis conditions will help enterprises to quickly establish 
and qualitatively maintain new hybrid cross-border logistics 
connections in the conditions of macro-crisis phenomena in 
traditional sales markets [7]. 

However, the material flow management system currently 
existing on emerging markets is insufficiently transformed and 
adapted. A number of features should be taken into account when 
developing logistics models aimed at use in the general economic 
space of the EU. 

Taking into account the above, it can be concluded that in the 
analyzed scientific studies, the issue of innovative development of 
LIS within the framework of globalized corporate information 
systems, development of principles, concepts and technologies for 
the creation and effective functioning of innovative LIS in 
conditions of crisis macroeconomic phenomena of the domestic 
globalized economy is practically not investigated. 

The strategic direction of improvement and transformation of 
LIS on emerging markets  should take place with consideration the 
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problems identified in this study and in the following relevant 
directions: 

1) the absence of a state policy on logistics problems, which 
is manifested both in the absence of an appropriate regulatory 
framework (corresponding to the European one), and in the absence 
of certified specialists and their training centers.  

2) the systemic economic crisis, the incomplete solution to 
the ownership issue, the reduction of production volumes, inflation 
- which significantly slow down any innovations. 

3) There is practically no or incomplete comprehensive total 
detailed accounting of logistics costs throughout the logistics chain 
in the holding/corporation, in which their constant growth in the 
transport and warehousing business is overshadowed by the 
efficiency achieved outside this sphere. 

4) Logistics management involves radical changes in the 
structure of an enterprise, transition to more flexible organizational 
structures, creation of specialized transport and warehouse services, 
i.e. reengineering of business processes and reengineering of 
information systems of the corporation. 

5) An introduction of the concept of a total logistics 
management is still hampered by shortcomings in a professional 
training of personnel. 

6) Reorientation from the service market to the consumer 
market and, as a result, reaching the limit of effectiveness of the 
traditional management system of the service and production 
spheres. For the further competitiveness of domestic 
goods/services, it became absolutely necessary to use all ways of 
increasing efficiency and optimizing the use of corporate resources 
(time, funds, materials, reputation). 

7) The development of innovative computer technologies and 
algorithms, which allows to carry out analytical intelligent 
processing of huge arrays of information and to exchange built 
laws and data models in real time with minimal time spent on their 
use throughout the corporate management system [8, 9]. 
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Presentation of the basic material. The integration, 
coordination and synchronization of the corporation's commodity 
and financial flows depends on the completeness, relevance, 
verification and efficiency of the operation of logistic information 
flows. For this purpose, enterprises create a LIS as a system of 
relationships between people, equipment and relevant management 
procedures in order to provide an appropriate information base for 
planning, organization and control of logistics at the enterprise. The 
main function of  LIS is to ensure the adoption of effective logistics 
decisions. 

Supporting the functionality of international logistics chains 
on the territory of  emerging markets, the LIS concept proposed 
below is a complex system of collective use with a single 
information space. 

The existing functional complex of classic LIS tasks: 
- Organization of mixed cargo transportation; 
- Organization of interaction of companies responsible for 

various types of transport and directions of transportation; 
- Search for new customers, suppliers, carriers and other 

participants in the delivery of goods; 
- Management of industry databases and data warehouses; 
- Maintenance of the tariff directory, formation of invoice 

models and issuance of invoices according to templates; 
- Formation of standard delivery process control schemes; 
- Providing clients with information on the condition of the 

cargo and control of the transportation process by each individual 
mode of transport involved. 

However, the developing intelligent LIS should have a wide 
range of functionality for controlling the main warehouse 
operations - loading and unloading operations, cargo acceptance, 
marking and bar coding, registration of arrival and departure, 
repackaging, assembly and fraud detection operations. 

The transport functionality of the intelligent LIS must 
provide the main functions of transport logistics - receiving and 
forming orders, managing planned and actual routes, drawing up 
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the optimal traffic schedule, the time of stay and completion of 
each stage of transportation, planned and actual expenses along the 
route, calculation of transportation expenses at each stage, cargo 
tracking in transit. 

An important element of new systems is the availability of 
financial components that provide/guarantee the supporting 
financial component of long-term business processes. The modular 
concept of the system allows for phased implementation of the 
system at specific enterprises in accordance with current external 
influences. 

Therefore, taking into account the above, the LIS of a 
logistics enterprise should consist of the following subsystems: 

– data collection subsystem, which receives raw data from 
many external and internal sources (Data Warehouse), for example, 
from suppliers, customers, contact audiences, from the sales and 
supply department, etc.; 

– subsystem of data synthesis and analysis, where the 
analytical processing of data (OLAP) necessary for managing the 
logistics processes of an enterprise takes place (filtering, analysis, 
evaluation, etc.); 

– a subsystem that generates reports for making optimal 
logistics decisions (which includes customer databases, analytical 
models that formulate relevant conclusions). Processing and 
analysis of data at the enterprise should be carried out using 
appropriate means of economic and mathematical modeling [10]. 

Such a system should consist of orderly interdependent 
elements and possess some set of synergetic qualities. Most often, 
LIS is also divided into functional and supporting subsystems. 

The functional subsystem consists of a set of tasks to be 
solved, grouped according to the common goal. 

The support subsystem includes the following elements:                
1) technical support, that is, a set of technical means that ensure the 
processing and transmission of information flows; 2) information 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

395 

support, which contains various directories, classifiers, codifiers, 
means of formalized description of data; 3) mathematical support, 
that is, a set of methods for solving functional tasks. 

The main goal of forming an effective multi-module LIS of a 
logistics enterprise is to improve the efficiency of the enterprise's 
logistics processes and optimize its logistics costs. The following 
can be considered the main characteristics of a modern LIS for a 
domestic logistics enterprise:  synchronization and coordination 
between financial, informational, logistical and material flows;  
coherence, sequence and complexity of actions of different time 
periods, different levels of management; reality of tasks, correct 
use of information, optimal decision-making in logistics. 

    At present, all LIS are, as a rule, automated control 
systems. To build a logistics information system, it is always 
necessary to pay great attention to the principles of building a LIS. 

 The principles of LIS construction include: 
1) The principle of reliability and accuracy provides for the 

absence of errors in the formation of a database of accumulated 
information. 

2) The principle of continuity means the systematic 
collection, accumulation and processing of information. 

3) The principle of efficiency and timeliness arises due to the 
requirement of quick market research and the search for necessary 
information due to the constant dynamism of the external 
environment of an enterprise. 

4) The principle of rationality and completeness of 
information collection involves searching for only necessary 
information related to the company's activities and collecting it in 
full to form a comprehensive analysis and search for solutions. 

5) The principle of economy is determined by the value of 
information and determines the optimization of costs for obtaining 
and processing information. 

6) The principle of simplicity implies that information should 
be presented in such a way that the recipient can understand it. 
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7) The principle of clarity of the information flow - 
information should not be very complex (absence of information 
overload) and should comply with the principle of simplicity. 

8) The principle of relevance arises from the fact that 
information is necessary to allow its recipient to solve a problem or 
make a decision. 

9) The principles of adequacy arose due to the need to match 
the content of information with material and other flow processes. 

The ability not only to localize LIS but also to the parallel 
operation of information systems and technologies makes it 
possible to approach the management of material flows from a 
systemic perspective, ensuring the processing and exchange of 
large volumes of information between various participants in the 
logistics process. When implementing logistics functions at an 
enterprise, the main areas of design and information work within 
the framework of LIS are: 

- technical means for performing the software task are 
determined; 

- requirements for quality characteristics are drawn up and 
the necessary volume of financial and labor resources is 
determined; 

- the basic methods of forming program tasks are determined; 
- organizational forms of implementation of program tasks 

are selected; 
- network models of stages and works are created; 
- systems of assessment criterias and motivations for actions 

are being developed; 
- control, accounting and assessment of work progress are 

organized. 
The logistics system at an enterprise is effective only when 

conditions are created for its integration into current production and 
commercial processes. This problem is solved by creating an 
information base corresponding to this type of production, its 
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volume and other characteristics of the production structure of 
enterprises. This includes the monitoring audit of resources 
(availability of actual and planned orders, content of production 
main and intermediate warehouses) and terms (delivery, 
processing, waiting, downtime, meeting deadlines). 

Thus, the information subsystem for making a separate 
management decision regarding LIS should consist of four 
interconnected blocks, namely: 

1) the unit of input information that is accumulated in the 
form of a database based on retrospective and forecast information 
for a certain date and is relatively unchanged over time; 

2) the unit of operational information that comes directly 
from the production sites of the enterprise and constantly changes 
as the production process progresses; 

3) the unit for the formation of a management decision, in 
which, on the basis of analytical models, input and operational 
information is processed and justified by the expediency of the 
adoption of this management decision and its parameters (in 
particular, the terms of adoption); 

4) the unit of management decision-making, which contains 
the relevant fragment of the organizational structure of enterprise 
management, i.e. divisions, officials involved in making a 
management decision, and relationships between them. 

5) the unit of source information, which represents the 
resulting information provided to the manager (in accordance with 
his powers, job rights and functional duties) about the state or 
activity of this or that object in the form of information about the 
availability of personnel at an enterprise by category personnel and 
structural divisions as of a certain date, which includes regulatory 
and planning, actual and special information. 

The set of information flow processes at an enterprise forms 
an information system, which consists of: 1) information 
infrastructure (information and technologies); 2) information 
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support (means of receiving, processing, storing and transmitting 
information) . Moreover, at present, it is difficult and inappropriate 
for LIS in the conditions of a transformational economy to clearly 
separate them. 

Based on the set goal, the main tasks of intelligent LIS at an 
enterprise were formed, which from a functional point of view 
represent a four-level hierarchical system. 

Information infrastructure and information support do not 
have a clear distinction, since information and information 
technologies cannot exist separately without information support. 
In the absence of information support, information becomes more 
accessible to everyone and ceases to be a unique and expensive 
resource. 

It is worth paying attention, in the context of the design and 
development of LIS, the statement that the development of logistics 
systems is determined by a system of economic, information-
organizational, technical-technological and social measures, the 
implementation of which allows to comprehensively improve the 
organization and management of an economic object with the aim 
of saving resources with simultaneous compliance safety and 
ecological and economic efficiency [11]. 

Modern IT solutions in the field of CRM allow enterprises to 
collect a complete history of relationships with customers and 
always have up-to-date information about the sales process, about 
solving customer service problems, and about the effectiveness of 
marketing activities. 

It is quite clear that the availability of such information can 
be of great benefit in understanding the company's position on the 
market and determining development strategies through the 
effective use of OLAPKDD. Failure to use analytical methods in 
this situation deprives the company of many significant 
opportunities to gain a competitive advantage. 

Thanks to the functioning of the enterprise management 
system, the organization's goal of a certain level is achieved. To 
improve the management structure, a preliminary deep study of the 
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existing information flows is necessary, the determination of the 
contradictions formed between the content of the management 
functions and its organizational forms, between the organizational 
structure and the quantitative composition of the bodies and in their 
management, the establishment of a unified system in the work of 
managers, and the regulation of the functional duties of employees. 

As we can see, in the existing concepts of logistics 
management within the framework of classic CIS (SCM, CRM, 
ERPII), the main attention was paid to material flows of goods, raw 
materials, and funds. Laws/regularites and knowledge were not 
given even a secondary role. Under the information provision of 
the process of movement of goods from the supplier to the 
consumer, only operative and some analytical information was 
assumed. The main trend in the improvement of modern corporate 
logistics management processes is the recognition of the priority of 
the analytical, knowledge-oriented component for DSS. 

Main conclusions. The need for the transformation of classic 
LIS in developed countries is not least stimulated by the need for a 
quick reaction of manufacturers to market conditions, the desire to 
quickly adapt to changing situations, and in emerging markets - the 
need to quickly adapt to dynamic macro- and microeconomic 
threats and crises. 

Supporting the functionality of international logistics chains 
on the territory of emerging markets, the proposed intelligent LIS is 
a complex system of collective use with a single information space. 

The vast arrays of OLTP and Data Warehouse logistics data 
accumulated in organizations contain many potentially useful 
hidden patterns that can and should be used for ongoing and 
strategic optimization.  

But simple methods of analysis, such as intelligence 
visualization, cannot help in this case. They allow to answer only 
the question: "what happened", and it is necessary to get an answer 
to the question: "what should be done", "what will happen". This 
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requires mechanisms for building predicative models that are able 
to find non-trivial regularities in large volumes of data, that is, the 
use of Data Mining technologies, and at the next stage of 
development, KDD technologies. 

The modern development of logistics enterprises should be 
aimed at improving management analysis and strategic modeling 
and planning based on such in-depth intellectual analysis. 
Innovative models of LIS develop mutually with processes of 
reengineering of business processes and information flows.  

Logistics enterprises should move to a complete 
reorganization of logistics procedures, reducing the number of 
functional cycles and volumes of related activities, in particular due 
to the implementation of effective intelligent logistics information 
systems, taking into account the principle of "end-to-
end/perforating material flow", which becomes an object of 
management with qualitative and quantitative indicators that are 
controlled by OLAP, BI and KDD methods. As a next step, on 
emerging markets, it is necessary to create an intelligent cloud 
system for the logistics centers that are being created [12], which in 
the current crisis conditions will help enterprises to quickly 
establish and qualitatively maintain new hybrid cross-border 
logistics connections in the conditions of macro-crisis phenomena 
in traditional sales markets. 

Prospects of use of research results. Currently, in the 
practice of domestic private and state corporations, globalized 
intelligent information technologies of logistics management 
(which were studied above) are practically not created and, 
therefore, not implemented. In fact, all active LIS currently: 

- function intra-corporately and do not support information 
gateways with other subjects of the domestic logistics services 
market, especially with foreign logistics centers; 

- do not provide comprehensive support for the entire range 
of logistics activities along the logistics chain; 
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- the technologies and policies underlying them are not based 
on recognized transnational norms. 

- do not support the detection of hidden patterns by Data 
Mining algorithms and do not provide for the creation and group 
use of the LIS knowledge base by all participants and potential 
customers of the logistics chain. 

      Therefore, on the basis of the above research, the causal 
and effects stages of the transformation of logistics information 
systems, the detection of systemic problems of such transformation 
and ways to solve them, the creation of the concept of innovative 
development of LIS within the framework of globalized 
transcorporate information systems - the prospects of the developed 
concept of designing, creating and effective functioning of LIS are 
clearly proven in the conditions of existing crisis macroeconomic 
phenomena. 
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§8.3 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСАМИ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ (Коваль М.В., Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського, Веретнов А.О., 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та 
військової техніки Збройних Сил України, Шкнай О.В., 
Науково-дослідний відділ військової частини, Возняк Р.М., 
Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського, Шишацький А.В., Центр досліджень 
трофейного та перспективного озброєння та військової техніки) 

 
Вступ. На даний час відбувається побудова єдиного 

глобального інформаційного простору між елементами систем 
управління різноманітного призначення. Головними 
відмінностями цієї архітектури є використання систем 
високого рівня інтеграції на основі принципів побудови 
мережі Інтернет. З цією метою здійснюється перехід від 
різнотипних незалежно функціонуючих підсистем до 
інтегрованих систем зв’язку та передачі даних (ІСЗ ПД) що 
забезпечують передачу, і «безшовне» з’єднання. Під 
«безмовністю» мається на увазі виключення ручних операцій 
при з’єднанні абонентів і обміні даними між різнорідними 
системами зв’язку. Це, в свою чергу, вимагає використання 
багатофункціональних засобів зв’язку, які дозволяють 
здійснювати наскрізне управління параметрами систем 
зв’язку. 

Орієнтовний взаємозв’язок між параметрами та 
управляючими змінними за рівнями моделі взаємодії 
відкритих систем наведено в табл. 1 [1, 2]. 

 
 
 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

405 

Таблиця 1 
Орієнтовний взаємозв’язок між параметрами та 
управляючими змінними за рівнями моделі OSI 

 (The Open Systems Interconnection model) 
Рівень OSI Об’єкти 

 управління 
Основні параметри 

оптимізації  
Управляючий вплив 

вузла  

Фізичний 

Радіоканал в 
межах 

радіозв’язностіз 
сусідніми вузлами 

Пропускна здатність, час 
передачі в каналі, витрати 

енергії батарей, потужність 
передачі, діаграма 

спрямованості антен тощо 

Потужність 
(спрямованість) 

передачі, вид модуляції, 
тип корегуючого коду, 

параметри тощо 

Канальний 

Радіоканали в 
межах 

радіозв’язності з 
сусідніми вузлами 

Пропускна здатність та час 
передачі в каналі, витрати 

енергії батарей, обсяг 
службової інформації тощо 

Алгоритми обміну 
канального рівня: 

детерміновані, 
випадкові, гібридні; 
розміри пакетів та 

квитанцій 

Мережевий 
Один або декілька 

маршрутів 
передачі 

Обсяг службової 
інформації, параметри 

маршруту (час побудови та 
існування, кількість, 

пропускна здатність, час 
доставки, витрати енергії 

батарей тощо). 

Алгоритми обміну 
мережевого рівня: 
табличні, зондові, 
гібридні, хвильові 

асиметричні, ієрархічні 
тощо. 

Алгоритми управління 
топологією 

Транспортний Інформаційний 
напрямок зв’язку 

Пропускна здатність, час 
та варіація його передачі в 

напрямку 

Алгоритми управління 
чергами. Розмір вікна 
перевантаження, час 

тайм-ауту тощо 

Прикладний 

Вузол, вузли-
сусіди, зона 
мережі, вся 

мережа 

Пропускна здатність, час 
та варіація часу передачі, 
витрати енергії батарей, 

безпека передачі 

Алгоритми (протоколи) 
інформаційного обміну 

прикладного рівня, 
координація та 

інтелектуалізація за 
рівнями OSI 

 
Разом з тим, при детальному аналізі даних, що наведені в 

таблиці 1 стає зрозумілим, що для ефективного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення потрібно 
проводити управління кожним з ним на декількох рівнях 
моделі OSI. Це пов’язано з тим, що кожен з ресурсів системи 
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зв’язку спеціального призначення знаходиться на декількох 
рівнях моделі OSI. Проте виникає протиріччя між наукою та 
практикою: 

– у практиці – необхідністю комплексного управління 
кожним з ресурсів системи зв’язку спеціального призначення 
на кожному з рівнів моделі OSI; 

– у науці – обмеженістю існуючого наукового-
методичного управління з управління ресурсами системи 
зв’язку спеціального призначення на кожному з рівнів моделі 
OSI. 

Враховуючи зазначене, постає актуальне наукове 
завдання розробки методики комплексного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення, яка б 
дозволила проводити наскрізне та комплексне управління 
ресурсами системи зв’язку спеціального призначення на 
кожному з рівнів моделі OSI. 

За підсумками проведеного аналізу робіт [2, 4‒17] можна 
стверджувати наступне: 

– вони не дозволяють проводити наскрізне управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення, а лише 
проводять окремі управляючі впливи на окремо взятому рівні 
моделі взаємодії відкритих систем для окремого взятого 
ресурсу; 

– запропоновані в перерахованих роботах підходи були 
спрямовані на пошук часткових рішень задач планування 
зв’язку в операціях угруповань військ (сил); 

– вони не враховують вплив управляючих рішень 
окремого ресурсу на інший ресурс системи зв’язку 
спеціального призначення. 

Метою дослідження є удосконалення методики 
комплексного управління ресурсами систем зв’язку 
спеціального призначення, яка б дозволила: враховувати вплив 
дестабілізуючих факторів на функціонування системи зв’язку 
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спеціального призначення; проводити управління ресурсами 
системи на рівнях моделі взаємодії відкритих 
мереж; здійснювати прогнозування стану системи зв’язку 
спеціального призначення; враховувати вплив управляючих 
рішень окремого ресурсу на інший ресурс системи зв’язку 
спеціального призначення; визначити необхідну апаратних 
засобів зв’язку яку необхідно залучити для забезпечення 
зв’язку угруповань військ (сил) в операціях. 

Для досягнення мети були поставлені такі 
завдання: формалізувати задачі управління ресурсами систем 
зв’язку спеціального призначення по максимуму пропускної 
здатності; розробити алгоритм комплексного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення; провести 
оцінку ефективності удосконаленої методики комплексного 
управління ресурсами систем зв’язку спеціального 
призначення. 

Об’єктом зазначеного дослідження є система зв’язку 
спеціального призначення. Гіпотеза дослідження полягає в 
комплексному управлінні ресурсами системи спеціального 
зв’язку на рівнях моделі OSI, а у разі неможливості виконання 
завдань з організації зв’язку – здійснити нарощування резерву 
сил та засобів зв’язку до необхідного рівня. 

В ході проведеного дослідження використовувалися 
загальні положення теорії штучного інтелекту – для вирішення 
задачі аналізу та прогнозування стану системи зв’язку 
спеціального призначення. Концептуальні положення 
системної динаміки – для опису динамічних змін стану 
системи зв’язку спеціального призначення. Моделювання 
проводилося з використанням програмного забезпечення 
MathCad 2014 (США) та ПЕОМ AMD Ryzen 5000 series 
(США). 

Результати дослідження з комплексного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення 
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Формалізація задачі управління ресурсами систем 
зв’язку спеціального призначення по максимуму 
пропускної здатності 

Пропонується проводити наскрізне управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення з 
відносним дотриманням ієрархії на кожному з рівні еталонної 
мережевої моделі взаємодії відкритих систем OSI (open 
systems interconnection basic reference model). 

Під ресурсами системи зв’язку спеціального призначення 
розуміли управління: просторовим ресурсом; часовим 
ресурсом; частотним ресурсом; резервом технічних засобів 
зв’язку. До дестабілізуючих факторів відноситься: завади 
навмисного походження; кібератаки, направлені на відмову в 
обслуговуванні; вогневе ураження елементів системи зв’язку 
спеціального призначення. 

Систему зв’язку спеціального призначення було 
представлено з позиції теорії графів у вигляді древа. При 
цьому, кореню дерева було поставлено у відповідність 
підсистему управління другого рівня (I2, U2), а вершинами 
цього дерева, які знаходяться від кореня на відстані одного 
ребра – Q підсистему управління першого рівня 
(I11,U11),…,(I1q,U1q),…,(I1Q,U1Q). Кожна підсистема має у 
своєму складі блок контролю (ідентифікації) I та блок 
управління U. Введемо до розгляду Q підсистем нульового 
рівня, які знаходяться від кореня дерева на відстані двох ребер. 
Ці підсистеми представляють взаємодіючі між собою процеси 
обміну потоками оперативної та службової інформації в 
системи управління P1, ..., Pq, …, PQ [4–6]. 

Для q-ї підсистеми управління першого рівня (I1q,U1q) 
1, ,q Q=  введемо наступні позначення: X1q(k) ‒ множина 

векторів, стан q-ї управляємої підмережі, де 
( ) ( ){ }1 1 1, 1,a

q q qx k x k a a= = , розмірність a1q×1; ( )1qX k  ‒ множина 
векторів оцінок ( ) ( ){ }1 1 ,a

q qx k x k=   11, ,qa a=  розмірності a1q×1; 
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U1q(k) ‒ множина векторів управління q-ї управляємої 
підмережі ( ) ( ){ }1 1 ,b

q qu k u k=  11, ,qb b=  розмірністю b1q×1;  
( )1qY k  ‒ множина векторів локальних змінних, які 

видаються в підсистему управління верхнього рівня 
( ) ( ){ }1 1 ,d

q qy k y k=  11, ,qd d=  розмірністю d1q×1; Z1q(k) ‒ множина 
векторів локальних вихідних змінних ( ) ( ){ }1 1 ,d

q qz k z k=  11, ,qd d=  
розмірністю d1q×1. 

Для підсистеми управління другого рівня відповідно: 
( )2X k  ‒ множина векторів узагальнених оцінок ( ) ( ){ }2 2 ,lx k x k=   

1, ,rl l=  розмірності 1
1

1 1;
Q

r q
q

l a
=

 
× = × 

 
∑  Y2q(k) ‒ множина векторів, які 

видаються в підсистему управління нижнього рівня 

( ) ( ){ }2 2 ,d
q qy k y k=  21, ,qd d=  розмірністю d1q×1; Z2q(k) ‒ множина 

векторів, що координують вихідні змінні, що видаються в 
підсистеми контролю нижнього рівня ( ) ( ){ }2 2 ,d

q qz k z k=  21, ,qd d=  
розмірності d2q×1.  

У підсумку для q-ї підсистеми нульового рівня ,qP  1, ,q Q=  
маємо: cqp (k) ‒ множина векторів зв’язків ( ) ( ){ },mn

qp qpc k c k=  
1, ,qm m=  1, ,qn n=  між р-ю та q-ю підсистемами (p, 1, ,q Q=  p≠q); 

πq (k)‒ множина векторів зовнішніх впливів ( ) ( ){ }П ,l
q qk k= π  

1, ,ql l=  розмірністю lq×1.  
До множини векторів стану системи зв’язку спеціального 

призначення ( ) ( )1
1

Q

q
q

X k X k
=

=  можуть входити вектори будь-яких 

змінних стану, що впливають на якість системи зв’язку 
спеціального призначення та ефективність процесу її 
функціонування. До основних з них можна віднести: 

– вектор параметрів інформаційного навантаження 
системи зв’язку спеціального призначення (характеризує 
кількість інформаційних повідомлень які необхідно передати 
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за одиницю часу при заданій пропускній здатності): 
( ) ( ) ( ) ( )Λ = Λ Λ Λ1 , ..., , ..., ;

T

q Qk k k k                                            (1) 
– вектор затримок у передачі інформаційних повідомлень 

системи зв’язку спеціального призначення (характеризується 
погіршенням пропускної здатності систем зв’язку 
спеціального призначення):  

( ) ( ) ( ) ( )1 , ..., , ..., ;
T

q QH k H k H k H k=                                            (2) 
– вектор параметрів радіоелектронної обстановки 

підсистеми військового радіозв’язку системи зв’язку 
спеціального призначення (кількість подавлених робочих 
частот засобами радіоелектронної боротьби, які не 
відповідають вимогам з пропускної спроможності): 

 ( ) ( ) ( ) ( )ℵ = ℵ ℵ ℵ1 , ..., , ..., ;
T

q Qk k k k                                             (3) 
– вектор частотних ресурсів підсистеми радіозв’язку 

системи зв’язку спеціального призначення (загальна кількість 
робочих частот):  

( ) ( ) ( ) ( )ℑ = ℑ ℑ ℑ1 , ..., , ..., ;
T

q Qk k k k                                           (4) 
– вектор апаратних ресурсів системи зв’язку 

спеціального призначення (загальна кількість мережевих 
пристроїв у системі зв’язку спеціального призначення):  

( ) ( ) ( ) ( )1 , ..., , ..., .
T

q Qk k k kϒ = υ υ υ                                            (5) 
Вихідні дані для моделювання стану системи зв’язку 

спеціального призначення, які використовуються для 
розрахунків: 

1. За основу проведення розрахунків взята система 
спеціального зв’язку оперативного угруповання військ (сил) у 
складі: засоби радіозв’язку потужністю 50 Вт – 120 од.; засоби 
радіозв’язку потужністю 5 Вт – 500 од.; засоби радіорелейного 
зв’язку потужністю 1 Вт – 100 од.; засоби супутникового 
зв’язку потужністю 3 Вт – 100 од.; засоби тропосферного 
зв’язку – 40 од; мережеві пристрої 3 рівня – 400 од. 
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Розробка алгоритму комплексного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення 

Удосконалена методика комплексного управління 
ресурсами систем зв’язку спеціального призначення 
складається з наступної послідовності дій (рис. 1). 

1. Введення вихідних даних. Вводяться вихідні дані про 
стан системи зв’язку спеціального призначення, вид операції 
угруповання військ (сил), а також завдання з організації 
зв’язку в угрупованні військ (сил). 

2. Введення інформації про ступінь апріорної 
невизначеності про стан системи зв’язку. На даному етапі 
відбувається визначення ступеню невизначеності даних про 
стан системи зв’язку спеціального призначення на підставі 
робіт авторів [17–22, 29]. Можливі ступені невизначеності 
інформації про стан системи зв’язку спеціального 
призначення: повна обізнаність, часткова невизначеність, 
повна невизначеність. 

3. Визначення управляючих впливів на систему зв’язку 
спеціального призначення. На даному етапі на підставі опису 
стану системи зв’язку спеціального призначення визначаються 
управляючі впливи на фізичному, канальному та мережевому 
рівнях системи зв’язку спеціального призначення. В                  
основу зазначеної процедури удосконаленої методики                            
покладені розроблені в попередніх дослідженнях авторами 
методики [2, 3, 17, 18]. 

4. Прогнозування стану системи зв’язку спеціального 
призначення. На даному етапі відбувається прогнозування 
стану системи зв’язку спеціального призначення з визначеним 
складом сил та засобів зв’язку. Прогнозування стану системи 
зв’язку спеціального призначення на даному етапі 
відбувається за допомогою розробленого в попередніх 
дослідженнях підходів [2, 3, 17, 18−22]. 
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ПОЧАТОК 
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стану системи 
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допθθ JJ ≤  
6 

 
 

Рис. 1. Алгоритм реалізації удосконаленої методики 
комплексного управління ресурсами систем зв’язку 

спеціального призначення 
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5. Визначення необхідних сил та засобів зв’язку, які 
необідні для нарощування системи спеціального зв’язку.  

Прийняття рішення про нарощування складу сил та 
засобів зв’язку угруповання військ (сил) приймається після 
неможливості вирішення завдань з організації зв’язку у 
існуючій організаційно-штатній структурі після дії 4. 

Розглянемо детальніше зазначену процедуру визначення 
необхідних сил та засобів зв’язку в системі зв’язку 
спеціального призначення. Завдання синтезу інформаційної 
технології управління процесами скоординованого 
функціонування та комплексного управління ресурсами 
систем спеціального призначення може бути сформульована 
як “завдання пошуку оптимальних керуючих впливів”. 
Зазначені завдання переводять систему зв’язку спеціального 
призначення, що розглядається, із заданого в необхідний 
структурний стан, що характеризує як поточний стан об’єктів, що 
входять в заданий тип структури, і стан відносин поміж них.  

Таким чином, необхідно значення стану існуючої та 
“нової”  системи зв’язку угруповання військ (сил) 

,t tfСТС U Sδ
∗< >  при яких [3, 7, 9, 18]: 

( )( ), 0,
,

, , , , , ( , ]
t

tt t t t
f tf

U S g

J X F t t t extr
δ

θ χ χ χ χ χ δ δ′< ∗
< >∈∆

Γ Ζ ∈ →∏ 

 

            
( )( ){ }, ,

, , , , , ]tt tf t t t t
g gU S R X F Rδ β χ χ χ χ χ δ δ′<∆ < > Γ Ζ ≤∏ 

        (6) 

1 2

1 2 2 3, , ,
; },ft t ttU

δ δ δ δ δ δ
β

< > < > < >
= ∈∏ ∏ ∏ B  

де Jθ ‒ вартісні, часові, ресурсні показники, що 
характеризують якість функціонування системи спеціального 
зв’язку; θєΘ ‒ множина номерів показників; χ ‒ множина 
індексів, що відповідають структурам системи зв’язку 
спеціального призначення; Tє(t0, tf] ‒ інтервал часу, на якому 
функціонує система спеціального зв’язку та реалізується 
процес організації зв’язку; { },t t

lX X l Lχ χ χ= ∈  ‒ множина 
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елементів, що входять до складу структури динамічного 
альтернативного системного графа (ДАСГ) tGχ  (множина 
вершин ДАСГ), за допомогою якого задається керована 
структурна динаміка системи зв’язку спеціального 
призначення в момент часу t;  { }, , ,t t

l l l l Lχ χ χχ ′< > ′Γ = ∈  ‒ 

множина дуг ДАСГ типу tGχ , відображають взаємозв’язки між 

його елементами в час t; { }, , ,t t
l lz l l Lχ χ χ′< > ′Ζ = ∈  ‒ множина 

значень параметрів, кількісно характеризують взаємозв'язок 
відповідних елементів ДАСГ; ,

tF χ χ′< >  ‒ опис впливу різних 
структур системи зв’язку спеціального призначення один на 
одного в момент часу t; 

,

t

δ δ< >∏   ‒ композиції структурного 

стану системи зв’язку спеціального призначення з номерами 
,δ δ   в момент часу t; Δg ‒ множина динамічних альтернатив 

(множина структур та параметрів системи зв’язку 
спеціального призначення, «нової» та існуючої системи 
зв’язку спеціального призначення, а також множина програм 
їх функціонування); Ut ‒ управляючі впливи, що дозволяють 
синтезувати структури систем зв’язку спеціального 
призначення, що нарощується і впроваджується; gR  ‒ задані 
величини; «o» ‒ операція композиції відображень; B ‒ 
множина номерів просторово-часових, технічних та 
технологічних обмежень, що визначають процеси реалізації 
програм нарощування та функціонування системи зв’язку 
спеціального призначення [2]. 

На етапі нарощування насамперед відбувається зміна 
параметрів функціонування елементів та підсистем системи 
зв’язку спеціального призначення. У дослідженні 
пропонується розглянути систему зв’язку спеціального 
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призначення як складний динамічний об’єкт, що складається з 
сукупності структур. Зв’язок між якими відбувається шляхом 
передачі інформації про статус операцій, інтенсивності потоків 
передачі та обробки даних, а також інформації про стані різних 
ресурсів, сервісів та базових послуг. 

Подібний підхід дозволяє представити етап паралельного 
функціонування та нарощування системи зв’язку спеціального 
призначення як процес оновлення (покращення характеристик) 
інформаційних послуг, що підтримують систему зв’язку 
спеціального призначення. Представимо процес програмного 
управління нарощуванням системи зв’язку спеціального 
призначення: 

( )
( ) ( )

,
,

 
1

;
ss l p

s ln
n r

r

dx u t
dt =

=∑                                                    (7) 

( )
( ) ( )

,
,

 
1

;
jms l

s ln
n r

n

dx w t
dt =

=∑                                                   (8) 

( )
( )

,
, ( ).l

l

s l
rS s l

rS

dx
t

dt
ω=                                                        (9) 

Обмеження на керуючі дії: 
            ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,

    0 1 ;s l s l m j m s l
n r n r r n r r n ru t e t e t wδ δγ γ ≤ ≤ − +          (10) 

          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ), , , ,
 

1 1
1 ;

jv mk
s l s l j m j m

n n r r r r r
l n

V w t V t V tδ δγ γ
= =

 ≤ − + ∑∑      (11) 

             ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ), , ,

1 1
1 ;

jv mk
s l j m j m

n r r r r
l n

u t P t P tδ δγ γ
= =

 ≤ − + ∑∑        (12) 

            ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ), , , , ,
 

1
0, ;

s

c c

p
s l s l s l m r m r

n r k k
r G k G

w t x x lπ π
π

α α
= ∈ ∈

 
− + − = ∀ 

 
∑ ∑ ∑        (13) 

             ( ) ( ) ( ) ( ), ,
  

1 1
, ; , ;

js mp
s l s l

n r n n r r
r n

w t n w t rε θ
= =

≤ ∀ ≤ ∀∑ ∑                         (14) 
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( ) ( ) ( )( ), , , 0;
l l l

s l s l s l
rS S Sa xω − =                                         (15) 
( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) { }, , , ,0, ; , 0,1 .

l

s l b j m s l
nr vln r rSw u tδγ ω∈ ∈              (16) 

Крайові умови: 

        
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, , ,
0 0 0 0

, , , , , 1
0

для : 0;

для : ; , .
l

l l

s b s l s l
n r rS

s l s l s l s l s l
f n f n r f rS f rS

t t x t x t x t

t t x t a x t x t x t

= = = =

= = = ∈R
  (17) 

Показники якості програмного управління нарощуванням 
системи зв’язку спеціального призначення: 

                ( ) ( ) ( ) ( )
0

, ,
4

1 1
;

fj s
tm p

s l s l
nr nr

n r t

J w dδ τ τ τ
= =

= ⋅∑∑∫                      (18) 

              ( ) ( ) ( ) ( )
0

, ,
5

1 1 1
;

fjv s
tmk p

s l s l
nr nr

l r r t

J c w dτ τ τ
= = =

=∑∑∑∫                      (19) 

              ( ) ( ) ( )( )2, ,
6

1 1

1 .
2

jv mk
s l s l

n n f
l n

J x tα
= =

= −∑∑                           (20) 

У співвідношеннях (8) –(20) прийнято такі позначення: 
( ),s l
rx − змінна характеризує стан виконання операції 

надання необхідних інформаційних послуг для виконання 
завдань зв’язку ( ),b j

vA . Верхній індекс «s» означає, що 
відповідна змінна входить до складу моделі програмного 
управління нарощуванням системи зв’язку спеціального 
призначення. Верхній індекс «l» означає операцію службову 
інформацію системи зв’язку спеціального призначення, який 
“споживає” інформаційний сервіс (послугу). 

( ) ( ),s l
nru t  – інтенсивність підтримки, ( ),

,
s l
n rF< >  операції сервісу 

(внутрішнього сервісу) ресурсом системи зв’язку спеціального 
призначення ( ),s l

rB ; 
( ),s l
rx  – змінна, поточне значення якої чисельно дорівнює 
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загальній тривалості залучення ресурсів системи зв’язку 
спеціального призначення ( ),s l

rB ; 
( ) ( ),s l
nrw t  – тривалість використання ( ),s l

rB  ресурсу системи 
зв’язку спеціального призначення для підтримки 
інформаційного сервісу (внутрішніх сервісів або послуг) ( ),

,
s b
l nD< >  

( ) ( ), 1s l
nrw t =  якщо ресурс системи зв’язку спеціального 

призначення виділено та функціонує; 
( ),

l

s l
rSx  – чисельно визначає часовий інтервал від закінчення 

обслуговування системи зв’язку спеціального призначення 
( ),s l
rB внутрішнього сервісу ( ),

,
s l
n rF< >  до заданого кінцевого 

моменту часу; 
( ) ( ),s l
rSl tω  – це допоміжна керуюча дія. Приймає значення 

“1”, якщо система зв’язку спеціального призначення 
завершила обслуговування внутрішнього сервісу ( ),

,
s l
n rF< > ; 

( ),s l
nV −обсяг пам’яті, необхідної для зберігання вихідних 

та проміжних даних, що виділяється для виконання операції 
внутрішнього обслуговування; 

( ) ( ) ( ), ,j j j
r r re V P  − задані величини (константи), що 

характеризують максимальну інтенсивність реалізації 
внутрішніх сервісів на ресурсі системи зв’язку спеціального 
призначення ( ),s l

rB  (до нарощування);  
( ) ( ),m
r tδγ  − допоміжна керуюча дія, що приймає значення 

«1» у момент часу t, якщо здійснено перехід від існуючих 
( ( ) ( ) ( ), ,j j j

r r re V P ) до нових ( ) ( ) ( ), ,j j j
r r re V P  параметрам 

інформаційних ресурсів Bj у підсистемі системи зв’язку 
спеціального призначення. 

( ),s l
na  − обсяг операцій внутрішнього сервісу для 

підтримки заданого зовнішнього обслуговування; 
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( ) ( ),s l
nr tδ  − функція дозволяє оцінити сумарну якість надання 

( ),
,

s l
n rF< >  внутрішніх сервісів системи зв’язку спеціального 

призначення на етапі спільного функціонування та нарощування. 
( ) ( ),s l
nrc t − вартісна функція часу, що описує непрямі, 

тобто експлуатаційні витрати (адміністрування, технічна 
підтримка тощо), пов’язані з функціонуванням та 
нарощуванням конкретного інформаційного сервісу. 

Оцінка ефективності удосконаленої методики 
комплексного управління ресурсами систем зв’язку 
спеціального призначення 

Проведено дослідження ефективності запропонованої 
удосконаленої методики комплексного управління ресурсами 
систем зв’язку спеціального призначення. Проведено оцінку 
ефективності управління просторовими, часовими та 
частотними ресурсами системи зв’язку спеціального 
призначення (рис. 2).  

Рис. 2. Залежності тривалості повідомлень від часу 
реакції комплексу РЕП 

τс,с

τп,с
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Аналіз отриманих залежностей (рис. 2) показує, що 
значення )~,~(f ПC ττ  (рис. 2) менше за порогове значення. Тому 
в даному випадку рішення приймається переважно на основі 
аналізу змін тривалості повідомлення, на яке здійснювався 
вплив перешкод ( С

~τ ), та паузи після нього ( П
~τ ).Результати 

проведеного моделювання по нарощуванню системи зв’язку 
спеціального призначення наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Результати проведеного моделювання по 

нарощуванню системи зв’язку спеціального призначення 

Вихідні дані Варіант I Варіант ІІ Варіант III 

Кількість ресурсів, які потребують 
нарощування в системі 

40 50 70 

Запланована кількість ресурсів системи, на 
яких має бути нарощена 10 30 65 

Період часу під час проведення 
евристичного нарощування 22 33 44 

Період часу для проведення нарощування з 
використанням запропонованого підходу 20 28 41 

Значення результуючого показника якості 
для евристичних планів 1117 901 408 

Значення результуючого показника якості 
для оптимальних планів 1384 1113 484 

Результати проведеного моделювання свідчать про 
підвищення ефективності функціонування системи спеціального 
зв’язку при впливі дестабілізуючих факторів на 20−26 %. 

Обговорення результатів з розробки методики 
комплексного управління ресурсами систем зв’язку 
спеціального призначення 
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Обмеження (11)–(13) визначають можливості обробки 
інформації на ресурсі ( ),s l

rB  до та після проведення 
відповідного етапу нарощування системи зв’язку спеціального 
призначення. 

Обмеження (14) визначають технологію реалізації 
інформаційного сервісу. Операція, що входить до складу 
процесу надання сервісу (внутрішній сервіс), не може бути 
наданий доки не закінчено нарощування системи зв’язку 
спеціального призначення, який задіяний у цьому процесі. 

Обмеження (15) задають можливість одночасного 
використання декількох ресурсів системи зв’язку спеціального 
призначення для забезпечення функціонування внутрішнього 
сервісу та застосування ресурсів системи зв’язку спеціального 
призначення для паралельного виконання кількох завдань. ε та 
θ – це відомі числа. 

Обмеження (16) – допоміжне, яке вводиться для того, 
щоб зафіксувати момент часу закінчення ресурсів системи 
зв’язку спеціального призначення, що забезпечують виконання 
операцій внутрішнього обслуговування. 

Обмеження (17) визначає інтервал можливих значень, які 
можуть приймати відповідні керуючі впливи, та формує 
зв'язок з моделлю завдань з забезпечення зв’язку. 

Вирази (18) та (19) визначають обмеження на значення 
змінних у задані моменти часу t = t0 і t = tf. 

Показник виду (20) оцінюєте якість планування процесів 
функціонування та нарощування системи зв’язку спеціального 
призначення на рівні сервісів. 

Показник виду (21) запроваджено для проведення 
оцінювання сумарних експлуатаційних витрат, пов'язаних з 
процесами нарощування системи зв’язку спеціального 
призначення лише на рівні інформаційних сервісів. 

Показник (22) введено для максимізації обсягу 
виконаних операцій лише на рівні функціонування системи 
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зв’язку спеціального призначення. 
Розроблена удосконалена методика дозволяє отримати 

виграш у 20‒26 % у порівнянні з класичними підходами до 
управління. 

Запропоновану удосконалену методику доцільно 
використовувати на пунктах управління системою зв’язку 
угруповань військ (сил) при плануванні організації зв’язку та 
на етапі оперативного управління системою зв’язку. 

Зазначене дослідження є подальшим розвитком 
досліджень проведеними авторами, що спрямовані на розробку 
методологічних засад оперативного управління радіоресурсом 
систем радіозв’язку. 

Висновки 
1. Проведено формалізацію задачі управління ресурсами 

систем зв’язку спеціального призначення по максимуму 
пропускної здатності. Зазначений формалізований опис 
дозволяє описати процеси, які відбувається в процесі 
функціонування системи зв’язку спеціального призначення та 
визначити заходи, які спрямовані на підвищення ефективності 
системи зв’язку спеціального призначення. 

2. Розроблено удосконалену методику комплексного 
управління ресурсами систем зв’язку спеціального 
призначення.  

Зазначена методика дозволяє: провести визначення 
впливу дестабілізуючих факторів на систему зв’язку 
спеціального призначення, описати систему спеціального 
зв’язку різної архітектури. Також зазначена методика дозволяє 
визначити раціональний маршрути передачі інформації та 
режим роботи засобів зв’язку. Ще одним елементом новизни 
запропонованої методики є те, що вона враховує ступінь 
невизначеності про стан системи зв’язку спеціального 
призначення. Наступним елементом новизни запропонованої 
методики є прогнозування стану системи зв’язку спеціального 
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призначення на основі нечітких темпоральних моделей та 
визначення кількості необхідних сил та засобів зв’язку, які 
необхідно наростити для повноцінного функціонування 
системи спеціального зв’язку.  

3. Позитивний ефект від впровадження розробленої 
удосконаленої методики забезпечують наступні 
взаємопов’язані фактори: сумісне використання процедури 
аналізу та прогнозування; визначення необхідної кількості сил 
та засобів зв’язку, які необхідно ввести до складу системи 
зв’язку спеціального призначення.  

Запропоновану удосконалену методику доцільно 
використовувати на пунктах управління системою зв’язку 
угруповань військ (сил) при плануванні організації зв’язку та 
на етапі оперативного управління системою зв’язку. 

Зазначена методика дозволяє підвищити ефективність 
функціонування системи спеціального зв’язку при впливі 
дестабілізуючих факторів на 20−26 %, що підтверджується 
результатами моделювання. 
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ODDÍL 9. ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY 

 
§ 9.1 MODEL OF SOYBEAN VARIETY FOR FOREST-

STEPPE CONDITIONS OF UKRAINE (Biliavska L.H., Poltava 
State Agrarian University, Prysiazhniuk O.I., Institute of 
Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS, Diyanova A.O., Poltava 
State Agrarian University) 

 
Purpose. Improve the model of very early ripening soybean 

variety and determine the peculiarities of the influence of the 
cultivation conditions on the formation of the major components 
of its productivity. Methods. Field, laboratory, mathematical and 
statistical. Results. The graphic model of productivity of the 
studied varieties was constructed. It is proved that the 
characteristics of the productivity are due to the biological 
peculiarities of a particular variety. It was found that the 
variability of a trait is defined as the reaction of the genotype to 
the changing conditions of cultivation and weather conditions of 
the year. It is shown that among the factors of aggregate 
influence, the resulting trait is characterized by a stable high 
impact on the trait to be resulting in the next module. The inverse 
correlation between the branches in plants and plant height                 
(r = -0.11) and nodes on the main stem (r = -0.20) was determined. 
A positive correlation between height of plants and the number of 
nodes on the main stem (r = 0.26) and the attachment height of 
the lower bean (r = 0.49) was established. The number of nodes 
on the main stem positively correlated with the number of beans 
(r = 0.16). The number of seeds per plant positively and closely 
correlated with the weight of seed (r = 0.94). Conclusions. The 
height of plants is significantly affected by rainfall (r = 0.60) and 
air humidity (r = 0.65). A moderate positive correlation between 
the height of lower bean attachment and precipitation (r = 0.31) 
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and weak with air humidity (r = 0.11) was determined. An inverse 
correlation between the number of branches per plant and air 
temperature (r = -0.51) and precipitation (r = -0.25) was 
established. The number of nodes on the main stem positively 
correlated with precipitation (r = 0.28), air temperature (r = 0.16), 
and humidity (r = 0.12). A correlation between the number of 
beans on plants and air temperature (r = -0.43) between the 
beans was found. Number of seeds per plant negatively correlated 
with air temperature (r = -0.33) and precipitation (r = 50.25), and 
correlated positively with humidity (r = 0.12). Air temperature and 
rainfall affects greatly the weight of seeds (r = -0.24, and r = -0.16, 
respectively). The formation of 1000-seed weight is positively 
affected by the air temperature (r = 0.18) and rainfall (r = 0.19). 

Introduction. For the successful realization of the biological 
potential of new soybean varieties, it is necessary to formulate 
knowledge about the existence of the contribution of individual 
traits to the formation of the crop and its quality. Only the study of 
the variability of signs in combination with the physiological 
aspects of their formation makes it possible to develop and 
implement agrotechnical methods of influencing the plant. 

It is believed that the variety model is defined as a kind of 
scientific standard that describes the combination of plant 
characteristics necessary to ensure a given level of productivity and 
quality, resistance to biotic and abiotic environmental conditions, 
etc. Therefore, in the creation of a new variety, the features of 
plants that must have certain levels of manifestation are described 
in a formalized language. Such models can be attributed to the class 
of descriptive ones, in which, based on the analysis of varietal 
diversity, a list and values of variability of desired traits for 
selection are presented.   

From a physiological point of view, the variety model can be 
presented in the form of a photosynthesis balance taking into 
account respiration and biomass accumulation. Based on such 
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approaches, balance mathematical models based on Liebig’s Law 
(1840) with Michernich’s amendment (1918) were created. 
However, with such an approach to creating a plant model, quite a 
lot of questions remain unsolved. It is impossible to reveal the 
biological compatibility of the features involved in the model and 
to single out the priorities of individual parameters with an 
incomplete implementation of the model. It is also difficult to 
single out the action and interaction of pleiotropic effects and make 
a holistic overall assessment of the contribution to the yield of new 
traits.  

The concept of an ideal variety model was first mentioned in 
scientific literature by L. H. Baily (1885) [1]. But in 1935, 
N. I. Vavilov formulated this concept more clearly in his main 
theoretical propositions about the starting material for plant 
breeding [2]. Subsequently, it was supplemented by H. Schmalts, 
which included 50 parameters. However, the term “idiotype” was 
not used in his scientific works; it was introduced much later by          
C. M. Donald [3].  

According to V. A. Kumakov, the model should contain a 
description of growing conditions with proof of the reality of the 
planned harvest; description of all selectively significant traits, etc. [1]. 
In a broader sense, an idiotype can be considered a biological 
model that determines the greatest productivity of a variety under 
certain environmental conditions [4]. The idiotype is the prototype 
of the best ideal variety, which is the goal of plant breeding. Also, a 
model is a scientific prediction that shows what combination of 
traits plants should have to ensure a given level of productivity and 
sustainability. 

Agriculture is becoming more ecologically oriented, and for a 
more complete use of the biological potential of plants, the 
requirements for the diversity of breeding material to obtain 
adaptive, stably productive varieties are increasing [50]. That is 
why the focus of selection on resistance to adverse environmental 
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factors involves a comprehensive assessment of selection material 
and is of particular importance at the current pace of climate 
change [51].  

There are a number of specific methodological approaches to 
the creation of models of varieties: breeding, ecological, mathematical, 
etc. However, in most cases, the variety model is created based on the 
generalization of knowledge and experience of scientists obtained 
empirically or experimentally. This ensures obtaining a model of the 
variety without significant costs, as well as the most complete coverage 
of the main properties of the variety. However, we should note that 
insufficiently clear scientific justification leads to insufficient accuracy 
of the obtained models [10; 11].  

Theoretical components of the modern variety model 
A new approach to optimizing the construction of variety 

models is the use of information technologies that can most fully 
reflect the complexity of the real object, giving higher accuracy of 
scientific forecast. Therefore, the search for a compromise between 
complexity and simplicity in the selection of parameters taken into 
account in the model requires, first of all, professional knowledge 
in the field of breeding and horticulture of the studied crops. Thus, 
according to P. P. Litun’s method, the space of the module of 
features in the coordinate system, which reflect the stages of 
formation of a macro feature in time, can be considered as an 
elementary unit of the functional space, and the regularities of its 
structure are used to substantiate the system analysis based on the 
appropriate methods [12; 13]. 

Crop yield can be described as the interaction of genetic and 
environmental factors. If the models are able to simulate the real 
state of the plants, it means that they can well illustrate the 
interactions and relationships of the two factors [14; 15; 16]. 
Computer modeling made it possible to involve factors in 
numerical calculations much more widely, becoming a tool of 
historically unprecedented power [17; 18; 19]. Plant models have 
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been developed as a key to a better understanding of ecological 
processes, and ecophysiological modeling has become an important 
area of research in recent decades [20; 21; 22; 23].  

Functional models better describe biological processes with a 
deeper approach to functional relationships. This leads to the 
formation of so-called model processes or models based on BPMN 
(Business Process Modeling Notation) processes. Although several 
intermediate types of models have existed, the structural 
component has remained largely absent from most general plant 
models in the past [21; 22; 23]. Around the mid-1990s, the 
integration of both types of models became more common [25; 26]. 

Models based on BPMN processes are mainly focused on the 
prediction of a single functional parameter, i.e. plant                       
growth [17; 18; 19]. In this case, there is no morphological 
interpretation of plant growth, and this value is a consequence of 
the passage of various physiological processes within the model, as 
an attempt to emulate plant metabolism as accurately as possible. 
The greatest disadvantage of such models is the dependence of 
certain processes on their spatial position and orientation in the 
plant and its environment [21].  

In the event that the various interactions of plant structural 
elements, such as their habit, the location of branches and leaves in 
space, the arrival of light to leaves, the angle of inclination of 
branches and leaves become more and more important , 3D 
architecture is required and BPMN models become less           
productive [24]. Models based on 3D architecture are sometimes 
also called “virtual plants” and are actually a combination of 
BPMN with morphological models. Such models help to 
understand the intensive interactions between the morphological 
structure of the plant and various physical and biological processes 
that contribute to its development in space and time [27; 28; 29].  

The type of measurements required (e.g. lighting conditions, 
development of relative humidity) depends on the functionality of 
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the model and the processes (e.g. photosynthesis, transpiration) to 
be implemented, which in turn depends on the purpose of the 
model [25; 26]. Since the accumulation of biomass is synchronized 
with the scale of plant growth and development, and these phases 
have certain duration, the course of specific weather conditions 
should be taken into account during the development of the             
model [31; 32; 33]. Increasing the number of processes and their 
complexity in the model can improve the accuracy of the model, but in 
this case it is necessary to increase the number of measurements due to 
the increase in the number of parameters [25; 30], measurements are 
more difficult – to be carried out due to the required accuracy [30], 
the increased complexity of calibration may require new methods 
that go beyond the standard setting [34; 35; 36]. Therefore, the 
complexity of the model should take into account its goals [25; 26].  

Several platforms have been developed for grade models, 
thus L–Studio is the most universally used platform [18; 37]. 
Programming in L-studio is based on the L-system formalism using 
the L + C modeling language [38; 39]. VLab is another platform 
developed by the same L–studio group, but specifically for Linux 
systems [40]. GroIMP (Interactive Platform for Interacting with 
Phenological Growth Phases) uses XL, which is an RGG-based 
programming language specifically designed for modeling plant 
varieties [41; 42; 43].  

Simulation of plant varieties is also possible in other 
platforms, even if they are not designed specifically for plant 
simulation. FPSM GreenLab [44] can be implemented in              
Matlab [45; 46] or Scilab (its open source equivalent). GreenLab 
applications have also been translated into C++ in Digiplante 
software [47].  

It should also be said that crop yield forecasting models are 
currently quite widespread and actively exploited. At the same 
time, forecasting approaches are mainly based on: physical models 
calibrated using statistical analysis, and machine learning models 
based on an array of constantly updated data [52]. 
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Thus, under the condition of developing physical models 
using satellite vegetation indices and climate data, they showed 
their high efficiency in comparison with machine learning models 
in terms of forecasting efficiency [52]. Moreover, simpler models 
can be more effective than complex models if the causal 
relationships between the most influential factors are well taken 
into account. Thus, a prime example of this is a simple model for 
predicting wheat yield by determining the relationship between 
water use and wheat yield developed by French and Schultz. 

M. Meroni and co-authors (2021) studied yield forecasting 
using machine learning and small data and in turn established the 
effectiveness of such models [53]. Many other scientists also use 
machine learning [54; 55]. However, according to other scientists, 
it is proposed to methodologically form metamodels and integrate 
data-based and process-based functions into them. 

Also, productivity forecasting and modeling of agricultural 
crops is based on the application of such forecasting systems as 
WOFOST (WOrld FOod STudies), CropSyst, CERES-Wheat, 
APSIM, SUBGRO, SUCROS, Patefield and Austin. The common 
shortcoming of these systems is that they are focused exclusively 
on the production application of forecasting the yield level of mass-
grown crops. 

Systems for selection work, although based on well-known 
principles of building models, are usually a commercial product not 
intended for wide distribution. And that is why leading scientific 
breeders are forced to create their own models of varieties based on 
generally recognized theoretical principles of their construction. 

Basic components of the soybean variety model 
The creation of models of varieties should be based on the 

use of modern information technology and computer simulation 
algorithms of the breeding process. 

In essence, the model proposed by us contains two modules 
of features – component and resulting, which can provide a 
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quantitative assessment of the specific organization of features of a 
particular variety, or varieties in general. For the technology of 
growing soybean varieties, from the point of view of the 
effectiveness of realizing the biological potential, such models are 
extremely valuable, because they allow not only to identify signs 
that can be influenced agrotechnically, but also to answer the 
question: when and how best to do it. The following general 
principles must be taken into account for the theoretical 
justification of the adaptive orientation variety model:  

1. Any variety, even the most perfect in terms of many 
features and properties, forms the maximum yield in certain 
conditions and zones where the resources of the external 
environment correspond to the biological optimum of the genotype.  

2. In the development of a variety model, an important role 
should be assigned to the scientific substantiation of the parameters 
of the manifestation of signs, since plants have clear, genetically 
determined compensatory properties, thanks to which the worse 
development of some signs or elements of productivity is 
compensated by the better development of others, as a result of 
which the same level of performance can be achieved due to 
different combinations of subcharacteristics. Knowledge of the 
genetic patterns of crop formation, relationships and the 
manifestation of traits that determine productivity brings the 
process of modeling and forecasting to a scientific basis and 
contributes to its effectiveness.  

3. In the basis of the principles of modeling varieties, the 
choice of such characteristics, which could be used to predict the 
productive processes of the plant and their quality, acquires 
extremely important importance.  

Measurements of quantitative parameters of physiological 
and biochemical processes do not provide reliable information 
about the properties of the genotype, because they have low 
heritability from a genetic point of view. Physiological indicators 
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can serve as background signs; for effective use, it is necessary to 
deeply study their connections with economic and valuable 
properties. Morphological features used for visual evaluation of 
genotypes are characterized by significant staticity and high 
heritability. The formation of plant morphology is based on its 
functional activity, which is determined by the genotype. 
Establishing relationships between plant structural elements and the 
influence of specific genes is an important part of theoretical 
selection. Such information will make it possible to program the 
habit of plants with fairly high accuracy in accordance with the 
tasks of directed selection.  

4. The variety, as a system, must have a specific genetic 
organization, which is manifested in the specificity of the structural 
and functional organization of its populations. Therefore, at any 
stage of work with breeding material, its evaluation, the state of all 
subsystems of agrophytocenosis, descriptions and evaluations of 
breeding material as a component of this supersystem should be 
taken into account.  

For each zone, it is necessary to create varieties taking into 
account the ecological conditions of the region and develop the 
appropriate parameters of the model of the main indicators for 
varieties of a specific ecotype [50; 51].  

In general, all the quantitative characteristics of plants can be 
divided into five main groups: mass, fruit productivity, seed 
productivity, height and indicators of the number of nodes. The 
optimal productivity of soybean plants can be formed due to the 
optimal ratio of all elements, structure, because under the limitation 
of conditions favorable for the development of one of the elements 
of the plant structure, the individual level of productivity can be 
compensated by a more complete development of other elements. It 
is well known that individual elements of productivity are formed 
at different stages of organogenesis of soybean plants, and 
therefore different, sometimes contrasting, conditions are necessary 
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for their optimal development. Those factors that limited the 
formation of one feature serve as a kind of catalyst for another.  

However, in the event of adverse growing conditions or           
non-compliance with the basic requirements of the technology of 
growing soybean varieties, one should not place significant hopes 
on the adaptive potential of plants as a means of forming a high 
level of productivity. Limits of variability of each individual 
element of the productivity structure are possible only within 
certain, genetically determined limits of its plasticity.  

The model of an adaptive and plastic soybean variety for the 
Forest-Steppe of Ukraine is as follows: yield – > 2.5 t/ha, growing 
season – about 100 days, plant height – 75-85 cm, height of 
attachment of the lower bean – from 15 cm, number of nodes per 
main stem – > 12 pcs., weight of 1000 seeds – 170–180 g, lodging 
resistance – high, resistance to diseases and pests – high, protein 
content in seeds – 40–45%, oil content – 22–25%, yield of 
conditioned seeds – 90%, harvesting index – 0.5–0.6, resistance to 
drought – high (especially during the period of flowering and 
filling of beans), resistance to cracking of beans – high.  

Biological features of the culture include: photoperiodic 
neutrality, cold resistance, increased intensity of photosynthesis under 
moderate intensity of insolation, resistance to increased soil acidity, 
resistance to short-term drought, increased nitrogen-fixing capacity.  

As for the practical implementation of the soybean variety 
model, the maturity group of soybeans according to the 
international classification should be taken into account when 
calculating the dependencies between the main elements of the 
plant crop structure, since soybean selection is actually aimed at 
reducing the duration of the growing season within a certain 
maturity group. Plants of varieties of different maturity groups 
react differently to changes in the conditions of the growing season, 
which affects the redistribution of structural features and their 
contribution to the final productivity of plants [48; 49; 50; 51].  
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Practical implementation of the model of very early 
maturing soybean varieties 

The quantitative characteristics of very early maturing 
soybean varieties involved in the modeling and the level of their 
variation are presented in Table 1. Thus, the total “plant height” of 
very early maturing soybean varieties is in the range of 70.5-78.4 
cm, and the variability of the trait is at the level of the average level 
of variation. The height of attachment of the lower bean varies 
from 10.5 to 12.9 cm, and the variation of the trait is significant in 
Akvamaryn variety, and large in Annushka variety.  

The indicator of the number of branches, on average, for the 
studied varieties was 2 pcs. / plant, however, the lack of trait 
variability was observed only in the Akvamaryn variety, and in 
Avantiuryn variety, the variation is large, in Annushka variety, it is 
very large.  

The parameters of the indicator of the number of nodes in the 
investigated soybean varieties were at the level of 11.9–13.0 pcs. at 
weak and moderate levels of variation. It was found that on 
average, according to the experiment, soybean plants formed 60.1–
73.6 pieces of beans with significant variability in Avantiuryn and 
Akvamaryn varieties and a large one in Annushka variety.  

On soybean plants, from 103.0 to 137.0 pieces of seeds were 
formed with significant and large (Avantiuryn, Annushka) 
variability of the studied indicator.  

The variability of seed mass per plant was significant in all 
varieties, with average values of 14.5–23.5 g. 
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Table 1 
Quantitative traits of very early maturing soybean varieties 
involved in modeling and their variability, 2007–2013 

Indicator 

Avantiuryn Akvamaryn Annushka  
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Plant height, cm 73.9 13.0 70.5 15.6 78.4 16.6 
The height of the 
attachment of the lower 
bean, cm 11.4 12.4 10.5 18.4 12.9 26.1 
Number of branches, 
pcs. 2.1 30.2 2.0 0.0 2.1 63.8 
Number of nodes, pcs. 13.0 4.1 11.9 3.0 11.9 9.5 
Number of beans per 
plant, pcs. 71.0 16.3 73.6 19.4 60.1 32.4 
Number of seeds from a 
plant, pcs. 137.0 22.2 134.0 19.4 103.0 23.8 
Mass of seeds from a 
plant, g 23.5 19.3 22.1 18.9 14.5 19.5 
Weight of 1000 seeds, g 172.9 4.0 166.3 4.2 143.8 8.3 

 
At the same time, the variability of the indicators of the mass 

of one thousand seeds was weak and moderate for all studied 
soybean varieties.  

In order to obtain the raw data for the construction of models 
of the realization of soybean productivity in the phenotype, we 
conducted a correlation analysis. We have highlighted eight 
indicators that make the greatest total contribution to the variety’s 
productivity feature – seed mass per plant: total number of 
branches, number of nodes per plant, number of beans per plant, 
number of seeds per plant, height of attachment of the lower bean, 
plant height, and weight of 1000 seeds. The first four of them 
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account for the main share of the total contribution to the trait “seed 
mass per plant”. 

According to the results of the calculations, we built models 
of manifestation in the phenotype of productivity traits of the 
investigated soybean varieties. Thus, the basis of the model is the 
idea of the gradual formation and subsequent manifestation of 
phenotypic traits in soybean ontogenesis and the correspondence of 
their manifestation to organogenesis. It is generally accepted that 
the stages of formation of a quantitative trait in the phenotype also 
reflect the stages of complication of the genetic system; therefore 
the connections between the main components of the model are an 
indicator of the dynamic orderliness of the interaction of the 
elements of the genetic system.  

The model that we have formed is actually built on the basis 
of two feature modules – the resulting and component ones. For the 
model, as the resulting features, those elements of the structure are 
used that have ecologically stable relationships with each other and 
a high total contribution to the final feature – “mass of seeds per 
plant”. Such signs can legitimately include “total number of 
branches”, “number of nodes”, “number of beans per plant”, 
“number of seeds per plant”. However, as the plants develop, the 
resulting trait becomes component, with a maximum contribution 
to the resulting trait of the next block.  

Phenotype productivity model of Avantiuryn soybean variety. 
The diagram (Fig. 1) shows only reliable correlations between the 
studied features, and where the indicator of the tightness of the 
correlation is absent, its value is unreliable with a probability of 
95%.  

According to the results of the analysis, a high inverse 
relationship was established between the total number of branches 
and plant height (r = -0.76) and a moderate relationship with the 
number of nodes on the main stem (r = -0.42). This type of 
dependence between the investigated characteristics of very 
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precocious soybean varieties can be explained by the speed of their 
development, because 35–40 days pass from the emergence of 
seedlings to flowering in them, and the total growing season does 
not exceed 100 days.  

Therefore, in fact, very early maturing soybean varieties do 
not have enough time to branch and form a significant number of 
branches, that is, the plant either forms good main stem parameters 
or branches. The obtained data are also confirmed by the high 
variability of the total number of branches – СV=30.2 %.   

Plant height has been proven to have a significant effect on 
the number of nodes per plant (r = 0.67); at the same time, the 
height of attachment of the lower bean on the plant also depends on 
the total height of the plants (r = 0.55).  

The next block of traits is formed by the number of beans per 
plant and the traits of seed productivity. Thus, the number of beans 
per plant determines the indicator of the number of seeds per plant, 
however, these features have a strong correlation (r = 0.75). A close 
negative correlation between the number of seeds per plant and the 
weight of a thousand seeds was also noted (r = -0.85). In our 
opinion, this is explained not only by the extremely short growing 
season of very early maturing soybean varieties, but also by the fact 
that soybean plants are unable to fully form reserve nutrients during 
the formation of a significant number of seeds. The number of 
seeds per plant is positively and closely correlated with the mass of 
seeds per plant: correlation coefficient (r = 1.0).  

Phenotype productivity model of Akvamaryn soybean variety 
(Fig. 2). 

It was established that the height of the plants affects the 
number of nodes on the plant (r = -0.35), and the height of the 
attachment of the lower bean on the plant also significantly 
depends on it (r = 0.40). The number of nodes on a plant is a 
prerequisite for the formation of beans on it, therefore, based on 
our research, we obtained a correlation between these indicators at 
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the level (r = 0.39). We should note that the greater the number of 
nodes, the lower the height of the lower bean attachment and vice 
versa (r = -0.52).  

The next block of traits is represented by indicators of the 
number of beans per plant and seed productivity.  

 

 
Fig. 1 Phenotype productivity model of Avantiuryn soybean 

variety, 2007–2013 
 

Thus, the number of beans per plant determines the number 
of seeds per plant; these signs have a strong correlation (r = 0.88). 

A weak inverse relationship between the number of seeds per 
plant and the mass of a thousand seeds was established (r = -0.23). 
The number of seeds per plant is positively and closely correlated 
with the mass of seeds per plant, the correlation coefficient is very 
strong (r = 0.97). 
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Fig. 2 Phenotype productivity model of Akvamaryn soybean 

variety, 2007–2013 
 
Productivity model of the phenotype of Annushka soybean 

variety (Fig. 3). The total number of branches negatively correlates 
weakly with the number of nodes of the main stem (r = -0.27). In 
addition, it was found that the height of the plants significantly 
affects the number of nodes per plant (r = 0.47). At the same time, 
the height of attachment of the lower bean on the plant also 
depends on the total height of the plants (r = 0.42). It was 
established that the number of beans per plant is weakly correlated 
with the number of seeds per plant (r = 0.25). The number of seeds 
per plant and the weight of a thousand seeds are closely related by 
an inverse correlation (r = -0.70). 
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Fig. 3 Phenotype productivity model of Annushka soybean 

variety, 2007–2013 
 
And the number of seeds per plant is positively and closely 

correlated with the mass of seeds per plant (r = 0.94).  
Model for very early maturing soybean varieties (Fig. 4). In 

addition to the specific consideration of the biological features of 
the studied soybean varieties and the construction of models of 
their phenotype productivity based on the parameters of the crop 
structure, the determination of the parameters of very early 
maturing varieties remains an interesting aspect.  
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Fig. 4. Phenotype productivity model of very early maturing 

soybean varieties, 2007-2013 
 
After all, it is the generalization of the knowledge gained that 

makes it possible not only to compare the features of the formation 
of certain signs of the structure of the soybean crop, but also to 
obtain general group features of the realization of the biological 
potential.  

Thus, in general, for very early maturing soybean varieties, it 
was found that the total number of branches weakly and negatively 
correlates with plant height (r = -0.11) and the number of nodes of 
the head stem (r = -0.20). These results, in fact, confirm that during 
the rapid period of plant development, they do not have time to 
form all parameters of the structure well enough. It was found that 
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the height of the plants affects the number of nodes per plant (r = 
0.26). At the same time, the height of the attachment of the lower 
bean also depends on the total height of the plants (r = 0.49). Based 
on our research, it was found that the number of nodes on the main 
stem was weakly correlated with the number of beans (r = 0.16).  

It was established that the number of beans per plant affects 
the number of seeds per plant; these features have a close positive 
relationship (r = 0.64). The number of seeds per plant is positively 
and closely correlated with the mass of seeds per plant (r = 0.94). 
Growing conditions significantly influenced the growth and 
development of cultivated plants.  

Undoubtedly, their influence on the indicators of phenotypic 
productivity of very early maturing soybean varieties is also 
legitimate.  

To build the model, we used the biological parameters of 
very early maturing soybean plants and analyzed the weather 
conditions of the growing seasons in accordance with the duration 
of the phenological phases of soybean growth and development in 
ontogenesis. Thus, if the trait was formed during the period of plant 
budding, then the course of climatic factors from germination to 
plant budding was taken into account.  

However, one of the mandatory elements of the analysis of 
the influence of weather conditions on the growth and development 
of soybean plants was taking into account the vegetative and 
generative parts of the growing season of soybeans, because it is 
known: the conditions that occurred at the beginning of the 
growing season, when the vegetative organs of soybean plants were 
intensively differentiated, do not have a direct effect on the period 
of formation of the generative part of the plants. Hence, for the 
period of growth and development of soybean plants, starting from 
the laying of the number of beans on the plant until the complete 
formation of the mass of seeds from the plant, we used the weather 
data from the second half of the growing season.  
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Accordingly, for each year of research, the adjustment of the 
sample of weather conditions was carried out before the calendar 
dates of the onset of the main phenological phases of growth and 
development of soybeans, since it was the growth processes of 
plants that primarily depended on the conditions of the growing 
season and its favorableness in general for the successful 
cultivation of the crop.  

Fig. 5 shows a model of the phenotype productivity of very 
early maturing soybean varieties under the influence of weather 
conditions. Only reliable correlation coefficients are presented, and 
where there are no lines and, accordingly, indicators, the data are 
either unreliable, or the coefficients obtained are less than r = 0.10, 
that is, we are talking about a rather weak or almost completely 
absent connection.  

It is worth noting that weather conditions affect the growth 
and development of soybean plants in a complex and parallel 
manner with elements of growing technology, soil parameters for 
providing plants with nutrients and moisture, and other 
uncontrolled factors. First of all, we studied the direct influence of 
climatic conditions (rainfall, air humidity, and average daily air 
temperature) on the phenotypic productivity of the studied soybean 
varieties, which can explain, in some cases, the low level of 
correlation between seemingly closely related traits. The results of 
the research make it possible to highlight certain regularities. Thus, 
the total number of branches is negatively correlated with air 
temperature (r = -0.51) and the amount of precipitation (r = -0.25). 
This, in fact, means that in the early stages of growth and 
development of soybean plants there is a certain comfortable range 
of the course of weather conditions, under which optimal indicators 
of the structure are formed on the plants. If soybean sowing is 
carried out according to calendar dates, and not in accordance with 
the recommendations of breeders, then plants at the beginning of 
the growing season immediately fall into unfavorable conditions 
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for their growth and development: high temperatures and a 
significant amount of precipitation contribute to the formation of a 
small number of branches per plant.   
 

 
However, such conditions at the beginning of the soybean 

growing season  
in Ukraine are quite rare. More often there is a lack of 

precipitation and high air temperatures, or excessive precipitation 
and low air temperatures: this combination of factors usually 
causes a decrease in plant branching, which requires the adjustment 
of further productivity due to the modification of other indicators of 
soybean productivity.  

The height of plants is determined by the influence of the 
amount of precipitation and air humidity, in addition, both signs 
have a significant close correlation (r = 0.60, r = 0.65, 
respectively). Actually, sufficient air humidity and the amount of 
precipitation contribute to the increase in the height of soybean 
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plants due to the better use of other factors, first of all, the 
activation of photosynthesis and the availability of nutrients in the 
soil.  

We established a weak dependence of the number of nodes 
per plant with air temperature (r = 0.16), amount of precipitation           
(r = 0.28) and air humidity (r = 0.12).  

Similar dependences were obtained by evaluating the 
closeness of the connection between weather conditions and the 
parameters of the height of attachment of the lower bean in very 
premature soybean plants. Thus, a weak positive correlation of the 
value of this indicator with the amount of precipitation (r = 0.31) 
and air humidity (r = 0.11) was found.  

The critical period in the growth and development of soybean 
plants is the following period – the formation of beans on the 
plants. The inverse relationship of this sign with air temperature              
(r = -0.43) and amount of precipitation (r = -0.12) was established.  

The negative correlation between air temperature and the 
number of beans per plant can be characterized as moderate                 
(r = -0.43). That is, under excessive air temperatures during this 
period of development, plants of very maturing soybean varieties 
form a smaller number of beans than under optimal conditions of 
growth and development. And this indicator has a weak inverse 
relationship with the amount of precipitation (r = -0.12).  

By analogy with the previous feature, the number of seeds 
per plant is negatively correlated with air temperature (r = -0.33) 
and precipitation (r = -0.25). Such a relationship can be 
characterized as moderate and weak, respectively. At the same 
time, this indicator is positively correlated with air humidity at a 
weak level of communication (r = 0.12). It was established that air 
temperature (r = 0.18) and precipitation (r = 0.19) have a positive 
effect on the formation of the mass of a thousand seeds, but the 
closeness of the connection at the weak level does not give grounds 
to consider these factors as the main ones in the formation of this 
characteristic.  
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It was studied that the main feature of the productivity of 
very early maturing soybean varieties – “seed weight per plant” – is 
influenced by such climatic factors as air temperature (r = 0.18) and 
the amount of precipitation (r = 0.19). In fact, excessive air 
temperatures and excessive rainfall contribute to low plant 
productivity.  

Conclusions. Based on the results of building a graphic 
model of the productivity of the researched varieties, it was 
established that the parameters of the productivity characteristics 
are determined by the biological features of a particular variety. In 
general, the variability of the trait is determined by the response of 
the genotype to changes in growing conditions and weather 
conditions of the year. But among the combined influence of 
factors, the resulting trait is characterized by a consistently high 
influence on the trait that is the resulting trait in the next module. 

It was determined that for very early maturing soybean 
varieties, the total number of branches correlates with the height of 
plants (r = -0.11) and the number of nodes of the head stem                
(r = -0.20). The height of the plants affects the number of nodes on 
the plant (r = 0.26), while the height of attachment of the lower 
bean on the plant also depends on the total height of the plants                
(r = 0.49). The number of nodes on a plant is a prerequisite for the 
formation of beans on a plant, therefore, based on our research, a 
correlation between these indicators was obtained at the level              
(r = 0.16). The number of beans per plant affects the number of 
seeds per plant, and these characteristics have a significant 
correlation (r = 0.64). The number of seeds per plant is positively 
and closely correlated with the mass of seeds per plant, correlation 
coefficient (r = 0.94).   

It was found that the air temperature (significant connection) 
and the amount of precipitation (weak connection) are negatively 
correlated with the total number of branches. The height of plants is 
determined by the influence of the amount of precipitation and air 
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humidity, and both signs have a significant close correlation. By 
analogy with height, the number of nodes on soybean plants is 
positively correlated with air temperature, precipitation and air 
humidity. A positive correlation was determined between the 
amount of precipitation (moderate) and air humidity (weak) with 
the parameters of the height of attachment of the lower bean. The 
critical period in the growth and development of soybean plants is 
the period of formation of beans on the plants, and it was 
established that air temperature and the amount of precipitation are 
negatively correlated with this feature. The number of seeds per 
plant is also negatively correlated with air temperature and 
precipitation, while air humidity is positively correlated with the 
number of seeds per plant. Air temperature and precipitation have a 
positive effect on the formation of the mass of a thousand grains, 
but the tightness of the connection is rather insignificant. The 
parameters of the weight of seeds from a plant are determined by 
such climatic factors as air temperature and rainfall. As with the 
number of beans and the number of seeds per plant, these weather 
factors are negatively correlated with this indicator. 

New soybean varieties must be suitable for cultivation in Ukraine 
and also must provide high and stable yields. The variety is of decisive 
importance in modern conditions of effective farming. The foreign and 
domestic literature sources covered the issues of influence of natural 
and climatic conditions and the latest varieties on the soybean  yields, 
especially their economic efficiency of cultivation. 

The analysis of soybean yield indicators in Ukraine shows its 
significant fluctuations by years of the research. This is due to the 
influence of weather and climatic conditions and biotic factors. The 
dynamics of soybean yields in Poltava region (2002-2018) and 
HTC during the growing period (April - August) is gradually 
changing toward the reduction of these indicators. Under the 
extreme weather conditions (excessive precipitation or their 
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absence, drought, epiphytotics of diseases), the adapted modern 
varieties play a decisive role. 

 As a result of long-term breeding work at Krasnohrad 
Research Station of the Institute of Grain Management of UAAS 
(1991–2000) and the Research Field of Poltava State Agrarian 
Academy (2001–2018), a number of high-yielding, early maturing 
and environmentally adaptable soybean varieties were created. 
Breeding work was carried out in quite contrasting soil and climatic 
conditions. The source and hybrid material, soybean varieties were 
studied quite thoroughly on dark gray podzolized (pH 5.3-5.5) soils 
and chernozems (pH 6.2-7.0) in the arid conditions of the Steppe 
and Forest-steppe of Ukraine. 

In Poltava region (left bank Forest-steppe of Ukraine), 
droughts have often occurred during the growing season recently 
(Fig. 6). Thus, in 2017, the minimum amount of precipitation 
during the growing season (April-August) was recorded for the 
entire period of research (121.1 mm with a long-term average of 
268 mm). The data in figure 6 show that of the 16 analyzed in 10 
years, the amount of precipitation during the growing season was 
lower than the long-term average. Increasing rates of soybean 
production should stimulate breeding activities in Ukraine. 

 
Fig. 6 Dynamics of precipitation during the vegetation period (April-August) 

in Poltava region, 2002–2017(according to Poltava Meteorological Centre) 
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The improvement of soybean varieties is currently taking 
place against the background of climate change and requires 
objective assessment of new varieties carried out during the 
qualification expertise. 

 Since 1995, Ukraine has become a member of the UPOV 
(International Union for the Protection of New Varieties of Plants) 
and officially provided breeders with legal protection for varieties 
that are subject to intellectual property (the Law of Ukraine About 
protection of the rights to plant varieties and the Resolution of the 
Cabinet of Ministers On the Register of Plant Varieties of Ukraine). 
Since 1991, soybean varieties have been regularly registered in the 
State Register of Plant Varieties. 

Thus, the soybean varieties created by us, registered in 
Ukraine and recommended for spreading, have duration of 
vegetation period of 85-120 days. So, the soybean varieties created 
by breeder L.H Biliavska have the following characteristics and 
features (Table 2). 

 
Table 2  

Soybean varieties which are included in the State Register 
of Plant Varieties Suitable for Spreading in Ukraine, 1998–2015 

Variety Year of 
registration 

Growing  
area * 

Maturity 
group 

Direction of use 

Ametyst 1998 SF em           grain 
Ahat 2000 SF mm grain 
Artemida 2001 S mm grain 
Almaz 2007 F em grain 
Vinni 2010 SF mm grain 
Vezha 2010 S mm grain 
Antratsyt 2011 S em grain 
Aleksandryt 2013 SFP em grain 
Adamos 2013 SP em grain 
Avantiuryn 2015 F em grain 
Akvamaryn 2015 FP em grain 

Note : * Growing area: S – Steppe, F – Forest-steppe, P – Polissia;  
Maturity group: mm – medium-maturing, em – early maturing  
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The soybean varieties Almaz and Antratsyt were produced at 
Poltava State Agrarian Academy (2001-2010). The soybean 
varieties Aleksandryt and Adamos were produced in 2008-2013 
and the varieties Avantiuryn and Akvamaryn were produced in 
2010-2015.  

Here is a brief morphobiological characteristic of these 
soybean varieties. 

Soybean variety Avantiuryn. The variety has passed the 
state variety trial (2013–2014) and has been listed in the State 
Register of Plant Varieties Suitable for Spreading in Ukraine since 
2015. The approbation group is agr. Oculata (Mikh.). The type of 
growth is intermediate. The plant has a semi-compressed bush that 
is 71-90 cm high. ( Fig 7). The stem is medium-thick, 7-12 mm, 
and resistant to lodging. The pubescence is red. The number of 
internodes is 10-15. The number of branches is 1-3, branching 
angle is 20-30º. The height of the lower bean attachment is             
12–15 cm. The root system is well developed. The leaves are 
ternate, medium-sized, dark green in color and fall off when the 
beans mature. The middle leaf is broadly ovate, the top of the 
middle leaf is rounded, the size of the middle leaf is medium. 
Inflorescence is a multi-flowered raceme, 5-7 flowers each. The 
beans are of medium length, slightly curved, with a sharp tip, with 
2-3 seeds, light, with sparse pubescence. The grain is medium             
(0.6 x 0.4 cm), rounded-oval. The main colour of the seed coat is 
yellow. The seed coat is also sometimes brown with pigmentation 
of varying intensity. The intensity of the pigmentation on the seed 
coat can vary depending on the growing conditions. The weight of 
1000 seeds is 170–190 g. The protein content is 38%, fat – 22%. 
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А D 

Fig. 7 Variety Avantiuryn: А – general view of the plant,  
B – beans, C – seed, D – plot of variety у  
 
The maturity period is very early. It is a guaranteed 

predecessor for winter crops. High productivity and seed quality 
are successfully combined with a short vegetation period. Duration 
of period from sprouting to flowering is 35-40 days. It has a stable 
vegetation period of about 100 days in different geographical 
latitudes. Potential grain yield is 3.0-3.2 t/ha (at a standard moisture 
content of 14%) under Ukrainian conditions. 

 It has a neutral photoperiodic reaction which ensures a stable 
growing season in different climatic zones. It is characterized by an 
increased adaptability to unfavourable growing conditions, 
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including cultivation in acidic soils (pH 4.5-5.5). Seeds do not need 
to be dried. The variety is resistant to bacterial and viral diseases, 
and slightly damaged by pests. Resistance to lodging and bean 
cracking is high.  

The agricultural technique of the variety Avantiuryn is 
generally accepted for the conditions of the Forest-steppe and the 
Steppe of Ukraine. Seeding rate is 550-650 thousand seeds per 
hectare. Variety responds well to fertilizers and pre-sowing seed 
inoculation with biological preparations. It is recommended for 
growing for grain in the Steppe and the Forest-steppe regions of 
Ukraine. Seed uniformity is 95%. 

Under the conditions of the farm “KHOROL-AGRO” Ltd. 
(Poltava region, Khorol district), it produces 3.0-3.5 t/ha of seeds in 
productive crops.  

According to the qualification expertise of soybean varieties 
for suitability for spreading in Ukraine, the main results of the 
research period are provided (Table 3).  

Soybean variety Akvamaryn. The variety has passed the 
state variety trial (2013–2014) and has been listed in the State 
Register of Plant Varieties Suitable for Spreading in Ukraine in 2015. 
The approbation group is  agr. Oculata (Mikh.). The type of growth is 
intermediate. The plant has a semi-compressed bush that is 71-90 
cm high (fig. 8). The stem is medium-thick, 7-12 mm, and resistant 
to lodging. The pubescence is grey. The number of internodes is 
10-12. The number of branches is 1-3, branching angle is 20-30º. 
The height of the lower bean attachment is 15 centimeters.  

The root system is well developed. Leaves are ternate, 
medium-sized, dark green and fall off when the beans mature. The 
middle leaf is broadly ovate in shape, the top of the middle leaf is 
rounded and the size of the middle leaf is medium. The 
inflorescence is a multi-flowered raceme with 5-7 flowers each. 
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Table 3.  
Results of qualification expertise of the variety Avantiuryn for 

suitability for spreading in Ukraine (according to UIPVE)  

Variety, 
standard Year 
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Grain quality, % 

Protein Fat 

Polissia 
st. 2013 1.70 119,1 126.8 65.3 12.4   

Avantiuryn 2013 1.61 123.5 166.5 56.3 11.3 38.6 20.7 
st. 2014 2.17 114.3 150.9 84.6 14.2   

Avantiuryn 2014 2.35 120.0 186.7 73.0 11.1 38.0 20.5 
Forest-steppe 

st. 2013 2.19 102.6 138.1 71.4 12.5   
Avantiuryn 2013 2.18 108.1 171.2 57.3 11,3 39.5 19.9 

st. 2014 2.24 106.8 141.8 71.4 10,9   
Avantiuryn 2014 2.33 115.7 167.3 57.7 9.8 37.0 22.0 

Steppe 
st. 2013 2.05 96.0 127.3 76.0 9.6   

Avantiuryn 2013 1.71 90.8 168.9 55.8 6.3 38.5 21.2 
st. 2014 1.70 106.2 143.2 70.7 11.5   

Avantiuryn 2014 1.62 108.0 157.5 59.7 8.0 38.1 23.3 
 

The colour of the flower corolla is white. The beans are of 
medium length, slightly curved, with a sharp tip, with 2-3 seeds, 
light-coloured, with sparse pubescence. Grain is medium ( 0.6 x 0.4 
cm ), rounded-oval. The main colour of the coat is yellow. The 
seed rumen is red with an eye. Weight of 1000 seeds is 170-180 g. 
Protein content is 43%, fat is 22%.  

It has a neutral photoperiodic reaction, which ensures a stable 
growing season in different climatic zones. At the time of maturity, 
it quickly reaches conditioned moisture and does not need to be 
dried. It is a guaranteed predecessor for winter crops.  
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This variety successfully combines high productivity and 
seed quality. Duration of the period from sprouting to flowering is 
35 to 40 days. In different geographical latitudes it has a stable 
vegetation period of about 100 days. 

 

 

  
B C 

 
А D 

Fig. 8 Variety Akvamaryn: А – general view of the plant, B – beens,  
C – seed, D – plot of variety  

 
The potential grain yield in the Steppe and Forest-steppe of 

Ukraine is 3.0-3.2 tons / ha. The variety is of grain type. Resistance 
to lodging and bean cracking is high. The variety is resistant to 
bacterial and viral diseases, pests damage is weak. Seeding rate is 
600-700 thousand seeds per hectare. Variety responds well to 
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fertilizers and pre-sowing seed inoculation with biological 
preparations. Characterized by high adaptability to unfavorable 
growing conditions, including growing in acidic soils (pH 4.5-5.5). 
Recommended for growing for grain in the Steppe and the Forest-
steppe of Ukraine. Seed uniformity is 95%. According to the 
qualification expertise of soybean varieties for suitability for 
spreading in Ukraine, the main results of the research period of this 
variety are provided (Table 4). 

 
Table 4 

Results of qualification expertise of the variety Akvamaryn  
for suitability for speading in Ukraine (according to UIPVE) 

Variety, 
standard Year 
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Grain quality, % 

Protein Fat 

Polissia 
st. 2013 1.70 119.1 126.8 65.3 12.4   
Akvamaryn 2013 1.76 135.0 157.5 68.5 11.2 40.9 20.2 
st. 2014 2.17 114.3 150.9 84.6 14.2   
Аkvamaryn 2014 2.34 123.3 148.2 74.0 12.4 40.0 20.0 

Forest-steppe 
st. 2013 2.19 102.6 138.1 71.4 12.5   
Аkvamaryn 2013 2.23 112.9 166.8 62.6 12.0 41.5 19.8 
st. 2014 2.24 106.8 141.8 71.4 10.9   
Аkvamaryn 2014 2.37 115.1 162.2 65.6 12.0 38.4 22.1 

Steppe 
st. 2013 2.05 96.0 127.3 76.0 9.6   
Аkvamaryn 2013 1.63 97.3 146.7 66.5 10.0 40.5 20.8 
st. 2014 1.70 106.2 143.2 70.7 11.5   
Аkvamaryn 2014 1.65 108.3 148.8 67.0 7.3 39.7 21.7 
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§ 9.2 AGROECOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF 
ENERGY CROPS IN THE CONDITIONS OF UKRAINE 
(Rytchenko A., Poltava State Agrarian University, Rozhko I., 
Poltava State Agrarian University, Kulyk M., Poltava State 
Agrarian University) 

 
Introduction.Today all necessary preconditions are available 

for implementation of the bioenergy development programme in 
Ukraine. First of all, soil-climatic conditions which contribute to 
obtaining high yield of energy-intensive phytomass of energy 
crops. Secondly, the use of adaptive technologies for growing 
energy crops on marginal lands, improvement of the existing 
technologies, proper processing of phytoraw material and biofuel 
use in the fuel and energy complex will ensure the increase of 
bioenergy share in the overall energy structure of Ukraine. As a result, 
the reduction of non-renewable energy resources use, and increase of 
demand for alternative energy sources, which will contribute to 
development of the national economy in the future [1]. 

It has been established that Ukraine has a significant potential 
of biomass available for energy use, and almost all preconditions 
for the better use of plant residues for biofuel purposes such as 
production of solid, liquid and gaseous fuels [2]. In this scientific 
publication is considered a systemic approach to solving the 
problems of energy security and ecological in Ukraine through 
balanced agricultural development with the view for the bioenergy 
sector. 

1. Biological features of energy crops 
Today, the main priorities of the new industry – bioenergy 

are the search for the ways to reduce the cost of various types of 
biosources, the development of new technical and economic 
decisions, as well as the formation of the necessary infrastructure 
for more efficient use of plant energy resources and the processing 
of their phytomass for the production of liquid (bioethanol, 
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biobutanol), gaseous and solid biofuel (granules, briquettes, etc.). 
In order to implement the bioenergy development program in 

Ukraine, all the prerequisites are available, first of all – the soil-
climatic conditions that contribute to the high yield of energy-
intensive phytomass of energy crops. Secondly, the use of adaptive 
cultivation technologies on marginal lands of bioenergy crops, 
improvement of existing, appropriate processing of phytosterol as 
well as biofuel use in fuel and energy complex will provide the 
increase in the share of bioenergy in the overall energy structure of 
Ukraine and significantly reduce the energy dependence of our 
country. And as a result, reducing the use of non-renewable energy 
sources, against the backdrop of growing demand for alternative 
energy sources, which in the long run will contribute to the 
development of the national economy and the growth of population 
welfare [3]. 

The Energy Strategy of Ukraine until 2030 [4] predicts a 
dynamic increase in the use of biomass energy in 2015 to 5 million 
tons of conventional fuel (tonnes of conditional  fuel), which is 
2.5 %  of the total energy consumption, and in 2030 – up to 20 
million tonnes of conditional fuel or up to 10 %. 

In addition, the Law of Ukraine “On Alternative Energy 
Sources”, as amended [5, 6], defines the main principles of state 
policy in the field of alternative energy sources, among which are 
the following: increasing production volumes and consumption of 
energy, produced from alternative sources for the purpose of 
economical spending of traditional fuel-energy resources and 
reducing Ukraine’s dependence on their import by restructuring 
production and rational energy consumption by increasing the share 
of energy from renewable sources.  

In addition, in the biomass electricity sector, the situation 
changes with the introduction of a new method of calculation 
according to the “green” tariff for electricity, produced from 
renewable energy sources. This calculation procedure is 
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highlighted in the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of 
Ukraine” on Electricity “regarding the promotion of the use of 
alternative energy sources” [7], and the Regulation “On Approval 
of the Procedure for Establishing, Revision and Termination of the 
Green Tariff for Subjects economic activity” [8]. All this, in our 
opinion, determine the relevance of the chosen research direction. 

A large number of scientific works have been devoted to the 
study of energy crops in our country: M. V. Roik, V. L. Kurylo, 
M. Ya. Humentik [9], O. M. Hanzhenko [10], D. B. Rakhmetov [11], 
D. B. Rakhmetov and A. M. Verhun [12], H. H. Heletukha, 
T. A. Zhelezna, O. V. Tryboi [13], H. S. Honcharuk, S. M. Mandrovska [14], 
Elbersen H. W., Kulyk M., Poppens at all. [15] and others. 

Among the energy crops in Ukraine, the most widespread 
are: switchgrass, willow, miscanthus, poplar (their lifetime is              
10 – 15, sometimes up to 30 years old), agro- technical measures 
for their cultivation do not require significant expenses, harvest in 
winter or spring, using conventional agricultural 
machinery [16, 17, 18, 19]. Along with these crops, Arundo 
reed [20 – 21], Sugar sorghum and perennial sorghum, Indiangrass 
and Big bluestem are of scientific interest too.  

Also, energy crops have the following different uses (Fig. 1). 
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Fig. 1. Directions for the use of energy crops, according to 

the data from Kalinichenko et al., 2017 [3] 
 
But the detailed study of the morphological and biological 

characteristics of these crops, the potential of their yield and energy 
efficiency was not paid proper attention (Fig. 2). 
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Switchgrass 
(Panicum virgatum L.) 

Sorghum perennial,  
Columbus grass 

(Columbus Grass, Sorghum 
almum Parodi) 

  
Indiangrass 

(Indiangrass, Sorghastrum 
nutans (L.)  

Big bluestem 
(Big Bluestem, Andropogon 

gerardii Vitman) 
 

Fig. 2. Photos of energy crops 
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H. M. Kaletnik in his monograph [22] has systematized the 
scientific and methodological and organizational and economic 
fundamentals for the development of the biofuels market, the 
creation and development of a market for energy crops used as raw 
materials for the production of biofuels, technical and technological 
characteristics of the production of biofuels from raw materials of 
plant origin, and also provided an economic assessment of their use 
by the agro-industrial complex of Ukraine. The author’s 
generalization of world trends in the development of the biofuels 
market from raw materials of plant origin, allowed to develop the 
economic substantiation of the prospects for further development of 
the Ukrainian biofuel market. 

The study of energy crops, with the exception of certain 
publications, mainly concerns the crop and energy potential, the 
possibility of obtaining biofuels from their biomass, without 
considering the botanical and biological characteristics of these 
crops, and the possibility of their zoning in the soil-climatic zones 
of Ukraine for the fuller realization of the potential of crops from 
purpose of obtaining the maximum yield of biofuels from biomass 
plants. 

2. Material and method of theoretical research 
To solve this problem, based on the available information and 

the results of our own work, we give the generalized morphological 
and biological characteristics of plants, illustrative materials of 
energy crops from the family of Poaceae. The estimation of 
potential of their productivity, energy and biofuel productivity as 
well as possibility of cultivation in different soil-climatic zones of 
Ukraine has been performed.  

In research the following methods have been used: methods 
of conducting research [23, 24], determinants, library catalogs, 
albums [25, 26, 27], atlases [28], reference books [29] and special 
methodological recommendations [30, 31]. The energy value of 
raw materials was determined on an ISO 200 calorimeter. The 
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energy productivity of plants was determined on the basis of heat 
capacity and yield of phyto raw materials, taking into account the 
methods [32]. 

3. Agrocological features of energy crops cultivation
M. V. Roik with coauthors shares this point of view [33] and

affirms that energy crops are perspective and profitable plants for 
cultivation on low productive soil. 

Switchgrass (Panicum virgatum),silver grass, (Miscanthus 
giganteus) and energy willow are the most widespread energy 
crops in Ukraine [34]. 

1. Switchgrass is a warm-season, perennial grass, forming
strong root system and vertical hollow stems of different colours 
growing up to 3 metres tall. The inflorescence of this grass is 
panicle. Reproduction is by seed and from clonal offsets of the 
rhizomes. Switchgrass provides yield up to 18 t/hа of dry mass with 
energy capacity of 17 MJ/kg [35]. 

2. Silver grass (Miscanthus giganteus) is a warm-season,
perennial grass, forming strong root system and vertical stems 
growing up to 5 metres tall. Vegetative reproduction. Yield is 20 –
 30 t/hа of dry mass with energy capacity of 18 – 19 MJ/kg [36]. 

3. Energy willow is a ligneous and shrubby plant of
Salicaceae species, having a rapid growth. Willow does not make 
great demand on the soil and moisture.Vegetative reproduction. 
Yield is up to 30 t/hа of dry mass with energy capacity of 18 –
 20 MJ/kg [37]. 

According to natural and economic factors, Ukraine belongs 
to the countries with favorable conditions for both food and energy 
security. The country has a significant potential for creation of 
stable market for energy crops and using their raw materials for the 
biofuel industry [38]. 

The territory of Ukraine is divided into three natural and 
climatic zones: Polisia, Forest-steppe and Steppe. These zones have 
specific soils, climate, temperature regimes, rainfall and crop 
production technologies. 
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The main types of soils in Polisia are sod-podzolic soils with 
different degrees of podzol and mechanical composition. Climatic 
conditions are characterized by moderately continental climate. The 
annual precipitation varies from 550 to 650 mm. 

The main types of soils in Forest-steppe are clear-gray loess, 
gray loess, dark gray podzol, chernozem podzol, typical 
chernozem, meadow chernozem and meadow soils. Climatic 
conditions are diverse (higher average annual air temperature). The 
annual rainfall varies from 450 to 550 mm. 

The main types of soils in Steppe are chernozem and 
chestnut, common meadow black soil, meadow-chestnut, meadow 
and saline soils. Climatic conditions are continental. Annual 
precipitation varies from 350 to 450 mm. 

Distribution of potential of energy crops across the territory 
of Ukraine is quite diverse from 9 thousand t.o.е. (Uzhgorod 
oblast) to 736 thousand t.o.е. (Zhytomyr oblast). Zhytomyr, 
Chernihiv, Kyiv, Odessa, Zaporizhzhia, Kherson oblasts and 
Crimea are characterized by the highest energy crops potential 
(more than 400 thousand t.o.е.), Тable 1. 

Table 1 
Potential of energy crops in Ukraine 

Oblast Available potential, thousand t.o.е. 
(tons of oil equivalent) 

Zhytomyr 736 
Chernihiv 546 

Kyiv 417 
Poltava 405 
Others less 400 

Source: author’s development. 

The comparative characteristics of energy crops in the period 
of biomass supply make it possible to state that the proper crop 
management approach, the dry matter yield (raw material for 



biofuels: solid, liquid and gaseous) is from 10 to 15 t/ha, can be 
obtained for a long period of time from August-September of the 
previous year to February-March of the next year. 

The synthesis of the research results allowed to compare the 
period of energy crops biomass obtaining (Fig. 3). 

Crop 2083 year 2019 year 2020 year 2021 year 
sp1) sm at wn sp sm at wn sp sm at wn sp sm at wn 

Arundo reed 

Miscanthus 
Switchgrass 
Perennial 
sorghum 
Sugar 
sorghum 
Marking: 

– sowing/planting – care for plant
– harvesting

1)Note: sp – spring period, sm – summer period, at – autumn
period, wn – winter period. 
Fig. 3. The synthesis of the research results allowed to compare the 

period of  energy crops biomass obtaining 
Source: author’s development. 

In accordance with agro-climatic zoning in Ukraine, there are 
zonal features of selection and cultivation technology of agricultural 
and energy crops. In connection with this, an attempt has been made 
to allocate places of cultivation of cereal energy crops on the territory 
of Ukraine, taking into account the biological characteristics of 
plants. 

Fig. 3 shows the theoretical distribution of places for 
cultivation of energy crops in the territory of Ukraine (Fig. 4). 
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Note: 1 – arundo reed; 2 – miscanthus; 3 – switchgrass; 4 – perennial 
sorgo; 5 – sugar sorghum. 

Fig. 4. The theoretical distribution of places a cultivation of 
energy crops in the territory of Ukraine  

Source: author’s development. 

Taking into account the morphological and biological 
features, the ratio of plants to the temperature regime and the 
amount of precipitation during the growing season, it is advisable 
to place the energy crops of the Poaceae family in Ukraine as 
follows: Arundo reed and switchgrass – Polissia zone, giganteus 
Miscanthus, millet-like, perennial sorghum and sugar sorghum –
 Forest-Steppe, millet-barley, perennial sorghum and sugar 
sorghum – Steppe Ukraine. In addition, different crops of the genus 
Miscanthus can also be grown in compliance with the relevant 
irrigation conditions in the Steppe zone. 

4. Ecological features of energy crops cultivation
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Replacing fossil fuels with biomass results in global 
environmental benefits such as reduced greenhouse gases 
emissions. However, not only the use of biomass can lead to 
benefits for the environment, but also the biomass production. This 
paper will show that when traditional annual food crops are 
replaced with perennial energy crops on Ukrainian arable land, 
negative environmental effects, such as erosion, nutrient leaching 
and the emission of greenhouse gases, may be reduced. Similar 
conclusions have been drawn in earlier studies concerning, for 
example, perennial energy crop production in the USA (see e.g., 
Tolbert [39]; McLaughlin and Walsh [40]; Hort et al. [41]; Grigal 
and Berguson [42]; Bransby et al. [43]). Energy crop systems can 
also be used to purify municipal waste, thus decreasing negative 
impact on the community. Furthermore, the content of heavy 
metals in the soil could be reduced through cultivation of short-
rotation forest. These environmental benefits can increase the 
energy crops value thereby affecting future market conditions for 
biomass. 

In this research, environmental changes are identified and 
quantified while traditional food and forage crops are replaced with 
perennial energy crops on Ukrainian arable land. This paper, being 
based mainly on a literature sources review, represents Part I of the 
analysis, which is complemented by a second part in which the 
economic evaluation of the environmental changes is carried out. 
Thus, this paper is a background to the second paper, which 
contains a more integrating synthesis. The purpose of the overall 
study is to analyze how energy crop cultivation in Ukraine could be 
located and managed in order to maximize environmental benefits. 
Neither environmental effects arising from replacing fossil fuels 
with biomass nor environmental benefits from the reduced use of 
fossil fuels in perennial energy crop cultivation, in comparison to 
annual crop cultivation, are included in this study. These benefits 
have already been analysed in earlier studies. The significance of 
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the environmental benefits depends on geological and geographical 
conditions, while population density affects the amount of 
municipal waste that can be recycled on energy crop cultivation. 
Thus, the environmental impact has been analysed on a regional 
basis and then aggregated to a national level. Since agricultural 
practices, the load of anthropogenic pollutants and waste 
generation, are changing over time, the potential impact of energy 
crop cultivation also changes over time. The time during which 
environmental advantages could be achieved has been estimated. 

Energy crops covered in this analysis are short-rotation forest 
(Salix) and energy grasses (reed canary grass). In the north of 
Ukraine, only reed canary grass is assumed to be grown for energy 
purposes as the climatic conditions are not suitable for Salix 
cultivation [44]. This situation can, however, change in the future if 
more frost resistance Salix clones will be available. The energy 
crop cultivation is assumed to be geographically equally distributed 
on current arable land used for perennial forage and annual food 
crop production [45]. Today, about 40 % of Ukrainian arable land 
is used for the production of perennial forage crops, mainly ley, 
while about 60 % is used for annual crop production. When 
perennial energy crops replace perennial forage crops (in Ukraine 
normally clover-grass pastures), the environmental changes are to 
slight and therefore neglected, except when the impact is 
particularly caused by the cultivation of Salix, e.g. reduced wind 
erosion and cadmium removal. In annual crop cultivation, which in 
Ukraine is dominated by grain cultivation, fertilization is to be 
undertaken annually, the average dose of chemical nitrogen (N) 
fertilizer is about 140 kg N/ha year, and the average dose of 
chemical pesticides is about 1 kg active ingredients ha. Reed 
canary grass cultivation, harvested once a year, extends over 
10 years, while Salix cultivation, harvested every fourth year, 
extends over 25 years. The biomass yield of Salix is on average, 
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10 tonnes of dry matter/ha year, and of reed canary grass,             
6.5 tonnes of dry matter/ha year [46]. 

Cultivation methods in agriculture are changing, as well as 
the load of anthropogenic pollutants and the generation of waste. 
Thus, the time during which environmental impact could be 
sustained has been estimated. This estimation is based on physical 
and chemical properties of the soils, environmental goals for future 
agricultural practices, recycling of waste, reduction of 
anthropogenic emissions, and prognoses for the possibility of 
achieving these goals. 

The term “environmental change” or “changed environmental 
impact” is used here in a broad sense. Effects on soil, water, air, 
flora and fauna, as well as the recirculation and purifying of 
municipal waste, are involved. Environmental changes when 
perennial energy crops replace annual crops identified in this paper 
have been divided into six categories: 1) greenhouse gases, 
2) nutrient leaching, 3) heavy metals, 4) soil fertility and erosion, 
5) municipal waste, 6) biodiversity. 

The aesthetic impact of short-rotation forest on the landscape 
has not been considered here. Depending on the nature of the 
surrounding landscape, and the design of the cultivation, Salix 
cultivation can cause both positive and negative effects on the 
landscape [47]. Neither the impact of Salix on tile drainage is 
considered, which could lead to expenses. There is a great risk of 
damage to the tile drainage when Salix is cultivated, due to the 
deep Salix roots [48]. If energy crops are to be cultivated in fields 
with new tile drainage systems, energy grass should be grown in 
preference to Salix. 

The informative measure of land-use efficiency is the level of 
transportation service that can be provided from a hectare of land. 
Taking into consideration the rate of biomass feedstock production 
per hectare, the efficiency of converting the feedstock into a 
biofuel, and the efficiency of using the biofuel in a vehicle, one can 
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estimate the vehicle-kilometres of travel that can be provided by a 
hectare of land. Among all biofuels, starch-based first-generation 
fuels give the lowest yield of vehicle-kilometres/hectare/year, since 
only a part of the aboveground biomass is used as input to a biofuel 
production facility. 

By this land-use efficiency measure, sugar-based fuels of the 
first-generation are about twice as good as starch-based fuels. 
Second-generation fuels, because they utilize much more of the 
available aboveground biomass than first-generation fuels, can 
provide an improvement of 50 per cent or more in land-use 
efficiency over sugar-based first-generation fuels [49].  

The comparison does not provide any information, regarding 
the net energy balance of biofuel production, the associated net 
lifecycle greenhouse gas emissions, any economic considerations. 
These additional factors, must also be considered while evaluating 
any particular biofuel system.  

Environmental benefits from the reduced use of chemical 
pesticides in perennial energy crop cultivation, in comparison to 
annual crop cultivation, is restricted to be included only in the 
category “biodiversity”. No analysis of the reduced risk of, for 
example, ground water pollution has here been carried out due to 
lack of data. 

Greenhouse gas emissions from arable land can be reduced in 
three different ways when annual crops are replaced with perennial 
energy crops, through (I) accumulation of soil carbon (C) in 
mineral soils, (II) reduced carbon dioxide (CO2) emissions from 
organic soils, and (III) reduced nitrous oxide (N2O) emission 
caused by the use of fertilizers. Changes in the emissions of other 
greenhouse gases are estimated to be small and are therefore 
neglected. 

The effectiveness with which greenhouse gas emissions 
(GHGs, including CO2, CH4, and others) can be avoided using 
biofuels is related to the amount and carbon intensity of the fossil 
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fuel inputs needed to produce the biofuel, as well as to what fossil 
fuel is substituted by biofuel use.  

A proper GHG accounting considers the full life cycle of the 
biofuel, from planting and growing biomass to conversion of the 
biomass into biofuel, to biofuel combustion at the point of use. (In 
the case of vehicle application, this full life cycle analysis is 
sometimes referred to as a “well-to-wheels” analysis.) If the 
harvested biomass is replaced with new biomass growing year-on-
year at the same average rate at which it is harvested, then CO2 is 
being removed from the atmosphere by photosynthesis at the same 
rate at which the already-harvested biomass is releasing CO2 into 
the atmosphere – a carbon-neutral situation. However, typically 
some fossil fuel is consumed in the course of biomass producing or 
converting or delivering the biofuels to the point of use, resulting in 
net positive GHG emissions on a life cycle basis. These emissions 
will offset to some degree the emissions that are avoided when the 
biofuel is used in place of a fossil fuel [50]. 

There could also be net GHG emissions associated with 
converting land from its current use to use for biomass energy 
feedstock production. The net emissions might be positive if 
existing forests are removed in order to establish energy crops. The 
net emissions might be negative if perennial energy crops (which 
can build soil carbon) are established, replacing annual row crops 
that were being grown on carbon-depleted soil. Emissions 
associated with land use change can be significant, but they greatly 
depend on the local factors. Therefore, GHG emissions associated 
with such land use changes have not been considered in the study. 
There are a lot of scientific works on GHG life cycle analyses 
(LCAs) of biofuels.  

Higher GHG savings with biofuels are more likely when 
sustainable biomass yields are high and fossil fuel inputs to achieve 
these are low, when biomass is converted to fuel efficiently, and 
when the resulting biofuel is used efficiently. Conventional grain- 
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and seed-based biofuels can provide only modest GHG mitigation 
benefits by any measure (per mega joule of fossil fuel displaced, 
per v-km driven, or per hectare of land use) and will be able to 
provide only modest levels of fuel displacement in the long term in 
any case due to the relatively inefficient land use associated with 
these fuels [51]. 

More efficient land use in mitigating GHG impacts can be 
achieved in the longer term by dedicated high-yielding 
lignocellulosic energy crops. Decades of experiment with 
development of food crop yields, together with recent 
experiments with developing lignocellulosic energy crops, 
suggest thatgreat yield can be expected (probably with lower 
inputs per tonne of biomass produced) with concerted 
development efforts. Today cconsiderable private sector 
investments in research and development of energy crops, 
accelerate progress in improving yields. Assuming high yields are 
sustainable and acceptable from biodiversity and other 
perspectives, land requirements to achieve GHG emission 
reductions with biofuels will be reduced. There is also the 
possibility for some by-product CO2 to be captured (for long-term 
underground storage) during the process of making biofuels, 
especially via thermochemical conversion. This could lead to 
negative GHG emissions for a biofuel system. Proposals have 
also been made for thermo chemically co-processing coal and 
biomass to make carbon-neutral liquid fuels by capturing and 
storing some CO2 produced during the conversion process [52]. 

It is necessary to note that biomass can be converted into heat 
or electricity as well as into liquid fuel. GHG emissions per unit 
land area that are avoided in this way may be greater than when 
making liquid fuel. However, for electricity or heat production, a 
variety of renewable resources is available (hydro, solar, 
geothermal, wind, etc.). Biomass is the only renewable source of 
carbon, which makes it the only renewable resource for producing 
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carbon-bearing liquid fuels. 
The rate of change in soil carbon depends on the rate at 

which organic matter is added to the soil and the rate at which 
erosion and biological oxidation remove the organic matter from 
the soil [53]. These mechanisms are substantially reduced if soil 
tillage is reduced or eliminated, which is the case when annual 
crops are replaced with perennial energy crops. Also, the input of 
organic matter from litter and roots to the soil is high in energy 
crop production. In an established Salix cultivation, 4.5 – 10 tonne 
dry matter/ha is recirculated yearly, of which about two thirds are 
litter and one third is roots [54]. Only a minor part, however, is 
converted into stable humus containing, on average, about 60 %, as 
most of the organic residues are decomposed within period of a few 
weeks up to a year [55]. 

Results of field trials show that a vertical gradient of soil 
carbon is developed after a few years of Salix cultivation, with a 
higher carbon content in the top soil. No significant changes in the 
total content of soil carbon have yet been recorded, as these 
changes take place over a long period of time. Long-term field 
trials with leygrass in Ukraine, which could be comparable to Salix 
regarding changes in soil carbon, show an increased level of humus 
equivalent to 30 – 40 tonnes C/ha, compared with food crops after 
30 years [56]. To some extent, this difference could be explained 
by changes in cultivation practices, as the depth of fertilizaion is 
probably greater now than in the 1960 s, causing a higher dilution 
of soil carbon in food crop cultivation with frequent fertilizaion. 
Therefore, the change from annual to perennial crop production 
leads to a lower increase in soil carbon content than the results of 
field trials presented above indicate. 

An annual carbon accumulation in mineral soils of 0.5 tonne 
C/ha is assumed here, over a period of about 50 years. After that, 
the humus level is estimated to reach a new, higher, steady state of 
about 1 – 1.5 percentage points higher than today. This estimate is, 
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however, uncertain and must be verified by long-term field trials. 
Changes in soil carbon storage also vary for different soils and 
locations due to soil texture, drainage, base status and climatic 
parameters [57]. The proportion of the total Ukrainian arable land 
where energy crop cultivation could increase the soil carbon level 
is estimated to be 55 %. This is equivalent to the area covered by 
mineral soils (which amounts to about 90 % of the total arable land 
on which annual crops are cultivated today. At present, about 60 % 
of Ukrainian arable land is used for annual crop production [58]. 
On the remaining 40 %, where perennial forage crops are 
cultivated, there is no increase in the soil carbon level. 

As a comparison, Ranney and Mann [59] estimate that short-
rotation plantations in North America increase the soil carbon 
inventories (excluding litter and roots) by about 10 tonne/ha over 
20 – 50 years. 

When organic soils are cultivated, soil carbon is released by 
oxidation leading to a subsidence in ground level. In an initial 
phase when an organic soil is drained, a lowering of ground level is 
also caused by compression and shrinking. The carbon loss is 
higher in annual crop cultivation than in perennial crop cultivation 
due to more frequent soil tillage. Results of Ukrainian 
investigations [60] show the subsidence rates are greatest when the 
crops are potatoes and carrots, 2–3 cm/year, followed by grain 1–2 
cm/year, and permanent pasture 0.5 cm. Based on these results, a 
change from cultivation of annual crops to perennial energy crops 
reduces the subsidence rate from 2 to 1 cm/year. This is equivalent 
to about 7 tonne C/ha year, as the density and carbon content of 
cultivated organic soils in Ukraine are about 200 kg/m3 and 35 %, 
respectively [61]. This theoretical calculation has, however, not 
been verified by field trials [62]. Salix thrives best on organic soils 
consisting of fen peat (Cavex). If the organic soil is composed of 
bog peat (Sphagnum), however, Salix is not a suitable crop due to 
the low pH of the soil. Thus, bog peat soil is more suitable for the 
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cultivation of reed canary grass. 
The reduced CO2 emission from organic soils when 

cultivating energy crops lasts, on average, 80 years after which the 
peat layer will have been dissipated by biological oxidation. A 
rough estimate is that the thickness of the peat layer, which can 
vary greatly both within a field and between different 
fields [63, 64], varies from a few decimeters up to two meters in 
Ukrainian organic soils, with an average of about 80 cm. The 
proportion of arable land where energy crop cultivation could 
decrease the CO2 emission by about 7 tonne C/ha yr, is 5 %. This is 
equivalent to the area covered by organic soils (which amounts to 
about 9 % of the total arable land, on which annual crops are 
cultivated today. 

Nitrous oxide emission from arable soils is induced by the 
use of fertilizers. Loss of fertilizer nitrogen (N) as N2O varies from 
almost zero up to 2 %, due to differences between soils, fertiliser 
type, climate and land management practices [65, 66]. Since energy 
crops have a lower nitrogen demand than food crops, on average, 
about 50 kg N/ha year [67], a change in land use from food to 
energy production allowed to reduce the emission of N2O. 
Regression analyses by Bouwman [68] show a statistically weak 
correlation between N2O emission and application of nitrogen 
fertiliser. A rough estimate from this correlation is, however, that 
growing perennial energy crops instead of annual crops on mineral 
soils will reduce N2O emission by, on average, 0.3 kg N2O-N/ha 
year. A similar estimate has been made by the National Ukrainian 
Environmental Protection Board [69]. This reduction is equivalent 
to about 40 kg C relative to the Global Warming Potential (GUP) 
of CO2 over 100 years [70]. 

When perennial energy crops replace annual crops, the 
nutrient leaching is reduced. Nutrient leaching from annual crop 
cultivation could also be reduced by using energy crop cultivations 
as buffer strips along open streams. Growing perennial energy 
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crops instead of annual food crops reduces the risk of water 
pollution through leaching and runoff, due to reduced input of 
fertiliser, longer growing season, soil cover all year round, and a 
more extensive root system [71, 72]. Nitrogen (N) leaching from 
short-rotation forest and ley production, for example, is estimated 
to be 30 – 50 % and 75 % lower, respectively, than from grain 
production [73, 74]. This benefit will be greatest on coarse-textured 
sandy soils, as the nitrogen leakage from these soils is, on average, 
twice as high as from fine-textured clayey soils [74]. The average 
nitrogen leaching from arable land varies between 13 and 48 kg 
N/ha yr in southern and central Ukraine, where the highest losses 
are for south-west Ukraine [75]. 

The period of time during which energy crop cultivation will 
significantly reduce nutrient leaching is estimated to 25 years or 
more. Current measures in agriculture aiming to reduce nutrient 
leaching are not sufficient of attaining stated environmental goals. 
Also, a structural change towards a more even geographic 
distribution of crop production and animal production takes time. 
According the National Ukrainian Environmental Protection 
Board [76, 77], uneven geographic distribution of crop production 
and animal production is a major reason for the problems 
associated with nutrient leaching and eutrophication. 

The annual accumulation of cadmium (Cd) in Ukrainian 
arable soils is equivalent to 0.20 – 0.25 % of the total content of 
cadmium in the soil, which has increased by around 33 % during 
this century [78]. One result of this cadmium accumulation is that 
in southern Ukraine, the cadmium content in grain harvested on 
intensively cultivated farmland sometimes exceeds the limit of 
0,1 mcg Cd/kg grain, proposed by WHO/FAO [79].  

Energy crop cultivation is being tested in large-scale trials in 
Ukraine as vegetation filters for municipal waste water, for 
example, in the municipalities. Energy crop cultivation can also 
brutalized for the treatment of landfill leachate and sewage sludge. 
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Interest in vegetation filters for municipal waste water treatment, as 
a complement to the conventional treatment methods, has increased 
due to the problem of marine eutrophication. 

Low-input agriculture generally provides a number of 
promising practices that can help improve the social-ecological 
sustainability of biomass production while maintaining economic 
feasibility [80]. Here, a key parameter is the ratio between on- and 
off-farm inputs. According to low-input agriculture, the use of on-
farm inputs should be maximized and off-farm inputs minimized.  

Conclusions 
1. According to the soil-climatic conditions of Ukraine, 

energy crops vary widely. This is due to their origin, biological 
characteristics, adaptive reactions at the introduction of plants and 
agrotechnical requirements for cultivation. 

2. The conditions of the Forest-Steppe and the Steppe are 
more suitable for switchgrass, perennial sorghum and sugar 
sorghum. In Polissia, the soil-climatic conditions most correspond 
to biological characteristics and are favorable for the cultivation of 
arundo cane and miscanthus giganteus.  

3. The environmental benefits from large-scale introduction 
of energy crop production in Ukraine can be substantial, as the 
negative environmental impact from current agriculture practices 
and municipal waste treatment can be significantly reduced. The 
carbon dioxide emission from organic soils through biological 
oxidation of the organic matter, for example, can be significantly 
reduced (by about 7 tonnes C/ha year) when annual crops are 
replaced with perennial energy crops. The greenhouse gas 
emmisions from changed land use on mineral soils, through soil 
carbon accumulation and reduced nitrous oxide emission, is around 
1:10 and 1:100, respectively, of that through changed land use on 
organic soils. As a comparison, the reduction of carbon dioxide 
emissions due to the lower input of fossil. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

485 

References: 
 

1. Gorb Oleg, Kostenko Olena, Kulyk Мaksym,Yasnolob 
Ilona,Kalinichenko Аntonina. 2018. Energy crops: the link between 
education and science. Odnawialne Żródła Energii – teoria i 
praktyka: Monograph / Edited by Izabela Pietkun-Greber and 
Dariusz Suszanowicz. Uniwersytet Opolski,. Tom 3: 9–36. 
DOI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4254. 

2. Tryboi Oleksandra V. Efficient biomass value chains for heat 
production from energy crops in Ukraine. ENERGETIKA. 2018. T. 64. 
Vol. 2: 84–92. DOI: https://doi.org/10.6001/energetika.v64i2.3782 

3. Kalinichenko А., Kalinichenko О., Kulyk М. 2017. 
Assessment of available potential of agro-biomass and energy crops 
phytomass for biofuel production in Ukraine. Odnawialne źródła 
energii: teoria i praktyka. Monograph / pod red. I. Pietkun-Greber,           
P. Ratusznego, Uniwersytet Opolski: Opole, Kijów, Tom ІІ: 163–179. 
DOI: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/343. 

4. OECD Monitoring of the Energy Strategy of Ukraine until 
2035. Internet resource: https://bioenergyeurope.org/events/11-
events/343-the-european-bioenergy-future-2022-ebf2022.html 

5. Zakon Ukrainy pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy 
“Pro alternatyvni dzherela enerhii” shchodo vidnesennia teplovykh 
nasosiv do obladnannia, yake vykorystovuie vidnovliuvani 
dzherela enerhii / Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2017. № 1. St. 1. 

6. Renewable Energy in Ukraine Q&A. Internet resource: 
https://dlf.ua/en/renewable-energy-in-ukraine-q-a/ 

7. Zakon Ukrainy vid 20.11.2012 r. № 5485–VI. “Pro 
vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro elektroenerhetyku” 
shchodo stymuliuvannia vyrobnytstva elektroenerhii z 
alternatyvnykh dzherel enerhii”. 

8. Postanova NKRE “Pro zatverdzhennia Poriadku 
vstanovlennia, perehliadu ta prypynennia dii “zelenoho” taryfu dlia 
subiektiv hospodarskoi diialnosti”, vid 02.11.2012. № 1421. 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/4254
https://doi.org/10.6001/energetika.v64i2.3782
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/343


                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

486 

9. Roik M. V., Kurylo V. L., Humentyk M. Ya. ta in. 
Efektyvnist vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh enerhetychnykh 
kultur. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu.  
V. № 15 (2). 2011. S. 85–90. 

10. Kurylo V. L., Roik M. V., Hanzhenko O. M. (2013). 
Bioenerhetyka v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku. 
Bioenerhetyka. Vyp. № 1 : 5–10. 

11. Rakhmetov D. B. Teoretychni ta prykladni aspekty 
introduktsii roslyn v Ukraini. K. : Ahrar Media Hrup, 2011. 398 s. 

12. Rakhmetov D. B., Verhun O. M, Rakhmetova S. O. 
Panicum virgatum L. – perspektyvnyi introdutsent u 
Natsionalnomu botanichnomu sadu im. M. M. Hryshka NAAN 
Ukrainy. Introduktsiia roslyn. Vyp. 3(63), 2014. S. 4–12. 

13. Heletukha H. H., Zhelezna T. A., Tryboi O. V. 
Perspektyvy vyroshchuvannia ta vykorystannia enerhetychnykh 
kultur v Ukraini. K., 2014. 33 s. 

14. Royk N. V., Honcharuk H. S., Mandrovskaya S. N. 
Rezultaty introduktsyy prosa prutevydnoho v rastenyevodstvo 
Ukrayny. Sakharnaia svekla. №7. 2016. S. 42–45. 

15. Switchgrass Ukraine : overview of switchgrass research 
and guidelines / Elbersen H. W., Kulyk M., Poppens at all. 
Wageningen : Wageningen UR – Food & Biobased Research. 26 p. 

16. Kurylo V. L., Kulyk M. I. Enerhetychni kultury dlia 
vyrobnytstva biopalyva: dovidnyk. Poltava, 2017. 74 s. 

17. Kurylo V. L., Humentyk M. Ya., Kvak V. M. (2010). 
Miskantus – perspektyvna enerhetychna kultura dlia vyrobnytstva 
biopalyva. Ahrobiolohiia : zb. nauk. prats Bilotserkivskoho NAU, 
№ 4 (80) : 62–66. 

18. Svitchgras yak nova fitoenerhetychna kultura [Moroz O. V., 
Smirnykh V. M., Kurylo V. L. ta in.]. Tsukrovi buriaky. № 3. 2011. 
S. 12–14. 

19. Rakhmetov D. B., Shcherbakova T. O., Rakhmetov S. D. 
Miskantus v Ukraini : introduktsiia, biolohiia, bioenerhetyka. K. : 
Fitosotsiotsentr, 2015. 158 s. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

487 

20. Saltonstall K., Lambert A., Meyerson L. (2010). Genetics 
and reproduction of common (Phragmites australis) and giant reed 
(Arundo donax). Invasive Plant Sci. Manag. 3 : 495–505.  

21. Spencer D. F., Ksander G. G. (2006). Estimate Arundo 
donax ramet recruitment using degree-day based equation. Aquat. 
Bot. 85 : 282–288. 

22. Kaletnik H. M. Rozvytok rynku biopalyv v Ukraini : 
monohr. / za rets. M. Y. Malik. K. : Ahrarna nauka, 2008. 464 s. 

23. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta s osnovamy 
statystycheskoi obrabotky rezultatov yssledovanyi). Yzd. 5-e, 
pererab. y dop. M. : Ahropromyzdat, 1985. 351 s. 

24. Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii / [Ieshchenko 
V. O., Kopytko P. H., Opryshko V. P. ta in.]. K. : Diia, 2005. 288 s. 

25. Opredelytel vуsshykh rastenyi Ukraynу / M. Y. Kotov, 
Yu. N. Prokudyn, A. Y. Barbarych. [2-e yzd., stereot., s neznach. 
dop. y yspr.]. K. : Fytosotsyotsentr, Akad. nauk Ukraynskoi SSR, 
Yn-t botanyky ym. N. H. Kholodnoho, 1999. 548 s. 

26. Kulyk M. I. Enerhetychni kultury: albom. Poltava, 2017. 38 s. 
27. Kotov M. Y., Prokudyn Yu. N., Barbarych A. Y. 

Opredelytel visshykh rastenyi Ukraini. 2-e yzd., stereot., s neznach. 
dop. y yspr. K. : Fytosotsyotsentr, 1999. 548 s. 

28. Atlas enerhetychnoho potentsialu netradytsiinykh ta 
vidnovliuvanykh dzherel enerhii. K., 2016. 54 s. 

29. Kulyk M. I. Dovidnyk: botaniko-biolohichna kharakterystyka, 
osoblyvosti vyroshchuvannia ta vykorystannia enerhetychnykh kultur. 
Chastyna persha: svitchhras. Poltava, 2014. 130 s. 

30. Кулик М. І., Галицька М. А. Алгоритм обрахунку 
доступного потенціалу агробіомаси та фітомаси енергетичних 
культур для виробництва біопалива : науково-методичні 
рекомендації. Полтава, 2018. 32 с. 

31. Кulyk М., Elbersen W. Methods of calculation productivity 
phytomass switchgrass in Ukraine. Poltava, 2012. 10 p. 

32. Morozov R. V., Fedorchuk Ye. M. Otsinka bioenerhetychnoho 
potentsialu roslynnykh vidkhodiv ta enerhetychnykh kultur u 
silskomu hospodarstvi. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho 
universytetu, Vypusk 10. Chastyna 3. 2015. S. 111–117. 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

488 

33. Roik M. V., Kurylo V. L., Humentyk M. Ya. ta in. 
Efektyvnist vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh enerhetychnykh 
kultur. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. 
2011. № 15 (2) : 85–90. 

34. Kulyk Maksym, Shokalo Natalia, Dinets Olha. Morphometric 
indices of plants, biological peculiarities and productivity of industrial 
energy crops. Development of modern science: the experience of 
European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by 
authors. 3rd ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2019: 411–431. 
URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7 

35. Kulyk M. I. Biolohichni osoblyvosti i potentsial 
vrozhainosti prosa prutopodibnoho – Panicum virgatum L. Aktualni 
zadachi biolohii ta ekolohii v rehionalnomu konteksti: kolektyvna 
monohrafiia; pid red. M.V. Laryonova. Novosybirsk: 
Vydavnytstvo. NAS SybAK, 2016 : 38–64. 

36. D’omin Dmytro, Kulyk Maksym, Rozhko Ilona. Agroecological 
fundamentals of creation of artificial phytocenoses of energy crops 
for recultivation. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of 
Education, Scientific Research and Technological 
Processes: Series of monographs 43Faculty of Architecture, Civil 
Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology / 
Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek Yana Suchukova. Publishing 
House of University of Technology, Katowice, 2021 : 1035–
1041. ISBN 978–83–957298–6–7 

37. Kulyk M. I., Kalinichenko O. V, Halytska M. A., 
Yanolob I. O. Navchalnyi posibnyk: Fitoenerhetychni kultury. 
Poltava, 2017. 150 s. 

38. Kurylo V. L., Roik M. V., Hanzhenko O. M. 
Bioenerhetyka v Ukraini : stan ta perspektyvy rozvytku. 
Bioenerhetyka. 2013. Vyp. № 1 : 5–10. 

39. Tolbert V. (1998) Guest editoral. Biomass and Bioenergy. 
14 : 301−306.  

40. McLaughlin S. B., Walsh M. E. (1998) Evaluating 
environmental consequences of producing herbaceous crops for 
bioenergy. Biomass and Bioenergy, 14: 317−324. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

489 

41. Hort J., Collins M., Ditsch D. Review of soil erosion 
potential associated with biomass crops. Biomass and Bioenergy, 
14 : 351−360. 

42. Grigal D. F., Berguson U. E. (1998) Soil carbon changes 
associted with short-rotation systems. Biomass and Bioenergy, 14 : 
371−378.  

43. Bransby D. I, McLaughlin S. B, Parrish D. J. (1998) 
Review of carbon and nitrogen balances in switchgrass grown for 
energy. Biomass and Bioenergy, 14 : 379−384. 

44. Ekstrom G. A. (1953) Kermarkens matjordstyper (Map of 
cultivated soil types) In Atlas of Ukraine, Stockholm. Internet 
resource: https://www.researchgate.net/figure/Soil-map-of-Ukraine- 
1-1-500-000-NSC-ISSAR-2016_fig1_316689831 

45. Ukrainian National Board of Industrial Technical 
Development (NUTEH). Energiskog i landskapetra doch 
anvisningar for lokalisering (Short-rotation forest in the landscape-
guidelines for localisation). Stockholm, 1993. 

46. Borjesson P. (1996) Energy analysis of biomass production 
and transportation. Biomass and Bioenergy, 11 : 305−318. 

47. Makeschin F. (1994) Effectst of energy forestry on soils. 
Biomass and Bioenergy, 6 : 63−80.  

48. Енергетична верба: технологія вирощування та 
використання / [М. В. Роїк, В. М. Сінченко, Я. Д. Фучило,               
В. І. Пиркін, О. М. Ганженко, М. Я. Гументик, І. В. Гнап та ін.]. 
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. 340 с. 

49. Kulyk M. I., Ku rylo V. L., Kalіnichenko О. V., Galytska 
M. А. Plant energy resources: agroecological, economic and energy 
aspects. Monograf. 2019. 119 p.  

50. Галицька М.А., Кулик М.І., Горб О.О. Збереження 
балансу парникових газів при вирощуванні енергетичних культур 
внаслідок непрямої зміни землекористування в умовах Лісостепу. 
Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням 
наявного потенціалу альтернативних джерел енергії : колективна 
монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. 
Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. С. 216-226.  



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

490 

51. Галицька М. А. Динаміка зміни органічного вуглецю 
ґрунту при вирощуванні енергетичних культур: наслідки для 
залишків парникових газів та родючості ґрунту. 
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, 
техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна 
монографія / За заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, 
В. І. Аранчій. Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 376-380.  

52. Rijtema P., de Vries U. (1994) Differences in 
precipitation excess and nitrogen leaching from agricultural lands 
and forest plantations. Biomass and Bioenergy, 6 : 103−15. 

53. Ranney J. U, Mann L. H. (1994) Environmental 
considerations in energy crop production. Biomass and Bioenergy, 6 : 
211−28.  

54. Berglund H. Ytsankning pa mosstorvjord (Subsidence of 
cultivated organic soils). Department of Soil Science, Ukrainian 
University of Agricultural Sciences, Uppsala, 1989. 

55. Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin (2011). Influence of 
water table level and soil properties on emissions of greenhouse gases 
from cultivated peat soil. Soil biology & biochemistry. 43 :5 , 923-931 

56. Hasimir Hlemdtsson A., Hlemedtsson L. Markanva ndning 
pa verkar avgivning av va xthusgas (Land use and effectst on emission 
of greenhouse gases). In: Berg B, editor. Markdagen 1996 – 
Forskningsnytt om mark. Department of Forest Soil Science, Ukrainian 
University of Agricultural Sciences, Uppsala, 1996. 

57. Grigal D. F., Berguson U. E. (1998) Soil carbon changes 
associted with short-rotation systems. Biomass and Bioenergy, 14 : 
371−378. 

58. Ukrainian National Board of Industrial Technical 
Development (NUTEH). Energiskog i landskapetra doch 
anvisningar for lokalisering (Short-rotation forest in the landscape-
guidelines for localisation). Stockholm, 1993. 

59. Mark D. Coleman, J.G. Isebrands, David N. Tolsted, 
Virginia R. Tolbert. (2004). Comparing Soil Carbon of Short 
Rotation Poplar Plantations with Agricultural Crops and Woodlots 
in North Central United States. Environmental Management.             
Vol. 33, Supplement 1, pp. S. 299–308. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

491 

60. Robertsson H. (1991) Emission of N2O in Ukraine – 
natural and antropogenic sources. Ambio, 20 : 151−155.  

61. Nevison C. D. , Esser G., Holland E. A. (1996) A global 
model of changing N2O emissions from natural and perturbed 
soils. Climatic Change, 32 : 327−78. 

62. Bouwman, A.F. (1990) Exchange of Greenhouse Gases 
between Terrestrial Ecosystems and the Atmosphere. In: 
Bouwman, A.F., Ed., Soils and the Greenhouse Effect, John Wiley, 
New York, 61-127. 

63. Robertsson H. (1991) Emission of N2O in Ukraine – 
natural and antropogenic sources. Ambio, 20 : 151−155. 

64. Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC). 
Climate Change 1995. The Science of Climate Change – 
Contribution of Working Group I to the Second Assessment of the 
IPCC, ch. Chapter 2. Cambridge University Press, Cambridge, 
1996. https://www.cdp.net/en/research/global-reports 

65. Stjernquist I. (1994) An integrated environmental analysis 
of short-rotation forests as a biomass resource. Biomass and 
Bioenergy, 6 : 3−10.  

66. Bergstrom L., Johansson R. (1992) Influence of fertilised 
short- rotation forest plantations on nitrogen concentration in 
groundwater. Soil Use and Management, 8 : 36−40.  

67. Borjesson P. (1996) Energy analysis of biomass production 
and transportation. Biomass and Bioenergy, 11 : 305−318. 

68. Rijtema P., de Vries U. (1994) Differences in 
precipitation excess and nitrogen leaching from agricultural lands 
and forest plantations. Biomass and Bioenergy, 6 : 103−15.  

69. Johansson H., HoRman M. Normalutlakning av kvave fra n 
svensk a kermark 1985 och. 1994 (Nitrogen leaching from Ukrainian 
arable land in 1985 and 1994). Department of Soil Science, Ukrainian 
University of Agricultural Sciences, Uppsala, 1996.  

70. Vought L., Dahl J., Lauge Pedersen C., Lacoursiere J. 
(1994) Nutrient retention in riparian ecotones. Ambio, 23 : 332−48/ 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

492 

71. Cherubini, F., & Strømman, A. H. (2011). Life cycle 
assessment of bioenergy systems: state of the art and future 
challenges. Bioresource technology, 102 (2) : 437– 51. DOI: 
10.1016/j.biortech.2010.08.010.  

72. Csete S., Stranczinger S., Szalontai B., Farkas A., Pal R. W., 
Salamon-Albert E., & Borhidi, A. (2011). Tall wheatgrass cultivar 
szarvasi-1 (Elymus elongatus subsp. ponticus cv. Szarvasi) as a 
potential energy crop for semi-arid lands of Eastern Europe. In 
Nayreripour, M., & Kheshti, M., (Eds.), Sustainable Growth and 
Application in Renewable Energy Source (pp. 269 – 295). Rijeka, 
Croatia: INTECH Open Access Publisher.  

73. Demirbaş A. (2001). Relationships between lignin contents 
and heating values of biomass. Energy conversion and management, 42 
(2) : 183–188. DOI: 10.1016/S0196-8904(00)00050-9.  

74. Demirbas A. (2004). Combustion characteristics of 
different biomass fuels. Progress in Energy and Combustion 
Science. 30 (2) : 219–230. DOI: 10.1016/j.pecs.2003.10.004.  

75. Dumbrovsky M., Sobotkova V., Sarapatka B., Chlubna L., & 
Vachalova R. (2014). Cost-effectiveness evaluation of model design 
variants of broad-base terrace in soil erosion control. Ecological 
Engineering, 68 : 260–269. DOI: 10.1016/j.ecoleng. 2014.03.082. 

76. Frank H. Energiskogens miljo konsekvenser 
(Environmental effectst of short-rotation forest). Department of 
Agricultural Engineering, Ukrainian University of Agricultural 
Science, Uppsala, 1992. 

77. Drebot Oksana, Shvydenko Iryna, Raіchuk Liudmyla, at all. 
(2022) Rehabilitation of forest ecosystems taking into account modern 
international ecological trends in the context of the european green deal. 
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)           
Vol. 12 (2) : 575-584. https://doi.org/10.31407/ijees 

78. Konvalina P., Moudry J., Suchy K., Capouchova I., & 
Janovska D. (2014). Diversity of carbon isotope discrimination in 
genetic resources of wheat. Cereal Research Communications, 42 
(4) : 687–699. DOI: 10.1556/CRC.2014.0002.  



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                                    Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

493 

79. Lewandowski I., Scurlock J. M., Lindvall E., &           
Christou, M. (2003). The development and current status of 
perennial rhizomatous grasses as energy crops in the US and 
Europe. Biomass and Bioenergy, 25(4), 335–361. DOI: 
10.1016/S0961-9534(03)00030-8. 

80. Borjesson P. (1999) Environmental effects of energy crop 
cultivation in Ukraine – II: Economic valuation. Biomass and 
Bioenergy, 16 : 155−170. 

 
 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

494 

ODDÍL 10. CESTOVNÍ RUCH 
 

 
§ 10.1 ГЕОГРАФІЯ РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В 

СВІТІ (Лущик М.В., Національний університет «Львівська 
політехніка») 

 
Вступ. В даний час розваги перетворилися з світову 

індустрію з величезними, швидко зростаючими доходами, яка 
об’єднує заклади культури (театри, концертні зали, ізостудії, 
виставочні зали, філармонії кінотеатри), а також підприємства, 
основна діяльність яких спрямована на задоволення 
розважальних потреб людини − атракціони, парки відпочинку, 
зоопарки, цирки, ігротеки, казино, спортивні зали, 
підприємства, які організовують спортивні видовища та інші. 
Відвідини різних видів розваг у різних регіонах світу 
спричинили таке явище, як «розважальний туризм». Розваги в 
туристичній поїздці можуть бути пов'язані з відвідуванням 
різних заходів (спортивні змагання, фестивалі, конкурси, шоу, 
карнавали) та установ (магазини, басейни, кінотеатри, 
тематичні парки і парки атракціонів, казино).  

Дослідження потенціалу розважального туризму та 
обґрунтування важливості розвитку даної галузі розглядали 
Дутчак С. В., Дутчак М. В., Кляп М. П., Шандор Ф. Ф., 
Топчієв О. Г., Крачило Н. П., Мальська М. П., Антонюк Н. В. 
Інформаційно-емпіричну базу дослідження склали офіційні 
документи держав, оприлюднені у вітчизняній та зарубіжній 
періодиці та на сайтах міністерств цих держав, дані щорічних 
звітів ООН та Всесвітньої туристичної організації, 
міжнародних рейтингів Асоціації фахівців в області 
тематичних розваг, статистичні дані міжнародних організацій, 
матеріали довідників, енциклопедій, періодичних видань, 
офіційних сайтів тощо. Метою розділу є обґрунтування 
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поняття «розважальний туризм»; розкриття генезису розвитку 
та видової різноманітності розважального туризму, а також 
характеристика найпопулярніших дестинацій розважального 
туризму у світі. Об’єктом дослідження є поняття 
«розважальний туризм» та можливості для розвитку індустрії 
розваг. Предметом дослідження є світовий потенціал 
розважального туризму.  

Виклад основного матеріалу. Розважальний туризм 
як об’єкт наукового дослідження. Поняття розважального 
туризму недостатньо вивчене. В туризмознавстві не існує 
усталеного єдиного підходу до визначення цього виду туризму 
та його класифікації. Це пояснюється тим, що розважальний 
туризм є новим напрямком в туризмі, а також дуже дорогим 
задоволенням і тому недоступний для широких верств 
населення. 

Автори Дутчак С. В., Дутчак М. В. виділяють 
культурно-розважальний підсегмент спеціалізованого туризму. 
Основним критерієм визначення видів культурно-
розважального туризму є відпочинок у поєднанні з 
отриманням певних розважальних послуг (відвідування 
театралізованих дійств, фестивалів, спортивних видовищ                 
та ін.). Тобто основною метою туриста є відвідування 
конкретного концерту (фестивалю), спортивного змагання чи 
іншого видовища під час своєї відпустки або вихідних днів [1].  

За Кляп М. П., ігровий туризм (розважальний туризм) − 
різновид туризму, в якому туристи-учасники, що їх називають 
гравцями, управляють ресурсами, даними через ігрові 
символи, з метою досягнення мети. Головне завдання ігрового 
туризму − діяльність з розважальною та іноді навчальною 
метою [2]. 

Квартальнов В. А. говорить про розважально-
рекреаційний туризм − це пересування людей у вільний час із 
метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і 
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емоційних сил людини. Для багатьох країн світу цей вид 
туризму є найбільше поширеним і масовим. Саме до 
культурно-розважальних ресурсів відносяться тематичні 
парки. Рекреаційно–розважальний  туризм можна умовно 
розділити на декілька типів: 

1. Туристсько-оздоровчий тип; 
2. Пізнавально-туристський тип. 
Професор О. Топчієв розглядає туризм як один із типів 

рекреаційної діяльності. Причому структуризує його на такі 
види та підвиди: пізнавальний (краєзнавчий, релігійний, 
міжнародний); історико-етнографічний; історико-культурний; 
ландшафтно-екологічний; спортивний (рибальство, 
мисливство, водно-спортивний, альпінізм, екстремальний); 
родинно-гостьовий; торговельний; діловий; науковий; 
громадсько-політичний; розважальний (спортивно-
видовищний і фестивально-видовищний); релігійний [3], 
окремим видом виділяючи і розважальний вид туризму. 

Види туризму, що визначаються мотивацією туристичної 
подорожі, М. Крачило класифікує на курортно-лікувальний, 
культурно-розважальний, релігійний, спортивний, 
пізнавально-діловий і навіть промисловий. У монографії 
М. Крачила «Географія туризму» йдеться про такий вид 
туризму, як культурно-розважальний, у складі якого автор 
виокремлює розважальні подорожі, відносячи до них подієвий 
туризм . Головна мета такої подорожі присвячується якійсь 
події, що відбувається в тій або іншій країні, регіоні [4]. 

Африканський журнал гостинності, туризму та дозвілля 
(Vol. 4 (Спеціальне видання, 2015) описує туристичні розваги 
як добре розроблені та керовані тури з танцювальними 
виставами, шоу, презентаціями тематичного парку, 
екскурсіями, відео-презентаціями, спеціально розробленими 
для відвідувачів. Туризм з метою відновлення психологічного 
стану людини можна здійснювати за допомогою розваг (що і 
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стало причиною виникнення високоприбуткового ігрового 
бізнесу), і його називають розважальним видом туризму [5]. 

Найпопулярніші місця розважального туризму у світі. 
Для комплексного дослідження особливостей розважального 
туризму, варто досліджувати його прояви у межах п’яти 
макрорегіонів − Європа, Азія, Близький Схід, Африка та Америка. 
Усі регіони по-своєму привабливі для туристів своєю 
унікальністю або конкретними туристичними і розважальними 
ресурсами та пов’язана з ними інфраструктура надається 
споживачам як готовий туристичний продукт, щоб задовольнити 
їхні різноманітні потреби. Кожен із регіонів має різні сильні 
сторони та свої автентичні проблеми. 

Проведений ВТО аналіз показав, що частка доходів від 
розважального туризму у загальних доходах Європи від 
експорту сягнула 8,7 %. У Південній та Західній Європі − 
Франція, Іспанія та Італія, розташовані головні розважальні 
туристичні центри. За основу туристично-рекреаційного 
районування зарубіжної Європи береться чотиричленне 
районування ВТО.  

У туризмі існує обмін традиційними видами туризму, 
наприклад, у секторі розважального туризму. Так, жителі 
північних країн Європи переважно проводять відпустку на 
курортах країн Середземномор'я, а жителі південних теплих 
країн віддають перевагу відпочинку на гірськолижних 
курортах [6]. 
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Таблиця 1. 
Розважальні центри Європи 

Зона Макрорайон Країни 

Кількість 
розважальних 

центрів і їх 
спеціалізація 

Східна 
Європа 

Балтія Литва, Латвія, 
Естонія 

розважальні  − 2, 
водні − 2. 

Польський Польща розважальні − 4, 
водні – 3. 

Центральний Чехія, Словаччина, 
Угорщина 

розважальні − 5, 
гірські – 3, 
водні – 3. 

Причорноморський Румунія, Болгарія, 
Україна 

розважальні − 7, 
водні – 5, 
гірські – 4. 

Північна 
Європа 

Скандинавський Швеція, Норвегія, 
Фінляндія 

розважальні  − 
10, 
водні – 5, 
гірські – 3. 

Датський Данія розважальні − 1, 
водні − 4 

Ісландський Ісландія розважальні − 1, 
гірські − 1 

Західна 
Європа 

Британський Великобританія, 
Ірландія 

розважальні − 8, 
водні – 10, 
гірські – 1. 

Альпійський Швейцарія, Австрія, 
Ліхтенштейн, 
частина Франції та 
Італії 

розважальні − 5, 
водні – 8, 
гірські – 15. 

Германський Німеччина, 
Нідерланди, 
Люксембург та 
частина Бельгії 

розважальні - 
19, 
водні – 10, 
гірські – 3. 

Французький Більша частина 
Франції і частина 
Бельгії 

розважальні − 10, 
водні – 7, 
гірські – 1. 
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Південна 
Європа 

Адріатичний Словенія, Хорватія, 
Боснія і 
Герцеговина, Сербія 
і Чорно-горія, 
Македонія, Албанія 

розважальні − 4, 
водні – 7, 
гірські – 3. 

Піренейський Іспанія, Португалія, 
Андорра 

розважальні − 8, 
водні – 15, 
гірські – 4. 

Апеннінський Більша частина 
Італії, Вати-кан, 
Сан-Марино, 
Мальта 

розважальні − 
12, 
водні – 18, 

Південно-француз. Французька Рів'єра і 
Монако 

водні – 4. 

Грецький Греція і Кіпр розважальні − 6, 
водні – 6, 
гірські – 3. 

Запропонуємо, топ – 10 розважальних подій в Європі: 
1. Art Basel проводить провідні світові шоу сучасного 

мистецтва, які щорічно відбуваються в Базелі, Майамі-Біч і 
Гонконзі. 

2. Октоберфест бере свій початок у 1810 р. Однак тоді 
він виглядав дещо інакше, оскільки першим Октоберфестом 
були скачки, які проводилися в рамках весільних урочистостей 
баварського короля Людвіга I та його дружини Терезії. Людям 
так сподобалися ці скачки, що вони стали щорічною подією, 
яка потім переросла в те, що ми сьогодні знаємо як 
Октоберфест, оскільки акцент все більше і більше зміщувався 
від кінних перегонів на веселі прогулянки та пиття пива. 

3. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв, 
наповнений дружнім, інклюзивним та сімейним духом, збирає 
кілька сотень тисяч місцевих, національних та міжнародних 
глядачів. Маючи всесвітній вплив, видовище та події, які 
постійно оновлюються за ініціативою його організаторів та 
міської ради, RICV став одним із найбільших щорічних 
зібрань повітряних зміїв з моменту його створення в 1986 р. 
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4. Стокгольмський прайд − Stockholm Pride і щорічна 
парадна команда хочуть використати творчість та особистий 
внесок усіх людей, щоб створити фантастичний і незабутній 
парад. 

5. Венеціанський карнавал – найзнаменитіший 
костюмований бал-маскарад у світі, найяскравіша та 
найбарвистіша подія в Італії. 

6. Тур де Франс: кажуть, що межа між божевіллям і 
геніальністю дуже тонка, і на початку XX-го ст. у Франції 
будь-хто, хто б передбачав таку популярність майже 2500-км 
велопробігу по всій країні, вважався б неадекватним. 

7. Ла Томатина − витоки цієї масової битви з 
помідорами сягають битви між дітьми в 1945 р., і відтоді її 
відзначають щороку. «Томатина» проходить в останню середу 
серпня в містечку Буньоль. 

8. День Святого Патрика – це 4 дні та ночі культури, 
музики та розваг. У ряді безкоштовних заходів у деяких із 
найбільш історичних та культурно значущих місць Дубліна 
виступають відомі та молоді артисти з різних напрямків 
музики і мистецтва. 

9. Сан-Фермін − Fiesta on the street. За визначенням, 
Санфермін є синонімом вуличних вечірок. Це дика суміш 
карнавалу, вечірки та звичайних марнотрат, чому допомагає 
вживання щедрих порцій алкогольних напоїв. 

10. Карнавал Ноттінг Хілл– це найбільший вуличний 
фестиваль у Європі, який виник у 1964 р. як спосіб для афро-
карибських громад відзначити свою власну культуру та 
традиції. 

Америка слідом за Європою посідає чільне місце на 
ринку розважального туризму, хоча розвиток даного 
туристичного бізнесу тут розпочався відносно недавно, після 
Другої світової війни. Однак стан розважального туристського 
ринку в регіоні диференційований і прямо пов'язаний з рівнем 
соціально-економічного розвитку країн регіону. 
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Латинська Америка має величезний рекреаційний 
потенціал через велику природну атрактивність її території. 
Природна привабливість поєднується з аттрактивністю та 
розважальністю. За рівнем розвитку розважального туризму в 
Латинській Америці виділяють два субрегіони туризму та 
відпочинку: Карибський (Мексика, Центральна Америка, 
Карибський басейн, Бермуди) і країни Південної Америки. У той 
же час дві треті туристичних прибуттів іноземних туристів до 
Латинської Америки спрямовується на країни Карибського 
басейну. Серед країн Карибського басейну за рівнем розвитку 
рекреаційного туризму виділяється Мексика (значною мірою 
завдяки «сусідському туризму» зі США). Усередині 
Карибського туристично-рекреаційного субрегіону можна 
виділити три туристські макрорайони: Мексика, Острівний 
район (Вест-Індія), Центральна Америка. 
Південноамериканський туристично-рекреаційний субрегіон 
дуже великий за площею і внутрішньо різноманітний. У 
американському субрегіоні можна виявити чотири туристські 
макрорайони: Північ, Бразилія, Південь, Анди. 

У розважальному туристичному відношенні Північна 
Америка – це США та Канада. Звичайно, рівень туризму тут дуже 
високий через високий рівень розвитку економіки та рівень 
доходів населення, оскільки тут зародився найбільш популярний 
напрямок розважального туризму, а саме азартні ігри.  

Один з найбільш розвинутих місць в сфері 
розважального туризму Північної Америки та світу загалом є 
Лас-Вегас. На рис. 1. можемо побачити найпопулярніші види 
розваг у місті у 2019 р. Під час опитування 38 % респондентів 
сказали, що ходили в лаунж-казино під час свого візиту до 
Лас-Вегаса. Усім, хто має уявлення про азартні заклади, 
відомо, що велика частина наймасштабніших гральних 
будинків світу зосереджена на території Америки.  
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Рис. 1. Провідні види розваг серед відвідувачі Лас-Вегаса, 
2019 р. [7]. 

Подаємо рейтинг топ-5 найбільших казино Америки, 
як місць розважального туризму: 

1. Foxwoods − найбільше казино в США, що займає 
площу 840 тис. м2 в одній з індіанських резервацій 
Коннектикуту. Примітно, що найбільший гемблінговий об'єкт 
вдалося створити не корпораціям Лас-Вегаса та Атлантік-Сіті, 
а корінним американцям. Гральний будинок відчинив двері 
для перших відвідувачів ще 1986 р. Зараз на гостей чекає 
багатий вибір ігор, серед яких 4800 ігрових автоматів, 147 
столів для покеру та 380 точок для інших азартних розваг. 

2. Mohegan Sun охоплює казино, готель, арену для 
масових заходів та концертів, театр кабаре, бальну залу, бари, 
ресторани та зону роздрібної торгівлі. Архітектори та дизайнери 
зберегли індіанську автентичність в оформленні казино, тому 
кожен, хто опиняється тут, одразу розуміє, що він  завітав до 
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племінного закладу. Казино пропонує 6500 гральних автоматів 
та понад 370 столів для блекджеку, покеру, рулетки, крепсу та 
бакари. 

3. Bally's. Масштабний комплекс працює з 1979 р. та має
площу понад 20 тис. м2. Казино користується особливим 
успіхом у шанувальників баккара, оскільки саме тут є 
всесвітньо відомий рум Baccarat Palace. Bally's визнаний одним 
із найкращих об'єктів гральної зони Атлантік-Сіті і вже довгі 
роки не здає високих позицій. 

4. MGM Grand у Лас-Вегасі. Довгий час цей азартний
заклад вважався найбільшим у світі. Площа становить 15,9 тис. 
м2. Гральний будинок належить кіностудії Metro Goldwyn 
Mayer і фігурує в багатьох відомих фільмах − наприклад, «11 
Друзів Оушена», «Канікули у Вегасі» та інших. 

5. Mandalay Bay. Замикає п'ятірку лідерів ще один гігант
гральної зони Лас-Вегаса – Mandalay Bay. Азартний заклад 
розташований у центрі бульвару Стріп і займає 12, 5 тис. м2. 

Найбільші казино США назавжди увійшли в історію 
всесвітнього гемблінгу і б'ють нові і нові рекорди, постійно 
розширюючись [8]. 

Північна Америка − це ще і центр атракціонів та парків 
розваг. Наведемо перелік топ карнавальних атракціонів 
(North American Midway Entertainment): 

1. Двоповерхові каруселі від провідного виробника
атракціонів Chance Rides. Весь Merry Go Round − це 
звіринець із зебр, слонів, кроликів, а також мисок, що 
крутяться, для безстрашних. Довжина атракціону становить 40 
футів, а висота − 34 фути, 76 посадкових місць у 
приголомшливій обстановці. 

2. Божевільна миша − досягаючи висоти 40−1300 футів, і
звиваючись, і опускаючись на максимальній швидкості 30 миль на 
годину, ця вражаюча сучасна гірка не схожа на жодну іншу. 
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3. Супер колесо − у 2019 р. відбулася прем’єра Super 
Wheel – нове колесо огляду NAME височіє на висоті 150 футів 
або 46 метрів. 

4. Зірка танцівниця − гігантський маятник, що 
коливається вперед-назад, набираючи обертів з кожним помахом, 
поки не розгорнеться на 360° і не досягне висоти понад 70 футів. 
Star Dancer виробництва Технічного парку Мелари, Італія, є 
світовим лідером у сфері атракціонів на свіжому повітрі [9]. 

Розважальний туризм в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні – порівняно молоде явище. У деяких країнах, індустрія 
туризму почала розвиватися нещодавно − у 80-ті рр. XX ст. У 
Республіці Кореї, Таїланді та Тайвані добре розвинений 
розважальний туризм. Також, японська індустрія розваг 
визнана другою у світі, поступаючись лише американській. 
Слід зазначити, що туристський бізнес у регіоні налагоджений 
та успішно функціонує лише у розвинених та нових 
індустріальних країнах. В'єтнам, Лаос, Камбоджа, Монголія, 
незважаючи на всі зусилля, мають незначну ринкову                     
частку [10]. 

Звісно, найвідоміший та найрозвинутіший центр 
розважального туризму в Азії – це Макао. 26 квітня 2022 р. 
видання Media OutReach –повідомило про те, що Макао знову 
потрапило до путівника Forbes Travel Guide 2022 з 97 зірками, 
у тому числі з 17 п’ятизірковими нагородами, зокрема, 
туроператор Melco Crown Entertainment («Melco») було 
визнано інтегрованим курортним оператор № 1 в Макао та 
Азії, готельна корпорація Altira Macau також досягла плідних 
результатів, отримавши п’ять зірок у категорії готелів і спа в 
путівнику Forbes Travel Guide 13-й рік поспіль [11]. Результати 
загальних витрат туристів на ігри в Макао у 2011-2021 рр. 
подані на рис. 2. 
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Рис. 2. Загальні витрати туристів на ігри в Макао, 
2011−2021 рр., млн Макао патака [12]. 

Ще один провідний напрямок в сфері медіа та розваг це 
корейська музична хвиля. K-Pop відноситься до корейської поп-
музики, яка є однією з корейських популярних культур, і це також 
успішна стратегія виходу на міжнародний розважальний ринок, 
щоб підвищити імідж Кореї. Уряд Південної Кореї використовує 
K-Pop як м’яку силу для просування своєї культури в Азії та світі, 
а також для посилення своєї експортної сили, роблячи K-Pop 
популярним у всьому світі. На відміну від J-Pop або американської 
поп-музики, простий для поширення музичний стиль і 
хореографія K-Pop демонструють різні музичні культури, завдяки 
чому K-Pop досяг успіху в Азії і навіть викликав хвилю корейської 
поп-культури по всьому світу. Популярні айдол-групи, такі як BTS 
і BLACKPINK, навіть проводять світові тури, а шанувальники з 
усього світу беруть участь у концертах, що сприяє розвитку 
корейської туристичної індустрії та приносить позитивну 
економічну вигоду [13]. Ця зростаюча популярність корейської 
культури також називається Халлю або Корейська хвиля. Вона 
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служить рекламним іміджем країни, і, отже, значно збільшує 
кількість туристів, які цікавляться або відвідують країну через 
зростаючу цікавість до її культури [14]. 

Рис. 3. Частка іноземних туристів, які відвідали 
Південну Корею, 2019 р., з метою відвідати K-pop і 

Hallyu/Korean Wave [14]. 

Можна взяти ще для прикладу «Gangnam Style», яке було 
оцінено YouTube як найпопулярніше відео в 2012 р., а в 2013 
р. воно отримало 1 млрд переглядів. Тоді вихід кліпу змусив 
багатьох людей імітувати танець і розміщувати його в 
соціальних мережах. Він викликав фурор і був широко 
визнаний у всьому світі, а зараз набрав 3,7 млрд переглядів на 
YouTube. Тому економіка Південної Кореї постійно зростає 
через корейську популярну культуру, досвід подорожей і 
дружню гостинність. З часом багато людей зацікавилися 
іншими популярними культурами в Кореї, такими як 
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косметична хірургія, одяг тощо. Це доводить, що корейська 
популярна культура відіграла важливу роль в економіці Кореї 
та туристичній індустрії розваг. 

Найбільш помітні зміни за останні роки відбулися в 
структурі міжнародного туризму на африканському 
континенті наприкінці 1990-х рр. Частка туристів з регіонів, з 
якими налагоджені тісні зв'язки (переважно з Європи), 
перевищує частку внутрішньорегіональних подорожей. 
Найбільш розвинені країни на міжнародному туристичному 
ринку Північної, Східної та Південної Африки – Єгипет, Туніс та 
Марокко – спеціалізуються на пляжному та пізнавально-
розважальному туризмі, а Зімбабве та Кенія організовують 
сафарі в численних національних парках та заповідниках. Одним 
з найбільш перспективних туристичних напрямків на континенті 
є Південна Африка. «Скелі Лагосу» як штат Нігерії стануть 
«захоплюючим досвідом розваг, трепету та натхнення, подібного 
до якого ще ніколи не бачили в Нігерії». Уряд використає цю 
фієсту для подальшого перетворення штату на великий 
туристичний і розважальний центр на континенті, досліджуючи 
та просуваючи потенціал, який багатий у штаті, а також 
інтегруючи популярну індустрію розваг та мистецтва як 
життєздатну платформу, щоб залучати відвідувачів і створювати 
робочі місця [15]. 

Серед цікавих розважальних подій для туристів в 
Африці виділимо: 

Фестиваль Ouidah Voodoo. Фестиваль вуду в Беніні 
об’єднує сповідувачів традиційної релігії з усього світу для 
захоплюючого духовного свята. Збір, який відбувається                   
10 січня, включає в себе вражаючі традиційні пісні та танці, а 
також забій жертовних кіз, який деяким людям може бути 
важко спостерігати. Церемонії відбуваються по всій країні, але 
фестиваль Ouidah Voodoo, безсумнівно, є найвідомішим. 

Озеро зірок – це музичний фестиваль, який має міцні 
коріння в європейських традиціях. Триденна феєрія, яка збирає 
близько 4000 людей на рік, влаштовує великі міжнародні 
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виступи для місцевих талантів під прицілом світових ЗМІ. Подія 
відбувається на березі озера Малаві, естетично красивої локації 
та четвертого за величиною прісноводного озера в світі. 

Фес-фестиваль світової духовної музики. Одного дня 
тут можна послухати приголомшливі попурі ірландської 
народної пісні, а наступного − жваву сальсу з Куби. 10-денний 
фестиваль проходить по всьому місту з такими місцями, як музей 
Дар Бата з його прекрасними садами, внутрішній дворик палацу 
Баб Макіна та римські руїни Волубіліса. Окрім музики, тут 
проводяться семінари, художні виставки, а також розваги для 
дітей. 

Кейптаунський фестиваль пива. Це найбільший пивний 
фестиваль у Південній півкулі, який пропонує понад 200 напоїв 
від 60 різних пивоварень. Триденний фестиваль дає можливість 
для мікро- та макропивоварень представити свої творіння публіці, 
відзначаючи все, що пов’язано з віковим напоєм. 

Фестиваль Gerewol − це вражаючий чоловічий конкурс 
краси, наповнений прикрашеними костюмами, ритмічними 
танцями та витонченим макіяжем. Під час щорічного ритуалу 
залицяння холостяки з кочового народу Водаабе Фула 
змагаються за увагу молодих жінок. Завдяки міжнародному 
висвітленню в ЗМІ зустріч в Ін-Галлі стала улюбленою для 
туристів, але інші події відбуваються в Чаді та навіть у 
Північному Камеруні та Нігерії.  

Висновки: В розділі зроблено огляд основних 
теоретичних і практичних аспектів діяльності розважального 
туризму. Результати проведеного теоретичного та емпіричного 
дослідження дозволили зробити наступні висновки: 

1. Аналіз наукової літератури засвідчив, що немає 
єдиного погляду на трактування поняття «розважальний 
туризм». Кожен автор трактує по-іншому, проте галузь розваг 
стала настільки складною, що її індустрія стала окремою 
сферою академічного вивчення. 

https://www.capetownfestivalofbeer.co.za/
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2. Здійснивши географічний аналіз центрів 
розважального туризму можна зробити наступні висновки:  

– Північна Америка займає особливе положення на 
світовому ринку індустрії розваг. Вона має одні з найвищих 
показників у світі за відвідуваністю різних атракцій 
розважального туризму, наприклад, тематичні парки, казино, 
аквапарки і т.д. Для відвідувачів парків пропонуються 
різноманітні теми та програми. Можна назвати Америку 
«розважальною столицею світу». 

–  Європейський розважальний бізнес більш розвинений 
у Західній Європі (Франція, Німеччина та Нідерланди). 
Основний показник: кількість найпопулярніших парків , серед 
яких «Діснейленд», «Europa-Park», «Walt Disney Studios Park» і 
«Efteling» − це  топ-4 за кількістю відвідувачів тематичних 
парків Європи і всі вони знаходять саме в західному районі. На 
другому місці Північна Європа (Великобританія, Данія і 
Швеція). Кількість туристів  з метою розваг у регіоні не така 
велика, як у Західній Європі хоча район демонструє зростання 
туристичного потоку. На третьому місці зі знаходиться район 
Південної Європи, оскільки в порівнянні з кількістю 
розважальних центрів значно відстає. 

– Азіатсько-Тихоокеанський регіон характеризується 
інтенсивним розвитком тематичних парків та продовжує 
демонструвати найвищі темпи зростання індустрії розваг у 
світі. Найбільш активними у цій сфері є Японія, Китай та 
звісно Макао, а останнім часом також Південна Корея. 

Отже, розважальний туризм має багатовекторну 
спрямованість. В Україні, в даний час галузь розвивається 
переважно стихійно, не організовано, більшість туристичних 
фірм не розробляє спеціалізованого туристичного продукту, а 
програми розвитку розважального туризму реалізуються в 
недостатній мірі. 
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§ 10.2 ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ І ШЛЯХИ 
УДОСКОНАЛЕННЯ КІННОГО ТУРИЗМУ В  УКРАЇНІ 
(Москвяк Я.Є., Національний університет «Львівська 
Політехніка») 

 
Вступ. Останнім часом дуже багато людей вважає краще 

подорожувати не тільки з метою інтересу пізнання природних 
або історичних визначних пам'яток, але і можливістю 
оздоровитися, укріпити імунітет. І в зв'язку з цим все більшу 
популярність прибавляє спортивно - оздоровчий туризм. 
Кінний туризм ефективний засіб духовного і фізичного 
розвитку особистості, виховання дбайливого відношення до 
природи, знайомство з життям, історією, культурою, звичаями 
народів, найбільш демократичний вигляд відпочинку, що 
характеризується вільним вибором форми власної активності 
всіх соціально-демографічних груп населення, починаючи з 
дітей дошкільного віку закінчуючи пенсіонерами. Діяльність 
людини, що займається кінним туризмом, природна і 
натуральна, оскільки охоплює весь первісний комплекс дій і 
вчинків людини. Тому кінний туризм є ефективною системою 
занять, компенсуючи нестачі міського середовища мешкання.  

Виклад основного матеріалу. З огляду на сталу 
тенденцію погіршення стану здоров’я населення, що значною 
мірою зумовлено зростаючою гіпокінезією сучасної людини, 
державної ваги набуває проблема розвитку активних видів 
туризму, зокрема спортивно-оздоровчих, серед яких дуже 
привабливим й перспективним є кінний туризм. 

Кінний туризм як різновид спортивного туризму 
розвивається вже понад 30 років. Він стає все популярнішим, і 
до відомих кінних маршрутів постійно додаються нові. 
Більшість кінних маршрутів проходить по лісових і гірських 
стежках, степах, полях, ярах, по берегах річок і озер.  

Кінні прогулянки як тури вихідного дня займають 
особливе місце за популярністю, особливо серед молоді. 
Нетривалі кінні подорожі – відмінний спосіб навчання або 
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вдосконалення навичок верхової їзди не в манежі, а на 
природі. Таким чином, більшість кінних маршрутів 
розраховуються на людей, що не мають будь-якої попередньої 
підготовки у верховій їзді.  

На турбазах досвідчені інструктори проводять підготовку 
новачків за спеціально розробленими програмами. 
Пройшовши навчання, турист набуває навиків догляду за 
конем, навчається сідлати і запрягати його, керувати ним. Тут 
він може отримати первинні навички верхової їзди і просто 
покататися на коні для свого задоволення. 

Кінний туризм з кожним роком набуває все більшої 
популярності по всьому світу. Він позитивно впливає на 
здоров’я і є доступним для людей будь-якого віку. Це добрий 
спосіб відволіктися від суєти великого міста і відчути себе 
частинкою природи. Доля кінного туризму дивовижна!  

У минулі часи кінь був звичайним засобом пересування, 
таким, яким зараз став для людини нового часу автомобіль, 
проте в усі часи кінні прогулянки були справою «обраних». З 
початку сімдесятих років європейським фахівцям вже було 
відомо, що регулярна верхова їзда активізує обмін речовин, 
перешкоджає надмірному відкладенню жиру, виробляє гарну 
поставу. Але набагато цікавіше подорожувати на коні, а не 
нарізати кола по манежу!  

Крім того, кінний тур забезпечує активне навантаження 
на весь кістяк, м’язи і внутрішні органи вершника, водночас не 
виключає можливості рухатися пішки, дозволяє дозувати 
фізичні навантаження, не призводити до перевантажень. 
Психологи рекомендують прогулянки верхи як чудовий засіб 
від стресу: вони підвищують життєвий тонус, працездатність і 
настрій. 

Велике значення має техніка безпеки в кінному туризмі. 
Догляд за конем, їзда верхи і в екіпажі пов’яані з певним 
ризиком. Кінь за своєю природою тварина стадна, швидше 



                  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
           Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 
 
 

514 

полохлива, ніж агресивна, в природних умовах при небезпеці 
найчастіше рятується втечею. Це жива істота, а отже, воля 
туриста, навіть при вмілому і правильному поводженні та 
впливі на коня, не завжди може бути сприйнята ним, а вимога 
бездоганно виконана.  

Водночас кінь в будь-яку мить може виконати дії, 
небажані для туриста, за власним спонуканням або під 
впливом певних обставин. Небажані дії – удари копитами 
передніх і задніх кінцівок, укуси зубами, піднімання на диби, 
різкі кидки вбік, вперед, різкі зупинки на швидких алюрах 
тощо здійснюють спокійні, добре виїжджені коні. Все це може 
призвести до травмування. 

Основними вимогами з матеріально-технічного 
гарантування безпеки насамперед є те, що коні, які 
використовуються в кінному туризмі, повинні бути здорові, 
спокійні, доброзичливі та неполохливі. 

Турист, якому доручається догляд за конем, повинен 
поводитися з ним ласкаво, не робити різких, рвучких рухів, 
ласощі можна давати на відкритій долоні із зімкнутими 
пальцями. Таким чином, будь-який відпочинок на конях є 
цікавим і захоплюючим, і кожен зможе повезти з собою 
позитивне враження. Окрім того, кінь – це унікальний живий 
тренажер. Саме завдяки цій його здатності виник метод 
лікувальної верхової їзди, або іпотерапії, який став одним з 
ефективних способів реабілітації інвалідів. 

Приватні садиби – це фундамент для розвитку кінного 
туризму та спосіб залучення в малий бізнес сільського 
населення України. Такий фундамент почали будувати в Івано-
Франківській, Тернопільській, Рівненській, Київській областях 
та Закарпатті.  

А опікується приватними сільськими садибами та 
проблемами зайнятості населення в обслуговуванні аматорів 
кінного туризму Спілка сприяння розвитку сільського туризму 
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та Союз сільського туризму. Головним управлінням зовнішніх 
зв’язків, туризму і торгівлі Івано-Франківської 
облдержадміністрації презентовано можливості зеленого 
туризму. Одним з різновидів зеленого туризму є кінний 
туризм, послуги якого надаються у приватних садибах Яремчи, 
Ворохти, Грабівців, у Верховинському та Косівському 
районах.  

Заповідники та національні парки наче створені для 
кінного туризму. Природничі кінні подорожі з вивченням 
тваринного, рослинного, пташиного світу користуються 
незмінним успіхом у туристів. Кінні маршрути створені та 
діють в заповідних Українських Карпатах, в національному 
природному парку «Подільські Товтри». В Міжгірському 
районі Закарпаття розроблено туристичні траси, де 
влаштовано наметові містечка для кінного туризму. 

Коні – надзвичайно мудрі тварини з тендітною душею та 
самобутнім характером. Усі вони різні, але мають дещо 
спільне – сильну енергетику. Спілкування з ними дарує не 
лише задоволення. Це один з дієвих методів оздоровлення, 
який носить назву «іпотерапія».  

Іпотерапія (від грецького слова «гіппос» – кінь) – це 
лікування, яке полягає у взаємодії людини зі спеціально 
навченим конем, адаптованим до можливостей пацієнта в 
опануванні верхової їзди.  

Успіхів, по цій методиці, можна досягти у лікуванні дітей 
хворих на ДЦП, аутизм, синдром Дауна та навіть вади 
психічного розвитку лише за 10 занять. 

В Україні ця техніка лікування відносно нова. 
Випробовувати її почали лише на початку 21-го століття. Про 
цілющу силу коней – у сюжеті "5 каналу". Кінь Комбат - 
улюбленець ледь не усієї малечі з дитячого центру іпотерапії. 

Першим на нього сідає шестирічний Матвій. Хлопчик 
народився недоношеним. Лікарі сказали батьками - він ніколи 
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не стане на ноги. Після двох років відвідування іпотерапії, 
Матвій майже без підтримки батька крокує майданчиком. 

Схожа проблема і в родині пані Олени. Ще у пологовому 
будинку лікарі запропонували матері відмовитися від дитини 
та здати дівчинку до інтернату. Та цього року Таїсія пішла до 
школи. Вона вільно говорить і намагається ходити без 
сторонньої допомоги. Мама переконана: у цьому доньці 
допомогли коні. 

Іпотерапія відбувається в ігровій формі. Під час занять 
дітей супроводжує тренер та психолог. Разом вчать будову 
коней. Далі - спеціальні вправи та масаж. Наприкінці заняття 
діти обов'язково годують своїх підопічних фруктами, овочами 
та найулюбленішими ласощами коней - бубликами. 

Коней для занять іпотерапії підбирають дуже ретельно. 
Для цього важливо враховувати будову спини коня та його 
ворс, щоби дитині було комфортно сидіти верхи. 

Загалом заняття триває близько півгодини. Щоб досягти 
бодай якогось результату, лікарі радять відвідати щонайменше 
10 занять. Спілкування з кіньми може бути корисним усім без 
винятку дітям. 

Верхова їзда зазвичай розглядається як позакласне 
заняття для широкої публіки. Проте, останнім часом 
відзначається підвищення інтересу фахівців різного профілю 
до іпотерапії як до нейрофізіологічного лікування, при якому 
використовується верхова їзда. 

 Представлено результати вивчення такого методу 
реабілітації дітей із відхилення розвитку як іпотерапія. В 
роботі робиться акцент на тому, що іпотерапевтична 
реабілітаційна стратегія ідеально підходить для різних 
особливих груп населення, які могли би бути корисними для 
зміцнення свого постурального контролю, а також побудови 
соціальних взаємодій нетрадиційним способом. З’ясовано, що 
для різних порушень можуть пропонуватися різні форми, 
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шляхи та цілі лікування, тобто формуватися різні стратегії 
реабілітаційних заходів.  

Застосування іпотерапії повинно бути обґрунтовано 
реальними фізичними і психічними можливостями, наявністю 
рухового досвіду. Головним чинником залучення дітей до 
іпотерапії є їхній ненормальний і уповільнений 
психомоторний розвиток. Раннє призначення і застосування 
іпотерапевтичного втручання в цьому віці позитивно впливає 
на незрілу центральну нервову систему, яка швидко 
розвивається.  

Сеанси іпотерапії відповідають високим вимогам безпеки 
і гігієни при лікуванні дітей із руховими порушеннями, а тому 
можуть застосовуватися вже з 2-місячного віку. В роботі ми 
визначили, що позитивний вплив на неврологічні 
захворювання за допомогою іпотерапевтичного втручання 
залежить від компетентності терапевта, а також від правильно 
навченого коня.  

Іпотерапевтичний принцип полягає у використанні 
високої пластичності незрілого і пошкодженого мозку. Ми 
дійшли висновку, що застосування якісного і своєчасного 
іпотерапевтичного втручання дозволяє досягти максимального 
зменшення клінічних симптомів захворювання.  

 Іпотерапія стає невід’ємною частиною сучасних 
медичних, психологічних і педагогічних технологій [3]. Цей 
метод створює унікальні умови для одночасного позитивного 
впливу на фізичний і психоемоційний стан пацієнтів. 

Іпотерапія при ДЦП сприяє: усуненню негативного 
впливу гіподинамії; відновленню рухових функцій; 
поліпшенню фізичних і психічних показників здоров’я.  

Ефективність лікувальної верхової їзди при ДЦП 
зумовлена такими чинниками:  

1) включення в роботу всього м’язового корсета без 
вольової участі та мозкової активності (на звичайних 
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тренажерах цього складно досягти, тому що дитина з ДЦП не 
розуміє, які слід напружувати м’язи);  

2) масаж з тепловим ефектом. Під час руху від коня до 
людини проходить до 100 рухових імпульсів, які сприяють 
стисканню, розтяганню, обертанню певних частин тіла. 
Дитина починає усвідомлювати рух;  

3) відбувається дозрівання психічних процесів. Розлади 
аутистичного спектру у сучасних дітей – це сьогоднішня 
реальність, і з кожним роком відсоток таких дітей 
збільшується. [9]. 

Аутизм складно піддається лікуванню, але батьки, що 
присвятили багато уваги розвитку своєї дитини, бачать значні 
поліпшення стану.  

Іпотерапія при аутизмі вибудовується таким чином: 
 1) підготовча частина. Мета – сформувати в дитини з 

аутизмом здатність терплячого очікування без істерики. 
Дитина одягає шолом і готує ласощі для тварини, потім йде до 
монтуару;  

2) посадка на коня. Завдання етапу: подолати себе за 
необхідності взаємодії з іпотерапевтом і конем (це дуже 
нелегко дається дітям-аутистам, що звикли бути в своїй 
«шкаралупі») і розвиток координації;  

3) індивідуальний підбір управ;  
4) спішування і вираження подяки коню.  
Великий спектр порушень при ЗПР в цілому підводить до 

актуальної на сьогодні проблеми готовності дитини до школи. 
Іпотерапія для інвалідів і дітей із затримкою психічного 
розвитку (ЗПР) спричиняє багатофакторну дію на відміну від 
інших коригувальних методів.  

Результати іпотерапії при ЗПР:  
−  стабілізується емоційний стан;  
−  формується готовність до навчальної діяльності;  
−  дитина вчиться бути самостійною і успішною, 

оволодіваючи навичками їзди;  
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−  підвищується самооцінка;  
− формується концентрація, посидючість;  
− розвиваються аналітичні здібності;  
− розвинена моторика має позитивний вплив на розвиток 

мозкових структур.  
З моменту першого застосування іпотерапії ця тема 

зацікавила багатьох лікарів та терапевтів, котрі в даний час 
заохочують до її використання.  

 Іпотерапія – це терапевтична методика лікування, 
користь якої для дітей з обмеженими можливостями важко 
переоцінити. Спілкування з конем не тільки розважає, але й 
створює розмаїття в життя дитини, але й допомагає їй 
впоратися з її недугами.  

Визначальною рисою ІТ-методу реабілітації є те, що 
заняття лікувальною верховою їздою, що проходять в 
емоційно насиченій атмосфері, супроводжуються загальним 
збільшенням активності дітей із відхиленнями в розвитку, 
підвищенням у них відчуття життя і впевненості в собі. 

Лікувально-оздоровчий туризм посідає особливе місце в 
системі загальносвітових курортно-туристичних відносин. 
Займаючи частку лише близько 1 % людино-днів перебування, 
в світовому туристичному обороті, водночас в структурі 
доходів це вже 5-7 %, що є досить вагомим показником. 

 Враховуючи сучасні тенденції населення до ведення 
здорового способу життя, актуальним є пошук найбільш 
дієвих методів лікування. Звичайно велика кількість медичних 
установ кожної розвинутої держави здатна надати велику 
кількість медичних послуг, проте існують захворювання, де 
поряд із звичайним або традиційним лікуванням дієвий 
результат створюють і нетрадиційні (або додаткові) методи 
лікування та відновлення, до таких належить й іпотерапія. 

Особливо важливою іпотерапія стає для людей з 
обмеженими можливостями, адже завдяки довготривалим 
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довірливим відносинам між твариною та людиною, 
відбувається залучення останніх до громадського життя, а 
отже, соціальна адаптація таких людей у сучасний соціум. 

 Оскільки лікування іпотерапією є досить специфічним, 
воно відбувається у спеціалізованих центрах чи закладах 
охорони здоров’я певної спеціалізації.  

Отже, іпотерапія як метод лікування посідає чільне місце 
в нетрадиційному лікуванні та оздоровлені людей. 
Іпотерапевтичні установи можуть бути визначені як 
туристичні об’єкти кожного окремо взятого регіону, оскільки 
рівень захворюваності в Україні зростає. 

Висновки. Зростання туризму має відбутися переважно 
за рахунок появи нових територій, що відвідувані, оскільки 
традиційні райони світового туристичного ринку вже досягли 
межі рекреаційної ємності. 

Останнім часом дуже багато людей вважає краще 
подорожувати не тільки з метою інтересу пізнання природних 
або історичних визначних пам'яток, але і можливістю 
оздоровитися, укріпити імунітет. І в зв'язку з цим все більшу 
популярність прибавляє спортивно - оздоровчий туризм. 

 Зростання його популярності пов'язане з модою на 
здоровий образ життя загалом, оскільки спортивно-оздоровчий 
туризм є одним з самих екологічних і корисних для здоров'я 
видів туризму. Він залучає не тільки активним відпочинком, 
але і цікавими екскурсіями, а також можливістю повноцінного 
відпочинку на природі. І зв'язки з цим все більшу популярність 
у всьому світі, а також і у нас в країні прибавляє такий вигляд 
спортивно-оздоровчого туризму як кінний туризм. 

Туризм загалом має три позитивні ефекти на економіку 
держави: забезпечує приплив іноземної валюти, позитивно 
впливає такі економічні показники, як платіжний баланс і 
сукупний експорт, і допомагає збільшити зайнятість 
населення. 
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Удосконалення організації надання послуг – процес 
довгостроковий та трудомісткий. Ринок послуг постійно 
перебуває у стані нестабільності. Багато послуг 
характеризуються високими витратами та низькою надійністю. 

Якість послуги та задоволення клієнта тісно пов'язане 
один з одним. Задоволення – результат отримання високої 
якості. Висока якість також веде до більшої лояльності 
клієнтів та співробітників, зростання ринкової частки, 
зниження витрат та чутливості до цінової конкуренції. Навіть 
однієї з цих причин достатньо, щоб прагнути якості та 
безперервного вдосконалення. 
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ODDÍL 11. DAŇOVÝ A ROZPOČTOVÝ 
SYSTÉM 

 
§ 11.1 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (Піхоцька О.М., 
Національний університет «Львівська політехніка») 

 
Вступ. Розвиток місцевого самоврядування є одним із 

найважливіших напрямків державної політики на усіх етапах 
розвитку суспільства. Від того, які фінансові ресурси мають у 
своєму розпорядження місцеві органи влади та через які 
фінансові важелі здійснюється їх розподіл, залежить загальний 
стан соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Тому 
належне забезпечення оперативного та безперервного 
виконання місцевого бюджету є надзвичайно важливим, 
особливо в умовах воєнного стану. 

Російська агресія завдала значного удару українській 
економіці. Надходження до бюджетів усіх рівнів скоротилися, 
натомість, витрати значно зростають, передусім, зростають 
видатки на оборону країни та соціальний захист населення. І 
як результат – за січень-квітень 2022 р. державний бюджет 
України було виконано з дефіцитом на 146,6 млрд грн., що у 
еквіваленті склало 5 млрд дол. США. За 5 місяців поточного 
року бюджетний дефіцит зріс до 263,2 млрд грн. [1] Разом з 
тим, повномасштабна війна показала, що місцеве 
самоврядування здатне гідно протистояти будь-яким 
викликам, у тому числі й у фінансовій сфері. Саме громади 
сьогодні формують економічний фронт країни. З перших днів 
вторгнення російської федерації органи місцевого 
самоврядування (далі ОМС) забезпечують захист безпеки 
населення, функціонування бюджетної сфери і комунальних 
підприємств, діяльність територіальної оборони, здійснюють 
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розміщення та надають допомогу внутрішньо переміщеним 
особам, надають допомогу ЗСУ. 

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення 
безперебійного функціонування установ і закладів соціально-
культурної сфери, житлово-комунального господарства та 
задоволення життєво необхідних потреб мешканців 
територіальних громад, оперативного та ефективного 
прийняття управлінських рішень у період воєнного стану, 
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 252, яка 
передбачає виконання та формування місцевих бюджетів 
відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням 
особливостей: [2] 

1. бюджетні повноваження здійснюють ОМС, їх 
виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, військово-
цивільні адміністрації (далі ВЦА), а у разі утворення – 
військові адміністрації; 

2. виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві 
державні адміністрації, ВЦА або військові адміністрації мають 
право: 

- за поданням місцевих фінансових органів приймати 
зміни до рішень про місцеві бюджети; 

- без погодження з профільними депутатськими 
комісіями місцевої ради передавати бюджетні призначення від 
одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого; 
у межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів перерозподіляти видатки 
бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними 
програмами, у т.ч. резервний фонд бюджету, додаткові дотації 
та субвенції; збільшувати  видатки розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків (окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою; 

- приймати рішення про перерахування коштів з 
місцевого бюджету державному бюджету для здійснення 
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заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії 
російської федерації проти України і забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної 
незалежності України, її територіальної цілісності; 

- приймати рішення (кожна із сторін) про передачу 
коштів між місцевими бюджетами без укладення договорів; 
здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з 
державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам.  

Окрім того, із запровадженням воєнного стану 
Постановою Кабінету Міністрів України № 590 [3] на місцеві 
бюджети накладено низку обмежень щодо видатків. Водночас, 
у громад з’явилася потреба у фінансуванні видатків, які не 
були заплановані у бюджеті на 2022 рік. Постанова 
регламентує перелік видатків, які можуть фінансуватися із 
загального фонду бюджету та з бюджету розвитку, 
окреслює видатки, пов’язані з безпекою життєдіяльності, 
військовими потребами, підготовкою громади до 
опалювального сезону та їх пріоритетність. Першочергово із 
бюджету мають здійснюватися видатки розпорядників 
(одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення 
завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів 
правового режиму воєнного стану, визначених Планом 
запровадження та забезпечення заходів здійснення правового 
режиму воєнного стану в Україні, який затверджений 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 181-р                       
24 лютого 2022 року. [4] 

Наступним пріоритетом визначено фінансування 
видатків на: 

- погашення та обслуговування державного (місцевого) 
боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за 
державними деривативами; 

- забезпечення виплати пенсій, фінансування дефіциту 
коштів Пенсійного фонду України, видатки Пенсійного фонду 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text
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України та фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, покриття тимчасових касових 
розривів Пенсійного фонду України; 

- забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку 
об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; 

- фінансування поточних видатків бюджетних установ за 
рахунок загального і спеціального фондів місцевого бюджету;  

- соціальне забезпечення населення, реалізацію програм 
державних гарантій медичного обслуговування населення; 

- надання фінансової державної підтримки Фондом 
розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на 
компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за 
договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам-
позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів; 

- видатки на програми з підтримки ЗСУ,  заходи та 
роботи з територіальної оборони (у тому числі матеріально-
технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони); 

- експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням 
будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз 
сміття), оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту 
автомобільного транспорту, оплата послуг з  обслуговування 
автомобільним транспортом, ремонт споруд цивільного 
захисту (укриття, бомбосховища тощо); 

- інші видатки, пов’язані із забезпеченням 
життєдіяльності громади. 

 На практиці черговість проведення платежів за умови 
наявності фінансового ресурсу здійснює Державна 
казначейська служба за дорученнями розпорядників та 
одержувачів коштів.  

Варто наголосити, що в умовах дії воєнного стану не 
застосовується ст. 55 Бюджетного кодексу України щодо 
проведення захищених видатків. Зазначимо, що захищеними 
видатками бюджету визнаються видатки загального фонду 
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бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні 
скорочення затверджених бюджетних призначень. 

Для стабілізації соціально-економічного розвитку в 
умовах воєнного часу ОМС мають забезпечують пріоритетне 
фінансування видатків з урахуванням реальних надходжень 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 
дотримуватись економного та раціонального використання 
бюджетних коштів на першочергові потреби, виключити 
непріоритетні й неефективні витрати, використовувати кошти 
спеціального фонду виключно на першочергові потреби. Але 
зараз перед громадами постало багато інших викликів, такі як: 
врегулювання дисбалансів між рівнями розвитку різних 
громад, забезпечення стабільного розвитку, відбудова 
зруйнованих та відновлення ушкоджених інфраструктурних 
об’єктів, розмежування повноважень між усіма рівнями влади, 
підтримка демократичності прийнятті рішень.  

Окремим викликом для громади стали так звані “заблоковані 
статті” бюджету, виконання яких неможливе в умовах воєнного 
часу. Так, за кошти місцевих бюджетів проводять невеликі за 
обсягами поточні ремонти, натомість громада не може 
продовжувати вже розпочате будівництво чи розпочинати нові 
масштабні проєкти. Всі капітальні видатки на інфраструктурні 
проєкти заморожені, однак є і витрати, які продовжують 
фінансуються коштами бюджету розвитку, наприклад, погашення 
фінансових зобов’язань, які є у громади щодо інфраструктурних 
об’єктів перед європейськими інституціями. 

Попри усі проблеми, викликані війною, ОМС працюють 
над створенням сприятливих умов для залучення інвестицій, 
створенням робочих місць, зростанням обсягів надходження 
до бюджету. 

Варто відмітити, що за 9 місяців 2022 року значно зросла 
частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету і це 
найвищий показник за попередні п’ять років. (рис.1) 



       MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XXV mezinárodní kolektivní monografie 

528 

Рис. 1. Частка місцевих бюджетів у доходах зведеного 
бюджету України (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) 
Джерело: побудовано за даними [5] 

Попри зростання потреби у обсягах видатків місцеві 
бюджети виконуються із профіцитом як загалом по Україні, 
так і у регіонах. За січень-вересень 2022 року місцеві бюджети 
за доходами виконані на 64% від річних призначень, за 
видатками – на 50,82%.[5] Аналіз виконання місцевих 
бюджетів у областях підтверджує, що рівень виконання 
планових показників за доходами та видатками безпосередньо 
залежний від стану ведення бойових дій у тому чи іншому 
регіоні. (рис. 2)  

Як видно із рисунка, лідерами у виконанні запланованих 
обсягів доходів місцевих бюджетів за 9 місяців поточного року є 
області Західної України (Закарпатська – 76,94%, Волинська – 
76,21%,  Львівська – 76,02%, Рівненська – 75,98%, Чернівецька – 
75,58%). Найнижчі відсотки виконання дохідної частини місцевих 
бюджетів у прифронтових та частково окупованих областях 
(Херсонська – 50,10%, Луганська – 55,96%,  Донецька – 59,86%, 
Харківська – 60,44%, Запорізька – 60,47%). 
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          Рис. 2. Виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 
2022 року 

Джерело: побудовано за даними [5] 

Виконання місцевих бюджетів з профіцитом в умовах 
війни має неоднозначну думку. Інтуїтивно вона розуміється як 
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якесь позитивне явище, але де-факто може мати різні 
пояснення (зокрема, й через «замороження» видатків 
спеціальних фондів, згортання інфраструктурних проектів, 
заборгованості по низці виплат через відміну «захищених» 
статей бюджету на час воєнного стану тощо) [6]. Водночас, 
зауважимо, що бездефіцитне виконання місцевих бюджетів 
досягається завдяки ефективно проведеній децентралізації, 
котра закріпила можливості ОМС залучити додаткові 
фінансові ресурси, необхідні для надання послуг на високому 
рівні, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, 
підтримку релокованого бізнесу, підготовку та утримання в 
належному стані укриттів, тощо.  

До прикладу, з початку повномасштабного вторгнення 
росії на Львівщину із півдня, сходу, півночі та центру України 
релокувались 207 підприємств. З них 144 уже працюють і 
створили більше ніж 5 тисяч робочих місць. 14 підприємств, 
які переїхали через війну, уже повернулись до своїх міст, 
проте більшість з них таки залишились, і не лише не планують 
повертатись, а й хочуть тут розширятись. Протягом січня – 
вересня 2022 року у області були створені 14526 нових 
підприємств та 24252 робочі місця. [7] 

Стосовно наповнення місцевих бюджетів, то за 9 місяців 
2022 року надійшло 393 910,66 млн. грн. Структура доходів 
наведена на рисунку 3. 
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          Рис. 3. Структура доходів місцевих бюджетів за січень-
вересень 2022 року 

Аналіз показує, що на 70% доходів місцевих бюджетів 
складають податкові надходження, серед яких, перш за все, 
виділяється податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Частка 
ПДФО складає 94,78% у податкових надходженнях та 47,85% 
у загальній сумі доходів, є основним бюджетоутворюючим 
податком місцевих бюджетів. Не зважаючи на те, що середня 
заробітна плата в Україні зростає невисокими темпами, 
надходження до бюджету від ПДФО зросли. Зростання 
відбулося за рахунок фонду на грошове забезпечення 
військовослужбовців, які проходять підготовку, або вже стали 
до лав ЗСУ, так звані “бойові виплати”. 

Ще однією вагомою статтею доходів та важливим 
інструментом безпосередньої допомоги від органів державного 
управління місцевим бюджетам є субвенції та дотації. За 9 місяців з 
державного бюджету місцевим було перераховано 102363,9 млн. 
грн., що склало 25.99% загальної суми доходів бюджетів.  

Джерело: побудовано за даними [5] 
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Водночас важливим для громади залишається питання 
освоєння цих коштів. Відповідно до вже згаданої вище 
Постанови №590, структура видатків зазнала значних змін. 
Документ окреслює, які статті можуть фінансуватися із 
загального фонду та з бюджету розвитку. Також суттєвим є те, 
що у преамбулі Постанови зазначено про можливість 
фінансування видатків "за умови наявності фінансового 
ресурсу". Це означає, на території громад проходять бойові дії 
на казначейські  рахунки кошти не зараховуються, але 
найнеобхідніші видатки продовжують виплачувати (заробітна 
плата, соціальні виплати), у зв’язку з чим фінансового ресурсу 
не вистачає, і, відповідно, видатки можуть не проводитися у 
повному обсязі, або частково. 

Щодо спрямування видатків, то найбільше коштів з 
державного та місцевих бюджетів витрачається на ЗСУ, пенсії 
та обслуговування боргу. В галузевому розрізі найбільшим є 
обсяг видатків на оборону, слідом за ним соціальне 
забезпечення та загальнодержавні функції. Житлово-
комунальне господарство та управління в повній мірі 
забезпечується за рахунок власних коштів місцевих бюджетів. 
Найбільшим напрямом фінансування з місцевих бюджетів 
залишається освіта, як делеговане повноваження. (рис. 4) 

Рис. 4. Структура видатків місцевих бюджетів 
за січень-вересень 2022 року 
Джерело: побудовано за даними [5] 
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І тут варто звернути увагу на структуру видатків 
місцевих бюджетів, 52,15% від яких складає саме освіта. Було 
б некоректно інтерпретувати цей відсоток як якусь 
надзвичайну пріоритетність освіти для країни чи системи 
місцевого самоврядування – питання обмежується тим, які 
сфери фінансуються з державного бюджету, а які – з місцевих. 

В умовах війни будь-який місцевий бюджет не буде 
виконуватися. Тому для підвищення оперативності у 
прийнятті рішень громадам надана можливість передавати 
кошти зі спеціального фонду, які мають цільове спрямування, 
до загального фонду і фінансувати нагальні потреби.  

Крім того, обласним та міським радам надано право 
здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві 
гарантії, навіть якщо у процесі здійснення платежів з 
погашення та обслуговування місцевого боргу порушено 
графік платежів, нараховано штрафні санкцій, виникла 
прострочена заборгованість. [7] 

Висновки. На період воєнного стану для місцевої влади 
була послаблена низка вимог щодо прозорості її роботи, що 
позитивно вплинуло на виконання місцевих бюджетів за перші 
9 місяців 2022 року. 

Перш за все, треба відзначити, що загальний баланс 
місцевих бюджетів є не таким критичним, як ситуація із 
державним бюджетом, оскільки вагомі рішення уряду, 
Верховної Ради, офісу Президента приймалися саме з 
урахуванням інтересів місцевих бюджетів – зокрема, 
переведення великих підприємств на єдиний податок (який 
зараховуються до бюджетів громад), відміна реверсної дотації, 
передача коштів зі спеціального до загального фонду для 
фінансування нагальних потреб тощо. В результаті, частка 
місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету зросла до 
24,24% і це найвищий показник за попередні п’ять років.  

Зведені бюджети усіх областей є профіцитними, а 
середній відсоток виконання дохідної частини майже не 
відрізняється від відсотку за аналогічний період попередніх 
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років. Разом з тим, у регіонах чітко прослідковується зв’язок 
між станом виконання місцевих бюджетів і тим, чи ведуться на 
його території бойові дії. З кожним місяцем розрив між 
виконанням бюджетів у тилових та прифронтових регіонах, 
ймовірно, зростатиме. І це означає, що в подальших кроках 
держава повинна приймати рішення щодо фінансової 
підтримки громадян України, які постраждали внаслідок 
бойових дій та у відбудові таких територій. 
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ODDÍL 12. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, 
POČÍTAČOVÉ A SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 

 
§ 12.1 RESEARCH ON THE WAYS OF INCREASING THE 

RELIABILITY OF TRANSMITTING THE STEGO-CONTAINER'S 
KEY ELEMENT (Babenko V.H., Cherkasy State Technological 
University, Myroniuk T.V., Cherkasy State Technological 
University, Zazhoma V.M., Cherkasy Institute of Fire Safety 
named after Chornobyl Heroes of National University of Civil 
Defense of Ukraine) 

 
Introduction. Modern development trends in tools of 

information communication have contributed to a significant 
volume and speed increase of processing and transmitting 
information, as well as ensuring the organization of remote access 
to global information resources. The indicative of modern society is 
organizing and conducting of information activities. That is why, 
the tasks of ensuring information protection come to the fore today 
and take on a special significance. Protection against the main 
threat types of network interaction is usually implemented basing 
on the cryptographic methods. Applying the cryptographic 
transformations ensures the confidentiality, authenticity and 
integrity of the transmitted information. The confidentiality of 
information is achieved by its encryption. However, available 
modern information technologies also provide new opportunities 
for infringers of information security as well, so using only 
cryptographic means to protect data today does not guarantee 
secure information exchange in computer and telecommunication 
networks. One of the possible ways to solve the aforementioned 
problem of information security is applying computer 
steganography [1-6], which makes it possible transmitting 
messages by embedding them into digital data, which, as a rule, 
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have an analog nature – speech, audio recordings, images, videos, 
text files and even computer program executables. The information 
embedding occurs through its steganographic transformation. The 
main benefit of steganographic methods used for information 
protection is hiding the very fact of message transmission. The 
most effective way of ensuring the information confidentiality is to 
combine the use of steganography and cryptography means [6-14]. 
Therefore, the improvement of steganographic methods used for 
information protection is a relevant task in modern scientific 
research. 

Main material. There is quite a bit of modern research [10-12] 
devoted to the development of new as well as to improvement or 
modification of existing steganographic methods of information 
protection by organizing and implementing its hidden exchange, 
because this issue is still relevant today when constructing data 
transmission systems to ensure the confidentiality and integrity of 
data transmission. In particular, the essence of the steganographic 
method of hiding information proposed in [13] is in combining the 
processes of compressing the message and embedding it into the 
container using an algorithm selected based on a predetermined 
container's element. A feature of the developed embedding method 
is the possibility to choose the algorithms for embedding 
information into the container, where the embedding algorithm 
itself is unambiguously determined by the container's key element. 
The container used in this case is a still image. To ensure 
information compression, the offset of the expanded key element 
sequence is determined, each element of which, taking into account 
the offset, displays the number of the stegocontainer element, 
which coincides with the number of the message element. Ideally, 
embedding the message into the stegocontainer is performed 
without modifying it when the key element and offset are known. 
However, the offset depends on the container, key element, and 
message, and is typically unknown at the receiving end. Based on 
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this, not the message itself should be embedded into the stego-
container but the bias of the key element sequence. 

The proposed steganographic method can be represented as a 
set of the main stages of the information embedding process [13]: 
1. Selecting a container for a message embedding. Analyzing the 
informativeness of the container element. 2. Generating the 
information embedding ways. 3. Determining the number of ways 
to embed information basing on the informativeness of the 
container element. 4. Selecting a set of information embedding 
ways by limiting their number based on a pseudo-random 
sequence. 5. Generating a key sequence. 6. Defining the container 
element (which value unambiguously determines the way of 
information embedding) on the basis of steganographic key. 7. 
Preparing the message which should be embedded into the 
container. 8. A steganogram formation: determining the key 
sequence offset for displaying a message in stego-container; 
performing the process of the offset embedding (a formalized or 
compressed message) into the selected container using an algorithm 
defined by the container element. 9. Transmitting the 
steganographic container and key through communication 
channels. 10. Analyzing the received steganogram. 11. Extracting a 
hidden message from the stego-container. 

Taking into account the above, it is determined that 
embedding ways are limited by: the length of the message; 
container size; informativeness of the container's selected key 
element. 

It should be noted that the informativeness of the container's 
key element is determined by the length of the container's key 
element code, which, in turn, determines the number of the value 
options of the container's key element [13]. Thus, the maximum 
informativeness value of the container's key element is defined as 

nI 2≤ ,     (1) 
wheren– the length of the key element code. 
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Based on the expression (1), the maximum number of ways 
to embed the offset is determined as 

V
ktСS −=max , 

where С  – the number of combinations 

(
)!(!

!
mnm

nC m
n −
= ); m/LV = ;t– the total number of container 

elements; k– the number of container's key elements; V– the 
number of elements required to embed a message into the 
container, L– the offset length; m– the number of the container 
element bits used to embed the offset [13]. 

The developed steganographic method of information 
embedding [13] ensures the variability of the algorithm for 
information embedding into the stego-container depending on the 
stego-container's key element, as well as message compression 
during its embedding. There is no need to transfer the original 
container to extract the hidden message from the stego-container in 
the method's implementation. The proposed steganographic   
method [13] is characterized by the fact that the embedding way is 
unambiguously determined by the container's key element. But this 
causes the steganosystem's vulnerability, because any change in the 
value of the container's key element, even aa error in the process of 
transition through communication channels, will lead to the 
inability to perform the process of steganographic decoding. 

The use of several containers to implement the process of 
embedding a long message is characterized by the use of key 
elements in three cases: 

1. Using a generated single pseudo-random value of the key 
that determines the position of the container's key element in all 
containers used to embed the message. Although the position 
number of the key element is equal for all containers, but since all 
containers have different properties, the key elements of each 
container have different values, which means that the embedding 
way applied to each container is also different. 
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2. Using a generated single pseudo-random value of the key 
that determines the position of the first container's key element, the 
value of which unambiguously determines a single way of 
embedding into all containers used to embed the message. This 
means that the choice of the way to embed a message into all other 
containers depends on the properties of the first container. 

3. Using generated different pseudo-random values of keys 
for each container separately. That is, the choice of key elements in 
each container depends on different key values and, in turn, its own 
way of embedding the message is determined for each container. 

For the first and second cases, the advantage is having only 
one key, which facilitates the transfer of the key to the recipient. 
The third case causes the problem of guaranteed transmitting 
several keys simultaneously through the communication channel. 

So, the main disadvantage of the proposed method is related 
to the need for guaranteed transfer of the container's key element 
without changes. An error in the container's key element leads to a 
change in the algorithm for embedding the message into the 
container and the impossibility of its restoring by the recipient. 

There is a need to use error-correcting coding to ensure the 
reliability of transmitting the key element and to increase the 
determination reliability of the message elements in the container. 

The error-correcting coding can be used in two directions: 
- to ensure guaranteed transfer of the container's key element, 

the key element error correction methods based on the redundancy 
introduction must be applied. The task of choosing a method for an 
error-correcting coding of the key element had not been solved at 
the moment; 

- to increase the reliability of the message restoring from a 
stego-container, it is advisable to use error controlling codes to 
build encoders of the stego-system. 

These suggestions should be used in conjunction with using 
the methods of the message reliability increase. 
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The purpose of the work is to study the ways of increasing 
the reliability of stegano-container's key element transition based 
on the use of error-correcting coding. The algorithm for hiding a 
message in a still image occurs at using the developed method of a 
steganographic message embedding based on a key element [13]. 

Since the main disadvantage of the developed steganosystem [13] 
is the dependence of obtaining information on the key element of 
the steganographic container, which determines the algorithm for 
hiding information, and hence its restoring, an error in the key 
element will lead to the use of another algorithm for information 
restoration and, as a result, to its total loss. Therefore, it is 
necessary to use methods of error correcting coding to ensure the 
guaranteed transmission of the key element.  

An increase in error correcting level is possible when the 
code size is less than a set of binary numbers. Any X number in 
positional numeral systems can be represented as follows [14]: 

),,,...,,,( 012321 xxxxxxX nnni −−−= , where 
)12(...,,1,0{};1,0{ −<∈∈ n

j Mix . 
Similarly, the numberY  encoded with an error-correcting 

code can be represented: 
),,,...,,,( 012321 yyyyyyY nnni −−−= , where 

)12(...,,1,0{};1,0{ −∈∈ n
j iy . 

Coding and decoding will be denoted as uu YX →  and 

uu XY →  respectively. 
The Hamming distance is the minimum value of a function 

on a set of numbers' pairs uY  and vY , where )( vu ≠  [14]: 
dYYd vu =),(min . 

The code makes it possible to detect and correct a certain 
number of erroneous characters. The number of detected erroneous 
characters is determined as 1−≤ dKo . 
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The number of corrected erroneous characters is determined 

as 
2

1−
≤

dKu . 

Since Hamming codes can be quite simply implemented both 
in software and in hardware level, it is suggested to use them for 
increasing the reliability of the stegano-container's key element 
transmission. 

It is advisable to consider Hamming codes based on the 
matrix representation of coding and decoding operations [15] of 
stegano-container's block numbers. 

Any Hamming code ),( knG in its general form can be specified 
by the generating matrix [14]: 

(2)

...1...0000
..........

..........
...0...1000
...0...0100
...0...0010

...0...0001

4321

434434241

334333231

224232221

114131211

),(

krkkkk

r

r

r

r

kn

bbbbb

bbbbb
bbbbb
bbbbb

bbbbb

G =  

 
To determine the values of the verification elements in the 

right part of the matrix, it is necessary to proceed from the main 
properties of systematic codes [14]. Since each row of the identity 
matrix k×k has only one unit, then the weight of each row in the 
assigned matrix should not be less than d-1, and the sum modulo 
two of two rows should not be less than d-2 for guaranteed 
correction of one-time error. In addition, the combinations of the 
right part of the matrix must be linearly independent. 
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The code )4,7(G  will be considered as an example. According 
to expression (2), one of the generating matrix variants can be 
represented as 

1101000
0110100
1110010
1010001

)4,7( =G . (3) 

According to expression (3), a matrix transformation will be 
performed during coding: 
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By analogy, the matrix models of coding devices as well as 
error detection and correction devices are built for any Hamming 

codes. For example, for code 

01010000
11001000
01100100
11100010
10100001

)5,8( =G

 

the matrix 

transformation is described by the model 
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The results of detecting and correcting errors with the given 
Hamming codes )4,7(G  and )5,8(G  depending on the multiplicity of 
the error will be considered. These results are shown in table 1. 

 
Table 1 

Error control by Hamming codes depending on their 
multiplicity 

 Multiplicity of an error 
1 2 3 4 5 6 

)4,7(G  
the number 7 21 35 35 21 7 
detected 7 21 – – – – 
corrected 7 – – – – – 

)5,8(G  
the number 8 28 56 70 56 28 
detected 8 28 – – – – 
corrected 8 – – – – – 

 
Analysis of the table 1 shows that Hamming codes are 

appropriate to use when only one-time errors predominate. If the 
multiplicity of errors is more than two, their correction becomes 
impossible, and if the number of errors is greater, the percentage of 
the undetected errors increases. 
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To increase the reliability of information and computing 
facilities, hardware and information redundancy is used [16, 17]. 
However, in an explicit form, the information redundancy of the 
key element value will make container's changes in higher bits, 
which will lead to stegano-container's distortion. It can be used an 
idea of selecting one element from several elements, or rather to 
construct unambiguously one key element value from several pre-
selected elements. E.g.: 

.1 .2 .3

.1 .2 .3

1 1
0 2

i i i
i

i i i

if x x x
x

if x x x
+ + >

=  + + <
   

.1 .2 .3 .4 .5

.1 .2 .3 .4 .5

1 2
0 3

i i i i i
i

i i i i i

if x x x x x
x

if x x x x x
+ + + + >

=  + + + + <
  

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

1 3
0 4

i i i i i i i
i

i i i i i i i

if x x x x x x x
x

if x x x x x x x
+ + + + + + >

=  + + + + + + <
 

An odd number of pre-selected key elements is a prerequisite 
for the unambiguously construction of a key element. 

Since the amount of input data for constructing the key 
element is partially redundant, some errors may be corrected as a 
result of the construction. This issue will be considered more 
detailed. 

Suppose that 01. =ix ; 02. =ix ; 03. =ix . 
In the upper part of the table 2 it is represented the results of 

error detection depending on their multiplicity as well as the results 

of error correction for all values of 1.ix , 2.ix
 and 3.ix

 depending 
on the errors and their multiplicity. The lower part of the table 
shows summarized data on the number of error corrections 
depending on their multiplicity. 
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Table 2 
The correctness of constructing a bit of the key element 

according to the expression (4) 
One-time error Two-time error Three-time error 

data bit error bit data bit error bit data bit error bit 
000 0 001 0 000 0 011 1 000 0 111 1 
000 0 010 0 000 0 101 1 
000 0 100 0 000 0 110 1 
001 0 001 0 001 0 011 0 001 0 111 1 
001 0 010 1 001 0 101 0 
001 0 100 1 001 0 110 1 
010 0 001 1 010 0 011 0 010 0 111 1 
010 0 010 0 010 0 101 1 
010 0 100 1 010 0 110 0 
011 1 001 0 011 1 011 0 011 1 111 0 
011 1 010 0 011 1 101 1 
011 1 100 1 011 1 110 1 
100 0 001 1 100 0 011 1 100 0 111 1 
100 0 010 1 100 0 101 0 
100 0 100 0 100 0 110 0 
101 1 001 0 101 1 011 1 101 1 111 0 
101 1 010 1 101 1 101 0 
101 1 100 0 101 1 110 1 
110 1 001 1 110 1 011 1 110 1 111 0 
110 1 010 0 110 1 101 1 
110 1 100 0 110 1 110 0 
111 1 001 1 111 1 011 0 111 1 111 0 
111 1 010 1 111 1 101 0 
111 1 100 1 111 1 110 0 
Number of errors 24 
Corrected 12 

Number of errors 24 
Corrected 12 

Number of errors 8 
Corrected 0 
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Table 3 
Generalized results of calculating the correctness of 

constructing a bit of the key element according to the expression (5) 
 Number of errors Corrected errors 

One-time 170 104 
Two-time 408 272 
Three-time 340 126 
Four-time 170 66 
Five-time 34 0 

Total 1122 568 
 
The obtained calculation results on the number of error 

corrections depending on their multiplicity represent the 
effectiveness of using the proposed way of information redundancy 
in forming the value of the key element for the multiplicity from 
one-time errors to four-time errors, in contrast to the use of 
Hamming codes, which are effective only for one-time errors. 

Generalized data on the ratio of the detected error number to 
the corrected errors depending on their multiplicity when 
constructing a bit of the key element according to expression (4) 
and expression (5) which are represented in the table 4 is possible 
to use to determine the reliability of transmitting the value of the 
stego-container's key element. 

 
Table 4 

Generalized results of calculating the ratio of the detected 
error number to the corrected errors 

Multiplicity of error 

The ratio of the detected error number to the corrected errors 

Constructing the bit of the key element 
Increase 

By expression (4) By expression (5) 

One-time 50% 61% 11% 
Two-time 50% 67% 17% 
Three-time - 37% 37% 
Four-time - 39% 39% 
Five-time - - - 
Total 43% 51% 8% 
Average 33% 40% 7% 
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The increase in reliability of transmitting the value of the 
stego-container's key element is based on ensuring the correctness 
of constructing a bit of the key element by applying the proposed 
conditional information redundancy, which for expression (4) is on 
average about 33% (in total is 43%), and for expression (5) 
according to the data, represented in the table 4, on average is about 
40% (in total is 51%). In this way, an increase in the reliability of 
the transmitting the value of the stego-container's key element is 
ensured from 37% to 67%, depending on the error multiplicity and 
the chosen way of constructing the bit of the key element. 

The analysis of data from the table 4 regarding the number of 
corrected errors is graphically depicted in fig. 1 and fig. 2 
respectively. 

 

 
Fig. 1. The correctness of constructing the bit of the key 

element according to the expression (4) 
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Fig. 2. The number of corrected errors depending on their 

multiplicity when constructing a bit of the key element according to 
the expression (5) 

 
Conclusions. Thus, the conducted researches on the 

application of error-correcting coding to increase the reliability of 
transmitting the stego-container's key element in the 
implementation of the steganographic method based on the use of a 
randomly determined key element of the empty container, which 
value ensures the choice of the way for embedding the message 
into the container, give an opportunity to assert the effectiveness of 
the results mostly for only the one-time errors in the proposed way 
of using Hamming codes. 

The implemented way of ensuring the guaranteed 
transmission of the stego-container's key element based on 
information redundancy showed the correctness of its use in 
constructing a bit of the key element to detect and correct errors 
when increasing multiplicity from one-time errors to four-time 
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errors, and the simplicity of its implementation make it possible to 
implement it technically by computer technologies. The main idea 
of implementing information redundancy is to determine the value 
of one element depending on several previously selected elements. 

It was determined that an odd number of pre-selected key 
elements is a prerequisite for the unambiguously construction of a 
key element. And since the amount of input data for constructing 
the key element is partially redundant, as a result of its 
construction, it is possible to correct some errors. 
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