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Шановні колеги! 
Слава Україні! Героям Слава! 

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

Упевнена, що ми незабаром 
переможемо. Війна завершиться перемогою 
для нашого вільного, справді європейського 
народу. Ми відвоюємо мир, демократію і 
свободу, на яку безперечно заслуговуємо.  

 У матеріалах міжнародного наукового видання ви познайомитеся 
із: компаративним аналізом кримінального законодавства різних держав; 
дослідженням розробки загальної криміналістичної теорії розслідування 
сексуального насильства та правопорушень, що вчиняються на окупованих 
територіях України в період проведення бойових дій; обґрунтуванням 
проблем перекладності різножанрових творів (зокрема поезій), що 
ґрунтуються на врахуванні специфіки мов, задіяних у цьому процесі; 
вивченням сучасного рівня злочинності в Україні та пов’язаних із ним 
загроз для нормального розвитку нашої держави; доведенням головних 
засад європейського досвіду з громадянської освіти; реалізацією 
особливостей системи маркетингу підприємства в умовах інтернет-ринку; 
визначенням національної безпеки через конвергенцію систем фінансового 
моніторингу та кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів 
регулювання фінансового ринку та ін. 

Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, благополуччя,  процвітання, 
творчих здобутків, реалізації цікавих проєктів у Новому 2023 році! 

З  повагою, 
директор Видавничої  групи «Наукові перспективи»,  
кандидат наук з державного управління,доцент,  
Лауреат премії Президента України для молодих вчених, 
Лауреат премії Верховної Ради України молодим ученим         Жукова І.В. 
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ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, 
SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 

§1.1 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Є ДЕРЖАВОЮ-
ТЕРОРИСТОМ (Романенко Є.О., Національний авіаційний 
університет) 

Вступ. В Україні йде війна, в якій українська нація веде 
небачену у 21-му сторіччі битву за своє існування. Російське 
вторгнення в Україну 2022 року — відкритий  воєнний 
напад  Росії на Україну, початий 24 лютого 2022 року. 
Частина російсько-української війни, розв'язаної Росією 
2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. Генеральна 
Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила 
дії Росії та назвала їх агресією проти України. Міжнародний 
суд ООН в  Гаазі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію 
припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні.[1] 

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку 
війну на її території та називає це «спеціальною операцію». 
Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на 
цивільних в Україні. 

Українська влада неодноразово закликала визнати російську 
федерацію та Білорусь державами-спонсорами тероризму, а 
збройні сили рф — терористичною організацією. На сьогодні 
парламенти Естонії, Латвії, Литви, Польщі, а також нижня палата 
парламенту Чехії вже ухвалили резолюції про визнання Росії 
державою, яка підтримує тероризм, засудивши широкомасштабні 
атаки російської армії на мирне населення та критичну 
енергетичну інфраструктуру України. 

Виклад основного матеріалу. З 10 жовтня Російська 
федерація запустила по об'єктах енергетичної інфраструктури 
України близько 600 ракет. Лише протягом 23 листопада 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-ukrayina-zahroza-viyny/31703318.html
https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-ukrayina-zahroza-viyny/31703318.html
https://hromadske.ua/posts/viznati-rosiyu-ta-bilorus-sponsorami-terorizmu-v-op-anonsuvali-plan-dij-shodo-posilennya-sankcij-proti-rf


        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 11 

внаслідок обстрілу стало масове відключення електроенергії в 
низці міст України, включаючи Київ. Усього противник 
випустив близько 70 ракет, 51 було знищено. Також цього дня 
обстріли з артилерії зазнали трьох громад Сумської області. 

Через масований обстріл росією української 
інфраструктури скликали 24 листопада засідання Ради безпеки 
ООН.[2] Президент України Володимир Зеленський 
дистанційно виступив на засіданні Ради безпеки ООН, 
скликаному через черговий масований російський обстріл 
інфраструктури. Він закликав світ рішуче відреагувати на 
обстріл української критичної інфраструктури та надати 
Україні ППО. 

Зеленський запропонував, щоб Рада безпеки прийняла 
резолюцію «про засудження будь-яких форм енергетичного 
терору». Водночас представників ООН президент запросив 
приїхати в Україну і відвідати об'єкти критичної 
інфраструктури, які зазнали або можуть зазнати ударів 
російських ракет. Він нагадав, що наступного дня після того, 
як на саміті G20 було озвучено десять пунктів мирного плану 
України, росія відповіла «формулою терору» — на кожен із 
цих пунктів вона запустила Україною по десять ракет. 

Про нові ракетні удари Зеленський заявив, що росія 
практикує енергетичний тероризм проти цивільного 
населення, що є повним аналогом застосування зброї масової 
поразки. «Коли на вулиці мінусова температура, а десятки 
мільйонів людей внаслідок попадань російських ракет з 
енергооб'єктів залишаються без електрики, тепла та води, це 
очевидний злочин проти людяності», – сказав він. 

Зеленський нагадав, що саме тому Україна звертається до 
партнерів за допомогою у захисті її неба, і вдячна всім, хто вже 
надає таку допомогу. 

Зеленський також заявив, що «держава-терорист не 
повинна брати участь у будь-яких голосуваннях з питань, що 
стосуються її агресії», тому що це дає їй можливість «блокувати 
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будь-яку спробу Ради Безпеки ООН виконати свій мандат». 
“Це нонсенс – зберігати право вето у того, хто веде злочинну 
війну. Світ не має бути заручником одного міжнародного 
терориста», – сказав президент.[2] 

З початку війни, за даними ООН, з України виїхало понад 
6 млн. людей. Більшість вирушили до Польщі - 3,3 млн, 
решта - до Словаччини, Угорщини, Румунії та інших країн. Це 
стало найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої 
світової війни. 146 тис. іноземних студентів покинули 
Україну. За повідомленням Кабміну, на територію РФ 
окупанти депортували близько 1,2 млн. жителів України.[3] 

Офіс генерального прокурора повідомив про зростання 
встановленої кількості загиблих та поранених через російську 
повномасштабну війну дітей. Загалом, за даними ювенальних 
прокурорів, постраждали 1265 дітей. За офіційною 
інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та 
понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості.[3]  

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну 
проти України, до 9 жовтня постраждало 15 592 цивільні особи 
(тижнем раніше – 15 246), зокрема 6221 загинула (6114). Про 
це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав 
людини (УВКПЛ ООН).  

Генеральна прокуратура зареєструвала 45 тис. 788 
злочинів військ рф на території України та оголосила підозру 
627 представникам військово-політичного керівництва росії. 
За даними правоохоронців, від 24 лютого окупанти вчинили не 
менше ніж 45 тис. 788 злочинів агресії та воєнних злочинів. 

Європейський парламент 23 жовтня 2022 року у 
Страсбурзі під час пленарного засідання більшістю голосів 
ухвалив резолюцію про визнання російської федерації 
державою-спонсором тероризму.  «За» цей документ 
висловилися 494 депутати, «проти» - 58, ще 44 європейських 
політики утрималися.[4] 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2022/10/ukraine-attack-civilians-and-infrastructure
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Основні положення резолюції про визнання росії 
державою-спонсором тероризму напередодні були погоджені 
на рівні керівників політичних груп Європейського 
парламенту. 

«Європарламент… рішуче засуджує воєнні злочини та 
акти терору проти цивільного населення, що здійснені 
російською федерацією та її поплічниками з метою досягнення 
руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших 
країн, та визнає росію як державу, що спонсорує тероризм, та 
як державу, що використовує терористичні засоби», - йдеться 
у документі. 

Євродепутати засудили окупацію росією Запорізької 
АЕС як дії, що спрямована на здійснення терору проти 
населення України та перетворює атомну станцію на 
військовий об’єкт. 

Вони висловили солідарність з народом України та 
іншими жертвами російської агресії. 

Документ закликає Раду ЄС включити так звану «групу 
вагнера» та інші мілітаризовані угруповання, що фінансуються 
росією, до переліку осіб, груп та установ, що залучені до 
терористичної діяльності і на яких поширюються відповідні 
санкції ЄС. 

«Європарламент… закликає ЄС та країни-члени 
розширити правові рамки для визнання держав як «спонсорів 
тероризму», що має потягнути за собою значну кількість 
суттєвих обмежувальних заходів проти таких країн та матиме 
широкі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з такими 
країнами; закликає Раду ЄС, відповідно, зважити на 
включення російської федерації до переліку держав-спонсорів 
тероризму», - йдеться також у документі. 

Євродепутати наголосили на необхідності притягнення 
до відповідальності тих держав, недержавних гравців та 
окремих осіб, які підтримують та роблять можливою збройну 
агресію росії, а також посилюють її військові потужності. 

https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz
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«Європарламент… підтверджує свій заклик до 
Європейської комісії та до країн-членів щодо підтримки всіх 
законних міжнародних та національних процесів з 
розслідування злочинів, що здійснені під час агресивної війни 
росії проти України, з огляду на необхідність притягнення всіх 
злочинців до відповідальності, а також для надання належної 
підтримки створенню спеціального трибуналу, що 
займатиметься злочином агресії росії проти України», - 
йдеться у резолюції. 

Водночас депутати закликали Єврокомісію та країни-
члени поєднати зусилля для створення широкого 
міжнародного «компенсаційного механізму», який має 
включати створення міжнародного реєстру завданої шкоди та 
механізми взаємодії із українською владою у цих справах. 

Європейські депутати закликали ЄС та країни-члени 
заборонити публічне використання будь-якої символіки, що 
пов’язана із російською військовою агресією та тим чи іншим 
чином виправдовує або підтримує такі злочинні дії.[4] 

Парламентська асамблея НАТО, 21 листопада у Мадриді, 
закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для 
покарання російських злочинців та визнала РФ державою-
терористом. [5] Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції 
нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не 
тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і 
вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде 
направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.  

Резолюція містить низку важливих для України рішень: 
• збільшення постачання Україні озброєння; 
• розробка конкретних кроків стосовно вступу України 

до НАТО; 
• створення механізму стягнення репарацій з рф за 

завдані Україні збитки. 
У резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде 

підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.[5] 
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Парламентська асамблея Ради Європи стала першою 
міжнародною організацією, яка 13 жовтня визнала нинішній 
російський режим терористичним. Відповідну резолюцію під 
назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації 
проти України" підтримали 79 делегатів, двоє були проти і 
один утримався. До резолюції також була включена поправка 
із закликом надати Україні системи ППО.[6] 

Згідно з документом, російський режим - є терористичним. 
Варто зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент 
визнання РФ країною-спонсором тероризму. 

Найважливіші пункти резолюції 
Одностайно схваливши резолюцію, Парламентська 

асамблея визнала нинішній російський режим терористичним, 
а також закликала держав-часниць Ради Європи: 

 надати Україні системи протиповітряної оборони; 
 однозначно засудити псевдореферендуми, проведені в 

Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях 
України з 23 по 27 вересня 2022 року, й утриматися від 
визнання будь-яких їх наслідків; 

 засудити спробу анексії Луганської, Донецької, 
Запорізької та Херсонської областей як порушення 
міжнародного права та серйозну загрозу міжнародному миру і 
безпеці й уникати визнання будь-яких наслідків цього; 

 надати фінансову підтримку для відбудови України; 
 забезпечити комплексну систему відповідальності за 

грубі порушення міжнародного права, що виникли внаслідок 
агресії Росії проти України; 

 прискорити створення Спеціального міжнародного 
трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочин 
агресії проти України; 

 створити комплексний міжнародний механізм 
компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків, і 
активно співпрацювати з українською владою у цьому 
напрямку;  
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 спонукати Москву дозволити гуманітарним місіям 
ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи 
чи будь-якої іншої міжнародної організації чи державі-члену 
сприяти обміну військовополоненими та звільненню 
політичних в’язнів; 

 підтримувати проведення будь-яких перемовин на 
умовах України.[6] 

У Верховній Раді України 26 березня 2022 року за №7214 
було зареєстровано проект закону "Про заборону пропаганди 
російського нацистського тоталітарного режиму, збройної 
агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського 
нацистського тоталітарного режиму в Україну".[7] 14 березня 
2022 року Закон було прийнято і направлено на підпис 
Президенту. 12 травня 2022 року закон було повернуто у 
Верховну Раду з пропозиціями Президента. 22 травня 2022 року 
Закон  було повторно прийнято з пропозиціями Президента.[7] 

У прийнятому Законі Верховна Рада визнала Росію 
державою-терористом, а її політичний режим – 
неонацистським за «суттю і практикою». «Політичний режим 
РФ є неонацистським за своєю суттю, практикою та 
ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) 
тоталітарний режим. Збройне вторгнення Російською 
Федерацією в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року, є актом 
агресії, відповідно до міжнародного права. Будь-яка 
пропаганда російського неонацистського тоталітарного 
режиму, акту агресії проти України з боку Російської 
Федерації як держави-терориста заборонена», – йдеться у 
документі. [7]  

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати 
Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна 
Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це 
регулярно звертаються президент України Володимир 
Зеленський і голова Міністерства закордонних справ країни 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-zustrich-senatory-ssha/31933403.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-zustrich-senatory-ssha/31933403.html
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Дмитро Кулеба.[8] Визнання Росії «державою-терористом» 
потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного 
світу, заявив у зверненні 30 липня президент Володимир 
Зеленський. Зеленський наголосив, шо формальне юридичне 
визнання Росії «державою-терористом», зокрема визнання від 
Держдепартаменту США, «потрібне не як політичний жест, а 
як дієвий захист вільного світу». 

«Таке рішення автоматично ускладнить існування для 
держави-терориста, автоматично розірве різноманітні 
політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія 
зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться 
робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього 
рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне 
зробити», – сказав Зеленський. Він наголосив, що на 
нинішньому етапі війни для Росії «терор – це основна зброя». 
«І тому основне завдання кожного українця, кожного 
захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб 
ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше 
людей від російських ударів», – зазначив він. [8]  

Таким чином якщо простежити заяви української влади та 
реакції міжнародної спільноти від початку повномасштабного 
вторгнення, можна помітити, що там звучать різні терміни — 
"держава-терорист", "держава-спонсор тероризму", 
"терористичний режим". В міжнародному праві такого терміну 
"держава-терорист"  немає — отже, й чітких наслідків надання 
Росії статусу не передбачено. Нині це поняття має радше 
політичне, аніж юридичне значення. 

Усе починається з того, що спочатку якесь поняття і його 
зміст фіксується у галузі міжнародної політики, а потім вже 
виходить на рівень міжнародного права і розробляється 
відповідна міжнародна конвенція. Це перший крок до 
фіксування на міжнародно-правовому рівні такого явища, як 
"державний тероризм".  

У нещодавньому рішенні ПАРЄ, втім, Росію названо не 
державою-терористом, а державою, режим якої є 
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терористичним. Це був певний компромісний варіант, 
близький до запропонованого Україною. ПАРЄ по суті 
визнало, що саме керівництво Росії вдається до терористичних 
дій, а це підриває легітимність російського уряду. 

Пояснення терміну "держава-терорист" дає виключно 
українське законодавство. У прийнятому законі [7] вказано, 
що  йдеться про державу, "яка відкрито, з використанням 
власних збройних сил, інших збройних формувань, або 
приховано, з використанням збройних формувань, що діють 
від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє 
терористичні акти, акти міжнародного тероризму". 

У серпні Сейм Латвії ухвалив позначення дій РФ як  
"держава-спонсор тероризму" і водночас закликав Євросоюз 
обмежити видачу віз росіянам. Латвійці пояснили це рішення 
не лише нинішньою агресією проти України. "Упродовж 
багатьох років Росія підтримувала та фінансувала 
терористичні режими та організації у різний спосіб — прямо 
та опосередковано — як найбільший постачальник зброї для 
режиму Асада в Сирії та як виконавець у таких справах,                      
як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака                                           
MH-17", — заявляли  тоді латвійські парламентарі. Але це 
радше політична декларація, бо у латвійському законодавстві 
немає пояснення, що таке "держава-спонсор тероризму" і як її 
потрібно покарати.[9]  

Визнання того чи іншого збройного формування 
терористичною організацією відбувається на національному 
рівні, а країни самі обирають відповідні критерії. Так, 
наприклад, у США визначають, що така організація має бути 
іноземною та брати участь у терористичній діяльності, що 
загрожує безпеці Сполучених Штатів та їхнім громадянам. 

До переліку терористичних організацій потрапила низка 
воєнізованих угруповань. Проте, схоже, випадків внесення 
збройних сил певної країни ще не було.[10] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text
https://suspilne.media/270011-sejm-latvii-viznav-rosiu-krainou-sponsorom-terorizmu/
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Єдина країна, де такий статус держави-спонсора 
тероризму передбачає конкретні наслідки, зокрема санаційні — 
США. Якщо Росію визнають державою-спонсором тероризму, 
вона опиниться в одному переліку з Кубою, Північною 
Кореєю, Іраном та Сирією. США, можливо, доведеться 
розширити санкції значно більше, ніж на певні сектори 
російської економіки та конкретних людей.[9] 

Санкції проти держав-спонсорів тероризму посилюють 
їхню політичну й економічну ізоляцію:  обмеження зовнішньої 
допомоги США; заборону на експорт і продаж оборонної 
продукції; контроль над експортом товарів подвійного 
використання; різні фінансові та інші обмеження. Ключовим 
обмеженням для країн із цим статусом є заборона на експорт 
товарів подвійного призначення. Але більший вплив матиме 
те, що на країни та осіб, які торгують із державами-спонсорами 
тероризму, також можуть накласти санкції. Таким чином цей 
статус робить країну практично вигнанцем на міжнародному 
рівні. 

А ще в окремих випадках США можуть визнати 
відсутність у держави з таким статусом судового імунітету. 
Отже, проти уряду держави-спонсора тероризму можна буде 
подавати позови в американські суди та отримувати 
компенсацію із заарештованих державних активів. 

Ще 28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка 
закликає Державний департамент (фінальне рішення має бути 
саме за ним) визнати Росію державою-спонсором тероризму 
через події в Україні, Чечні, Грузії та Сирії, які призвели "до 
загибелі незліченної кількості людей". А у вересні 
американські сенатори — демократ Річард Блюменталь та 
республіканець Ліндсей Грем,  представили законопроєкт про 
визнання Росії країною-спонсором тероризму. Цей документ 
містить положення, що дозволить президентові США 
відмовитися від визнання країни спонсором тероризму, коли 
причина надання їй такого статусу буде усунута. 

https://suspilne.media/253560-komitet-senatu-ssa-shvaliv-rezoluciu-pro-viznanna-rf-krainou-sponsorom-terorizmu/
https://suspilne.media/281973-senatori-blumental-ta-grem-predstavili-zakonoproekt-pro-viznanna-rf-sponsorom-terorizmu/
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Держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на 
заклики долучити Росію до держав-спонсорів тероризму 
заявив: що проти росії й так запровадили низку санкцій, які 
передбачають аналогічні обмеження з умовного «пакета 
держави-терориста», адміністрація США разом із Конгресом 
шукає альтернативу такому статусу. Головна мотивація 
Блінкена: зарахування РФ до держав-спонсорів тероризму 
"може мати непередбачувані наслідки, які не будуть не лише 
некорисними, а й шкідливими". Мовляв, якщо включити рф до 
списку спонсорів  тероризму, це може поставити під загрозу 
крихку «зернову угоду» щодо українських портів. 

"Як ви знаєте, активи російського Центрального банку, 
які зберігалися в Сполучених Штатах, були заморожені. І було 
багато дискусій щодо повернення цих активів для компенсації 
Україні, українському уряду, можливо, окремим українцям, 
які постраждали. Якщо Росію визнають державою-спонсором 
тероризму, американські громадяни, а не громадяни України, 
можуть подати до суду на Росію за терористичні акти. Тоді 
активи російського Центрального банку можуть бути 
використані для передачі американцям, які постраждали від 
російського тероризму", — пояснює Інгрід Вюрт, професорка 
права в університеті Вандербільта, співредакторка 
Американського журналу міжнародного права.[11] 

Таким чином  США поки не можуть надати статус  
держави-спонсора тероризму російській федерації, що ізолює 
її на міжнародному рівні, могло б посилити тиск на агресора, 
поки запроваджені санкції не дають бажаних результатів. А 
щодо статусу держави-терориста — його можуть ухвалювати 
парламенти країн-партнерів України. У будь-якому разі кожна 
держава сама визначає, у якому обсязі мати контакти з росією 
та чи мати їх взагалі. 

Висновки. В Україні йде війна, в якій українська нація 
веде небачену у 21-му сторіччі битву за своє існування. 
Українська позиція стосовно створення трибуналу, виплати 

https://hromadske.ua/posts/za-chas-roboti-zernovoyi-ugodi-z-ukrayini-eksportuvali-pershij-miljon-tonn-agroprodukciyi-zelenskij
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репарацій та визнання росії державою-терористом поступово 
отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках. В 
міжнародному праві такого терміну "держава-терорист"   
немає — отже, й чітких наслідків надання Росії статусу не 
передбачено. Нині це поняття має радше політичне, аніж 
юридичне значення. Єдина країна, де такий статус передбачає 
конкретні наслідки, зокрема санаційні — США. Якщо Росію 
визнають державою-спонсором тероризму, вона опиниться в 
одному переліку з Кубою, Північною Кореєю, Іраном та 
Сирією. Але зарахування РФ до держав-спонсорів тероризму " 
в США може мати непередбачувані наслідки, які не будуть не 
лише некорисними, а й шкідливими. Якщо Росію визнають в 
США державою-спонсором тероризму, американські 
громадяни, а не громадяни України, можуть подати до суду на 
Росію за терористичні акти. 
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ODDÍL 2. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ 
PODNIKU 

 
§2.1 ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ          

(Романенко Є.О., Національний авіаційний університет) 
 
Вступ. Інфля́ція (від лат. inflatio) - тривале зростання 

загального рівня цін, що відображує зниження купівельної 
спроможності грошової одиниці.  Основними факторами 
інфляції є монетарні та немонетарні параметри. До монетарних 
факторів інфляції відносять переповнення каналів грошового 
обігу грошима, внаслідок чого відбувається знецінення 
грошей та зниження їх купівельної спроможності. До 
немонетарних факторів належить підвищення попиту на 
товари та послуги, збільшення витрат виробництва, сезонні 
фактори тощо. Проявляється зростанням загального рівня цін 
та зниженням купівельної спроможності грошей. 

Через складність інфляційних процесів існують 
суперечності між різними економічними школами щодо 
пояснення причин її виникнення. Згідно з монетарною теорією 
«інфляція завжди і всюди є грошовим феноменом» (Мілтон 
Фрідман). При цьому, визначення процесу зростання цін як 
грошового явища можливе лише за умови безперервності і 
тривалості в часі процесу зростання цін.[1] 
Збільшення грошової маси (створення нових грошей) може 
призводити до зростання цін, однак цілком очевидним цей 
взаємозв'язок стає лише за високого зростання пропозиції 
грошей. Окрім збільшення пропозиції грошей, існує досить 
багато причин виникнення і розвитку інфляційних процесів.  

Основними негативними наслідками інфляції є падіння 
рівня життя населення. Найбільше страждають групи 
населення з фіксованим доходом — наприклад, особи, що 
отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
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держави. Відбувається також погіршення очікувань щодо 
макроекономічної ситуації в майбутньому, що приводить, 
зокрема, до зниження ділової активності (через інвестиційну 
складову).[2] 

У період 1993-1995 рр. Україна пройшла крізь період 
гіперінфляції. Гіперінфляція - інфляція, що вийшла з-під 
контролю, ситуація, коли ціни стрімко зростають разом зі 
швидким знеціненням грошової одиниці. Формально 
визначається як інфляція з темпами більше, ніж 50 % на 
місяць. Найбільші стрибки інфляції відбулися в 2008 році 
(Глобальна фінансова криза 2008 року) та з 2014 року 
(Економічна криза в Україні з 2013). За даними Держстату 
України, в 2021 році, в Україні на споживчому ринку 
зафіксовано найбільший рівень інфляції з 2017 року, яка 
склала за рік, в цілому- 10,0% [3].  

  Інфляція завжди крокує швидше, ніж здійснюється 
індексація соціальних виплат або зростання заробітних плат. 
Тож різкі стрибки інфляції не обіцяють нічого хорошого, проте 
дозволяють спрогнозувати становище економіки країни і 
спробувати вплинути на ситуацію з різних боків. Цьогоріч 
інтенсивна і витратна війна з Росією забрала в України багато 
ресурсів і, будемо відверті, забере ще. Економіка страждає, але 
тримається, а прийнятий нещодавно держбюджет країни на 
2023 рік містить безпрецедентні показники. Проте інфляція 
зростає не лише в Україні, а й в усьому світі, і це пов’язано з 
багатьма факторами. 

Виклад основного матеріалу. За Протягом семи місяців 
війни (у березні-вересні) інфляція в Україні становила 18,3%, 
а тепер перевищує 23% – це безпрецедентно високий показник, 
проте це мало кого дивує з огляду на активну стадію війни. 

Наразі Україну охопила інфляція пропозиції – коли 
громадяни мають малі доходи, а собівартість товарів на ринку 
зростає (тоді як інфляція попиту спостерігається, коли 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_2008_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%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%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://psm7.com/uk/articles/kak-sderzhivat-inflyaciyu-v-voennoe-vremya.html
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населення має високі доходи, що спричиняє дефіцит товарів на 
ринку). 

Справа у тому, що дуже багато українців протягом 
поточного року через війну втратили роботу (5 мільйонів), 
домівки, бізнес, постійний дохід, стали біженцями (7 
мільйонів), внутрішніми переселенцями (15 мільйонів), через 
скруту перестали оплачувати комунальні послуги та платити 
податки). 

 Ключовими причинами зростання інфляційних 
показників протягом 2022 року є: 

 скорочення реального ВВП на 30% відносно минулого 
року; 

 зменшення реальних доходів українців та їхніх витрат;  
 весняне додрукування гривні для покриття фінансових 

«дір» у державному бюджеті. Глава парламентського комітету 
з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев 
нещодавно анонсував друк ще 400 млрд. гривень цього року; 

 девальвація гривні, що у річному вимірі складає 37%; 
 зростання цін на імпортні продукти, енергоносії та 

собівартість товарів, вироблених в Україні через підвищення 
імпортозалежності української економіки. 

Через усе це показник інфляції в Україні станом на 
жовтень рекордно високий – 23,8% у річному вимірі (за 
даними Держстату України). 

Влітку і восени ріст цін на продукти пришвидшився – 
споживчі ціни у вересні зросли на 1,9% порівняно з серпнем. 
Так, на 15,4% здорожчали яйця, подорожчали цукор, сало, 
м’ясо птиці, свинина, риба, фрукти, рис, алкоголь і тютюнові 
вироби. 

На думку глави Ради Національного банку України 
Богдана Данилишина, вагомим чинником інфляції є і буде 
дефіцит держбюджету, який за підсумками року складе 26% 
ВВП (включаючи грантові джерела). Такий колосальний 
дефіцит державного кошторису зумовлений актуалізацією 

https://focus.ua/uk/economics/531357-nuzhno-li-ukraine-snizhat-nalogi-intervyu-danila-getmanceva-fokusu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EC3fgsRrL56XWt1SbQ9uitGceFNddD31d5T9ac7Y41QdrG4vyZ8ubumhsCz3efwcl&id=100002184378189
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умовних воєнних зобов’язань нашої країни та зменшенням 
податкових надходжень через скорочення економічної 
активності.[4] 

Для утримання курсової стабільності Національний банк 
України змушений був проводити масивні інтервенції з 
продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий 
продаж валюти Нацбанком вже наближається до $15 млрд, а 
разом із продажем на ринку валюти Мінфіном — до $18 млрд. 
така масштабна інтервенція на валютному ринку пов’язана зі 
зростаючою необхідністю стабілізувати курс гривні. 

При цьому паралельно використовувалися інші 
фіскальні інструменти. Так, на початку червня облікову ставку 
було підвищено з 10% до 25% і наприкінці липня було 
скориговано обмінний курс на 25%. Заступник голови також 
нагадав, що у 2022 році Україна отримала від закордонних 
партнерів близько $19 млрд. фінансової допомоги, що 
допомогло заповнити валютні запаси Нацбанку, які станом на 
кінець серпня становили $25,4 млрд. в найближчій перспективі 
ситуація з валютним балансом буде цілком керованою. 
Зокрема, дисбаланси знизилися після коригування обмінного 
курсу та запровадження нових валютних обмежень, зараз 
обсяги продажу валюти з боку НБУ суттєво нижчі порівняно з 
травнем-липнем.[5] 

В Україні другий місяць поспіль спостерігається падіння 
темпів інфляції, що є вкрай важливим позитивним сигналом 
для споживачів та підприємств. . 

В Україні суттєва інфляція спричинена відразу двома 
критичними факторами — специфічним внутрішнім і 
зовнішнім. Так, частково інфляція є імпортованою, адже ми 
купуємо дорогі енергоресурси. Високі ціни на газ та 
нафтопродукти сприяють зростанню цін на майже усі види 
товарів та послуг. 

Проте основною рушійною силою інфляції все ж 
залишається війна. Через неї суттєво знизилась пропозиція 
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товарів, спостерігається скорочення виробництва, порушення 
логістики та зростання витрат у цій сфері, крах виробничих 
фондів та ланцюгів, тощо. 

Зараз поступово інфляційна динаміка в Україні 
покращується. Вже фактично відбулось значне подорожчання 
окремих товарів та послуг, і останні два місяці поспіль, 
враховуючи дані щоденного моніторингу цін на окремі товари, 
темпи інфляції зменшуються. Прогнозується, що вона 
продовжить уповільнюватись і до кінця року, хоча сезонні 
прояви прискорення на окремих сегментах ринку матимуть 
місце. Також підставою для такого оптимізму є серпневе 
падіння на 10% світових цін на нафту і продукти її переробки, 
а також зниження світових цін на продовольство, що має 
позитивно вплинути і на вартість продуктів в Україні. 

В Мінекономіки зазначають, що в серпні найбільше 
подешевшали сезонні овочі (на 25-45%), такі як капуста, 
морква, картопля та буряк. Вартість скрапленого газу на 
заправних станціях знизилась в середньому на 10,4%, а на 
дизель на 3,4%.[6] 

За минулі шість місяців повномасштабної війни витрати 
держбюджету на підтримку обороноздатності та стабільності 
економіки сягнули 1 трлн. грн. З них 420 млрд. грн. або 40% 
усіх бюджетних витрат було спрямовано виключно на армію 
та силовий блок. 288 млрд. грн. склали зарплатні виплати 
військовослужбовцям, а 135 млрд. грн. пішло на купівлю та 
відновлення військової техніки, а також закупівлю 
боєприпасів та продукції оборонного призначення. Станом на 
кінець серпня Києву вдалося залучити $14 млрд. зовнішнього 
фінансування від закордонних партнерів України. До кінця 
року союзники нададуть нашій країні додаткові $12 –                       
$16 млрд. 

Також ведуться переговори із представниками 
Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні 
кредитів на особливих умовах. Раніше Кабмін завершив серію 
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переговорів із власниками цінних паперів щодо відстрочення 
платежів. Це дозволило заощадити $5 млрд., які тепер будуть 
спрямовані на підтримку економіки. 

Україна відстрочила сплату зовнішніх боргів щонайменше 
до 2024 року, нагадав Шмигаль. Крім того, в серпні Конгрес 
США схвалив надання $3 млрд  безповоротного гранту. Гроші 
надійдуть через механізм Світового банку.[7] 

За даними  Макроекономічного та монетарного огляду 
НБУ (жовтень 2022 року) споживча інфляція в Україні 
пришвидшується. Порівняно з вереснем минулого року 
інфляція прискорилася до 24,6%, в той час як у серпні вона 
складала 23,8%. За підрахунками економістів інфляція 
перебуває на максимумі з лютого 2016 р., коли вона становила 
32,7%. Через бойові дії, тимчасову окупацію деяких територій 
припинили свою діяльність або скоротили виробництво багато 
підприємств. За підрахунками науковців Інституту аграрної 
економіки це скорочення сягає 30%. Тож продукції стало 
менше, тому ціни виросли.[8]  

За даними НБУ, підвищення офіційного курсу долара до 
гривні (на 25% у липні), а також обмежене постачання нових 
партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання 
запасів і погіршення девальваційних очікувань зумовили 
пришвидшення інфляції. 

Деякі аналітики вважають що тенденція до зростання 
інфляції почалася ще до початку повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну. Причина високих цін в Україні 
бере свій початок з 2019 р., коли стартував COVID 19. З того 
часу спостерігалися перебої з постачанням різних товарів по 
всьому світу, але ми не завжди це помічали. Сім'ї, переважно, 
були зайняті локальними проблемами та турботами, а також 
фоном новин, який нам формували як найважливіший – 
проблеми смертності у світі через COVID, епідемія сама по 
собі та вакцинація. Тим часом бізнес намагався покривати 
логістичні проблеми та не перекладати їх на плечі споживача. 

https://psm7.com/uk/money/ukraina-poluchila-ot-ssha-3-milliarda-bezvozvratnogo-granta.html
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-10.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-10.pdf?v=4
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Ще однією причиною зростання інфляції є вартість 
бензину. Вона завжди позначалася на цінах у нашій країні. 
Бензин з початку року зріс у ціні на 66% (літр А-95). Ціни на 
дизельне паливо зросли з початку року на 81% до 53, 18 грн. за 
літр. Ті товари, які виробляються в Україні, стали дорожчими, 
оскільки зросли ціни на бензин через проблеми нашої країни 
за останні роки з постачальниками енергоресурсів. 

Тепер, коли висока інфляція захопила весь світ, до чого 
Україна, активно готувалася починаючи з 2021 р., немає сил 
стримувати цінові стрибки. А готувалася Україна з 2021 р. 
поступовим підвищенням облікової ставки з рівня 6% ще в 
січні 2021 р. до 10% у січні 2022 р. Зараз облікова ставка 
України знаходиться на рівні 25%, але це ніяк не допомагає 
перемогти інфляцію, тому що проблема не локальна, а світова. 
Високі ціни на енергоресурси у світі разом із геополітичними 
кризами та нездатністю бізнесу з об'єктивних причин покрити 
колишні обсяги постачання товарів – основний резон 
зростання цін. 

Впливає на ціни також зростання долара США в країні 
через падіння економіки. В тому числі через це подорожчали 
послуги ЖКГ, а отже, стало дорожче утримувати худобу, 
обробляти та зберігати молочну та м'ясну продукцію, 
обробляти поля, а ціни на нашу продукцію на зовнішній арені 
не конкурентоспроможні і ми часом демпінгуємо, а отже 
бюджет недоотримує гроші. 

Ще однією причиною високих цін можна назвати 
бажання бізнесу заробити в період війни. Ніхто не знає, чи 
буде завтра можливість зробити це, чи зможуть люди 
дозволити собі купувати товари, які вже є на прилавках, тому 
замість того, щоб розпродавати товари, бізнес намагається 
нажитися і підвищує ціни в роздрібних мережах.[8] 

За інформацією Держстату подорожчали продукти 
харчування, промислові вироби та послуги. Якщо говорити 
про продукти, то за вересень ціни на них зросли на 1,8%. 
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Швидше дорожчали і окремі продукти харчування на тлі 
зростання витрат на їх виробництво і постачання (більшість 
оброблених продуктів), обмежену пропозицію (м’ясні 
продукти), зростання вартості імпорту (рис, цитрусові, 
банани)”, 

Найбільше подорожчали яйця - на 22,7%. Наразі вартість 
десятка яєць доходить до 65 грн. Для порівняння: на початку 
війни яйця в Україні коштували близько 33 - 35 грн. Ціни на 
яйця зросли через декілька причин. По-перше, це сезонний 
фактор - влітку кури несуться краще, тому кількість продукції 
збільшується, восени та взимку зменшується. По-друге, в 
умовах війни зростає собівартість продукції - подорожчали 
такі складові виробництва яєць, як корми, електрика, паливно-
мастильні матеріали. 

Водночас овочі за місяць подешевшали на 10,4%, проте 
вони коштують на 84,8% дорожче, ніж рік тому. 

Зростання ціни на продукти восени - це закономірність. 
Ніхто не згадує, що ціни на яйця влітку були дуже низькими, 
але всі помічають зростання цін на яйця восени, коли вони 
завжди зростають, це суто сезонний фактор. У нас дуже дешеві 
овочі та фрукти, але люди постійно обурюються та хочуть, 
щоб усе було дешево. Але не може бути в Україні дешево, 
якщо у нас імпортні бензин, газ та мінеральні добрива. 

Гречка зросла у ціні на 64% до 82 грн. за 1 кг. Рис також 
з початку року показав зростання на 68% до 64,4 гривні за 1 кг. 
А батон хліба, подорожчав лише на 11% до 25,46 грн. у 
середньому по Україні. 

Зросли також ціни на алкогольні напої та тютюнові 
вироби - на 1,1%. 

Вартість промислових товарів теж іде догори - одяг та 
взуття подорожчали на 9,8%. Предмети домашнього вжитку та 
побутова техніка - на 2,8%, 

Послуги ЖГХ теж не стоять на місці. Житло, вода, 
електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,9%. 
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Також зросли витрати на медикаменти (на 1,8%), 
транспорт (на 0,4%), зв'язок (на 0,3%), відпочинок та культуру 
(на 1,0%), освіту - (на 7,1%), ресторани та готелі (на 1,7%). 

Сезонне пожвавлення економіки підтримало активізацію 
попиту на робочу силу, у результаті кількість претендентів на 
одну вакансію дещо знизилася. Проте ¾ опитаних українців і 
надалі декларують зменшення доходів порівняно з довоєнним 
рівнем. Міграція залишається стійкою як за кордон, так і 
всередині України. 

У вересні дефіцит державного бюджету істотно зріс 
зокрема під впливом значних видатків. Покривався дефіцит 
насамперед коштами, накопиченими у попередньому місяці за 
рахунок міжнародної допомоги, та монетарним 
фінансуванням. Попит на державні цінні папери залишався 
слабким. 

Вартість гривневих ресурсів і далі зростає, реагуючи на 
червневе підвищення ключової ставки та очікування щодо її 
утримання на поточному рівні впродовж тривалого часу. На 
готівковому валютному ринку у вересні посилилися курсові 
коливання. Переважно це було спричинено погіршенням 
інформаційного середовища на тлі агресивних заяв та 
терористичних дій рф в умовах збереження дефіциту 
готівкових валютних коштів  

 Прогнози на майбутнє поки що не дуже райдужні. В 
НБУ вважають, що за результатами поточного року інфляція в 
Україні досягне 31%.[8] 

Не втішні прогнози щодо інфляції в Україні на 2023 рік. 
Кабінет міністрів України робить інфляційні прогнози на             
2023 рік, і вони видаються не надто оптимістичними. Але 
варто розібратися глибше. Так, у державному бюджеті на 
наступний рік передбачає курс долара на рівні 42 грн., а 
очікувану інфляцію – на рівні 30%.[9] 

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє, що 
такі показники не є катастфорфічними і гіпотетично могли б 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
https://www.rbc.ua/ukr/news/inflyatsiya-ukraine-vremya-voyny-mogla-eshche-1660541978.html
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бути ще гіршими, адже Україна перебуває у війні. «Інфляція 
досить висока, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо 
порівнювати з іншими країнами – Європою, США, де інфляція 
наближається до десятивідсоткових показників, то наша 
інфляція у 22,2% не є такою критичною. Тобто це не інфляція, 
яка могла бути у воюючій країні… потрібно визначитися: ми 
хочемо виграти в цій війні або ми хочемо жити в уявному світі, 
коли у нас все добре і єдина проблема, яка нас може цікавити – 
інфляція», – зазначає міністр. 

Урядовці заявляють, що у 2023 році Україна 
потребуватиме $38 млрд. для покриття дефіциту бюджету. 
Якщо зовнішнє фінансування буде, Нацбанк не емітуватиме 
гривню, щоб закрити потреби держави, як це було у перших 
кварталах 2022 року. 

Крім того, найближчим часом не очікується 
подорожчання енергоресурсів – Україна має європейське 
паливо, яке і так дороге, а тарифи на електроенергію уряд під 
час опалювального сезону не підніматиме (принаймні обіцяє). 
Тому існує обережна надія, що порівняно з І півріччям 
поточного року, до закінчення року інфляція становитиме 
25%. Разом з тим у 2023 році ситуація залежатиме від 
зростання вартості енергоносіїв та цін по країні. 

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що 
ситуація з інфляцією у 2023 році покращиться порівняно з 
поточним у тому числі через те, що за кілька місяців держава 
очікує залучити $16 млрд. міжнародної підтримки від 
партнерів і донорів.  

Нацбанк України прогнозує, що наступного року 
інфляція сповільниться через налагодження логістики, 
зростання врожаю та повноцінне відновлення роботи 
чорноморських портів. Це сприятиме поверненню до 
традиційного плаваючого курсоутворення від Нацбанку та 
припинення емісійного фінансування бюджетних потреб, тоді 
як уряд покриватиме дефіцит бюджету ринковими 
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залученнями. Разом з тим у 2023-2024 роках ВВП України 
ростиме на 5-6% на рік, інфляція ж у 2023 році знизиться до 
20,7%, а у 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% 
передбачається в 2025 році. 

Влітку Світовий банк погіршив прогноз інфляції в 
Україні до 20% на кінець поточного року, тоді як прогноз, 
зроблений у квітні, показував 15%. За словами регіонального 
директора Світового банку у справах Східної Європи Арупа 
Банерджі, ріст інфляційного тиску став можливим через 
покриття дефіциту бюджету у березні-травні за рахунок 
монетизації Національного банку України.[4] 

Чи буде в Україні гіперінфляція. Гіперінфляцією, як 
вказувалося спочатку, називають інфляцію, яка не 
контролюється ані фінансовим регулятором держави, ані 
урядом і спричиняє шалене зростання цін та супутнє 
абсолютне знецінення грошей. Це інфляція з темпами, 
показник яких перевищує 50% на місяць. 

Таке явище мало місце у Німеччині та Австрії після І 
Світової війни у 1920-1923 роки, у СРСР приблизно у той же 
період, а також у Греції та Угорщині наприкінці ІІ Світової 
війни. У різний час гіперінфляцію фіксували на Кубі, у 
латиноамериканських країнах, у Зімбабве, Венесуелі та у 
Туреччині. Свого часу Україна також була у такому становищі – 
у 1993 році. У сучасному світі не допустити гіперінфляцію 
можна за допомогою зовнішньої позики. Для України це дуже 
актуально зараз – якщо допомога від західних партнерів буде 
своєчасною та швидкою, а експорт відновлюватиметься, то 
навіть за умови ведення тривалої війни гіперінфляція нам не 
загрожує.[4] 

Інфляційні виклики постають не лише перед Україною, а 
і перед всіма іншими країнами світу, навіть найбагатшими. 
Насправді інфляція завжди була загальносвітовим трендом, і у 
цьому немає нічого катастрофічного, адже це логічна і 
природна тенденція розвитку ринкової економіки. Щоправда, 
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протягом цього року інфляція у світі прискорилася частково 
через війну в Україні. 

Понад $2,8 трлн. сумарних збитків може зазнати 
глобальна економіка від дій російських злочинців в Україні. 
Про це пише The Wall Street Journal. Віроломне вторгнення 
російських військ 24 лютого спровокувало енергетичну кризу, 
що призвело до зниження доходів домашніх господарств та 
підірвало довіру ділових кіл. Крім того, постраждали 
логістичні ланцюжки в Європі, виник дефіцит продовольства 
та товарів першої потреби. 

Аналітики на Заході висловлюють думку, що військовий 
конфлікт затягнеться на невизначений час після проведення 
мобілізації в РФ. Згідно з прогнозами ОЕСР, світова економіка 
має зрости на 3% цього року та на 2,2% у 2023 році. Перед 
війною очікувалося зростання на 4,5% у поточному році та на 
3,2% у 2023 році. Таким чином війна в Україні коштуватиме 
світові суму, еквівалентну ВВП Франції за два роки. 

ОЕСР очікує, що економіка єврозони зросте лише на 
0,3% у 2023 році, а економіка ФРН скоротиться на 0,7%. Ще в 
червні прогнозувалося зростання на 1,6% у ЄС та 1,7% у 
Німеччині. Крім того, обсяг промислового виробництва 
європейських підприємств наступного року може скоротитися 
на 1,3%, якщо до грудня ціни на природний газ продовжать 
зростати. Вже зараз експерти наполягають на зниженні 
споживання енергоресурсів на 10-15%, щоби зменшити вплив 
негативних наслідків кризи. 

У вересні британський фунт впав до мінімальних за 
довгий час показників через побоювання трейдерів з приводу 
нового економічного курсу Лондона, який може поставити 
фінансовий сектор країни під загрозу втрати стабільності. 
Євро також досяг 20-річного мінімуму щодо долара.[10] 

Споживчі ціни у країнах, які використовують євро як 
валюту, зросли у вересні на 10% у річному обчисленні, знову 
досягнувши найвищого рівня з моменту створення євро понад 

https://psm7.com/uk/money/funt-i-evro-upali-do-istoricheskogo-minimuma-prichiny.html
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два десятиліття тому, повідомила Європейська комісія. Це 
досить неприємний темп. Для порівняння, у серпні, коли також 
був встановлений рекорд, показник становив 9,1%. 

Ціни на енергоносії, які станом на вересень зросли на 
40,8% в річному обчисленні, знову стали основним фактором 
прискорення інфляції в єврозоні, спричиненого вторгненням 
Росії в Україну. Ціни на продукти харчування у вересні зросли 
на 11,8%, порівняно з 10,6% у серпні. 

Із 19 країн єврозони 10 зафіксували двозначні показники 
загальної інфляції, включаючи найбільшу економіку 
Німеччини, яка напередодні опублікувала свій результат 
інфляції — 10,9%. Це найвищий рівень із 1951 року, задовго 
до возз’єднання колишніх східних та західних країн. 

Естонія, Литва та Латвія зареєстрували рівень інфляції 
вище 22%. Причина, за словами Беати Яворчик, головного 
економіста Європейського банку реконструкції та розвитку, 
полягає в тому, що зростання оптових цін на енергоносії 
позначилося на роздрібних цінах. 

Нідерланди з показником 17,1% у вересні, який у 
попередньому місяці був нижчим за 14%, і Словаччина з 
показником 13,6% також опинилися в неблагополучній групі 
країн з показниками вищими за середні. 

У Франції, де уряд рішуче взявся за обмеження цін на 
енергоносії, інфляція трохи знизилася, впавши до 6,2% у 
вересні з 6,6% у попередньому місяці. Там знизилася інфляція 
на енергоносії, але зросла на продукти харчування. Тим не 
менш, у четвер тисячі людей вийшли на вулиці по всій країні, 
вимагаючи підвищення заробітної плати, щоб упоратися з 
інфляцією.[11] 

У США інфляція утримується на рекордній позначці 
8,1%, у Великій Британії він зараз становить 10,2%, а 
у Туреччині – аж 83,45%. Тим часом економіст Нуріель 
Рубіні [12] зазначає, що прискорені темпи інфляції є не 
тимчасовим, а постійним явищем. 

https://apnews.com/article/inflation-middle-east-business-prices-a3791300fc2e6b32a095a5d4af540272
https://www.project-syndicate.org/commentary/stagflationary-debt-crisis-is-here-by-nouriel-roubini-2022-10?barrier=accesspay
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Причини виникнення та прискорення інфляції полягають у: 
 збільшенні грошової маси через зростання кількості 

товарів, продуктів, послуг, тобто через перенасичення ринку; 
 вилучення вкладів з банківської системи, 

подорожчання імпортних товарів; 
 зменшення Центробанками та урядами країн 

відсоткових ставок для дешевого кредитування бізнесу і 
соцпідтримки населення. Щоб покривати зростаючий дефіцит 
держбюджету, країни додруковують нові гроші, їх стає більше, 
а їхня цінність знижується, настає девальвація національних 
валют. 

 подорожчання енергоносіїв у Європі (зараз – через 
дефіцит газу внаслідок злочинних дій Росії); 

 міграцію капіталу з ЄС на тлі бойових дій в Україні.[4] 
Серйозні економічні проблеми та високий рівень 

інфляції в країнах Латинської Америки викликають масштабні 
протести, що може призвести навіть до силової зміни влади. 
Станом на початок осені 2022 р. інфляція в країнах Латинської 
Америки досягла критичних значень: близько 13% у Чилі; 10% 
у Бразилії та Колумбії; 8% у Мексиці та Перу. За останній рік 
місцеві уряди підвищили процентні ставки подекуди в                           
12 разів, але приборкати інфляцію так і не вдалося.  

Наслідком такої складної економічної ситуації стали 
масові протести, які охопили Панаму, Перу, Чилі та Еквадор. 
Зокрема, люди вимагають збільшення державної допомоги та 
зниження цін. В інших країнах регіону йде серйозна робота з 
недопущення протестів. 

Бразилія. Аби зберегти посаду, діючий президент Жаїр 
Болсонару був змушений виділити $8 млрд. на допомогу 
малозабезпеченим та зменшити податки, зокрема на бензин. 
Отримати відчутний ефект від нововведень поки що не вдалось, 
і інфляція все ж може вирішити результат наступних виборів. 

Колумбія. Тут основна проблема полягає у зростанні 
вартості палива (та широкого ряду інших товарів), що 
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зумовлено санкціями США проти Венесуели. Президент 
Густаво Петро поки не може стабілізувати ситуацію, ще й 
наразі планує скасувати субсидії на бензин, чим ще більше 
розлютить населення. 

Мексика. Щоб стабілізувати ситуацію президент Андрес 
Мануель Лопес Обрадор передбачив $22 млрд. на субсидії на 
бензин. При цьому, він перерозподілив соціальні видатки, від 
чого найбідніші верстви населення отримали менше допомоги. 
Але максимально використав ресурс пропаганди та переконав 
виборців, що з його суперником було б гірше». 

І хоч методи різних урядів відрізняються, загалом усі 
намагаються знизити соціальне невдоволення грошима, що, за 
словами нардепа, може призвести до ще більшого провалу — 
тиску на валюти, зростання цін та нерівності.[13] 

Висновки. Інфля́ція - тривале зростання загального 
рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності 
грошової одиниці.  Інфляція  завжди крокує швидше, ніж 
здійснюється індексація соціальних виплат або зростання 
заробітних плат. Основними негативними наслідками інфляції 
є падіння рівня життя населення. Найбільше страждають групи 
населення з фіксованим доходом — наприклад, особи, що 
отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від 
держави. Відбувається також погіршення очікувань щодо 
макроекономічної ситуації в майбутньому, що приводить, 
зокрема, до зниження ділової активності.  

За даними  НБУ інфляція на Україні в жовтні становила 
24,6%, а за результатами поточного року інфляція в Україні 
може досягнути 31%. Кабінет міністрів України робить 
інфляційні прогнози на 2023 рік, і вони видаються не надто 
оптимістичними. Так, у державному бюджеті на наступний рік 
передбачає курс долара на рівні 42 грн., а очікувану інфляцію – 
на рівні 30%. 

Інфляційні виклики постають не лише перед Україною, а 
і перед всіма іншими країнами світу, навіть найбагатшими. 

https://psm7.com/uk/articles/kak-sderzhivat-inflyaciyu-v-voennoe-vremya.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472


      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

38 

Протягом цього року інфляція у світі прискорилася частково 
через війну в Україні. Понад $2,8 трлн. сумарних збитків може 
зазнати глобальна економіка від дій російських злочинців в 
Україні. Віроломне вторгнення російських військ 24 лютого 
спровокувало енергетичну кризу, що призвело до зниження 
доходів домашніх господарств та підірвало довіру ділових кіл. 
Крім того, постраждали логістичні ланцюжки в Європі, виник 
дефіцит продовольства та товарів першої потреби. 

Серйозні економічні проблеми та високий рівень 
інфляції в країнах Латинської Америки викликають масштабні 
протести, що може призвести навіть до силової зміни влади. 
Станом на початок осені 2022 р. інфляція в країнах Латинської 
Америки досягла критичних значень: близько 13% у Чилі; 10% 
у Бразилії та Колумбії; 8% у Мексиці та Перу. 
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§2.2 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
НА РИНКУ ПРАЦІ ЗА УМОВИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ РОБОЧОГО МІСЦЯ (Астаф’єва К.О., Криворізький 
національний університет, Поліщук І.Г., Криворізький 
національний університет, Астаф’єв О.Ю., Державний 
університет економіки і технологій) 

 
Вступ. Загальна глобалізація, відкритість кордонів та 

можливість дистанційної роботи відкриває коло широких 
можливостей для кваліфікованих фахівців. Вітчизняним 
підприємствам все складніше залучати спеціалістів до своїх 
лав при обмежених фінансових ресурсах. Це відбувається з 
причини низької конкурентоспроможності підприємства на 
ринку праці. Тому важливості набуває формування у 
потенційного робітника позитивного уявлення, тобто іміджу 
про підприємство.  

Процес формування позитивного іміджу є складним та 
кропітким, який ніколи не завершується. Імідж підприємства 
на ринку є комплексним показником, який враховує безліч 
складових. У цій роботі пропонуємо акцентувати увагу на 
іміджі робочого місця та загальному враженні, яке складається 
у потенційного працівника, та його бажанні працювати на 
підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність, 
як економічна категорія, у науковій літературі представлена 
доволі широко. Разом з тим, висвітлення конкурентоспроможності 
суб’єкту господарювання на ринку праці з позиції формування 
позитивного іміджу компанії у потенційних працівників 
залишається не повним.  

Розглядаючи термін «конкуренція», зазначимо, що 
остання є запорукою розвитку [17]. У науковій літературі 
поняттю конкуренції присвячено праці: М. Портера [18], 
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Шевченко Л. С. [3], Лозовського О. М. та Дрончака І. В. [8], 
Дудник О. В., Савченко І.А, Фатхутдинов Р. А., Янковой О. Г. 
Воротін В.Є., Маркова Є. Ю. [17] та інших. 

Аналізуючи конкуренцію як економічну категорію, 
окреслимо, що остання розкривається з різних позицій. Почати 
дослідження конкуренції необхідно з тези, що остання є 
обов’язковою умовою ринкової економіки. Конкуренція є 
невід’ємною частиною господарювання, з часом має 
тенденцію до поглиблення, що безперечно є позитивним 
імпульсом для економічного зростання. Вона присутня скрізь 
та у будь-який час і нехтування дослідженням конкуренції та 
конкурентного середовища є серйозною помилкою. 

Конкуренція є механізмом, який постійно спонукає 
гравців підлаштовуватися під зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовища з метою залишатися 
конкурентоспроможними. Тим самим, механізм конкуренції 
створює потужну мотивацію для гравців ринку і спонукає до 
постійного удосконалення та формування конкурентних 
переваг [18].  

Конкуренція присутня між всіма гравцями на ринку: 
продавцями і покупцями, які постійно знаходяться у стані 
конкуренції один з одним. При цьому у практиці продавці і 
покупці міняються місцями (наприклад, за умови ведення 
бізнесу формату В2В). В одному випадку підприємство 
визначається як генератор попиту, а з іншого – пропозиції. 
Отже, слідуючи окресленій логікі, сутність терміну 
конкурентоспроможності підприємства може змінюватися 
(рисунок 1). 
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Рис.1. Площі конкурентоспроможності підприємства  

 
У першому випадку під конкурентоспроможністю 

підприємства розуміємо здатність конкурувати на ринку задля 
раціонального задоволення своїх потреб у ресурсах 
(матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних тощо), 
тобто конкурувати з позиції покупця. Підприємство виступає 
з позиції попиту на необхідні для нього ресурси.  

І саме тут необхідно окремо розглядати здатність 
конкурувати за висококваліфікованих працівників. 
Працівники, які формують потужний людський капітал, 
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можуть максимально ефективно задовольняти ресурсні 
потреби підприємства. Кваліфікований колектив робітників 
здатний ефективно використовувати ресурси, забезпечувати 
безперервне виробництво та удосконалювати дію бізнес-
процесів підприємства. І  найголовніше, загалом 
забезпечувати конкурентоспроможність.  

Резюмуючи вище наведене, те підприємство, яке 
забезпечило себе кваліфікованими працівниками, є 
конкурентоспроможним на всіх площах і зокрема  на ринку 
праці[14]. 

У другому випадку, під конкурентоспроможністю 
доцільно розуміти здатність успішно та у довгостроковій 
перспективі конкурувати на ринку серед інших продавців.  
Тобто, формувати попит на свою продукцію за наявних 
стійких конкурентних переваг та розвивати нові, тим самим 
підлаштовуючись до зміни ринкового середовища. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства, його 
продукції (товарів, послуг) є результатом роботи працівників 
або показником стану людського капіталу підприємства.     

Отже, для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на всіх окреслених площах на довгостроковий 
період необхідно сформувати кваліфікований колектив 
працівників. При цьому мова йде не тільки про менеджерів, а 
й про весь персонал підприємства.  Для залучення 
кваліфікованих працівників підприємство повинно створити 
позитивний імідж про себе на ринку праці, тобто у 
потенційних працівників.  

Наступним кроком розглянемо теоретичний підхід до 
визначення критеріїв конкурентоспроможності  підприємства 
на ринку праці. Критерії привабливості підприємства для 
працевлаштування детально описано у роботі дослідника 
Шевченко Л. С. [3]. Шевченко Л. С. при визначенні 
конкурентоспроможності підприємства на ринку праці 
акцентує увагу на конкурентоспроможності робочого місця.  
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У роботі запропоновано авторський підхід до визнання 
конкурентоспроможності робочого місця, тобто його 
привабливості для потенційного працівника. Шевченко Л. С. 
пропонує досліджувати «економічне робоче місце у якості 
соціально-економічного робочого місця (СІРМ)» [3 с. 100].  

Підхід СІРМ передбачає, що робоче місце стає 
привабливим для працівника за умови виконання п’яти вимог.  

По-перше, воно повинно забезпечувати максимальну 
самореалізацію працівника, його професійних 
компетентностей. Забезпечувати саморозвиток у творчих та 
інтелектуальних проявах. 

По-друге, робоче місце може вважатися 
конкурентоспроможним, якщо надає працівнику можливість 
інноваційної діяльності та участь у різних проектах 
підприємства задля підвищення ефективності.  

По-третє, працівник повинен отримувати заробітну 
плату в залежності від його корисного внеску у діяльність 
підприємства.  

По-четвертує, працівник повинен брати участь у 
соціальному управлінні підприємством. 

І останньою вимогою є те, що робоче місце повинне 
задовольняти працівника соціальним статусом у колективі.              

Окреслений підхід безперечно є провідним та сучасним, 
враховує всі актуальні вимоги та критерії. Підхід СІРМ наряду 
з перевагами має низку недоліків, заснованих на необхідності 
виявлення узагальненого інструменту досягнення 
конкурентоспроможності на ринку праці. І останнє 
ускладняються широтою різновидів робочих місць на 
підприємстві та вимогами до працівників. Особливо це 
стосується виробничих підприємств України, які ще не зазнали 
сучасної модернізації та автоматизації на сучасному рівні.    

Окреслимо практичний підхід до визначення критеріїв 
конкурентоспроможності підприємства з точки зору 
працевлаштування. Задля окреслення практичного підходу до 
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визначення конкурентоспроможності підприємства на ринку 
праці пропонуємо спиратися на останні дослідження 
привабливості компанії для працевлаштування.   

При розгляді критеріїв конкурентоспроможності або 
привабливості підприємства для працевлаштування 
розглянемо дослідження, яке виконано сайтом www.work.ua у 
2022 р. Під критеріями привабливості підприємства сайтом 
було обрано 23 показника, які систематизовано у критерії: 
лояльність, винагорода, умови праці, соціальний пакет, 
інформаційна відкритість, можливість для розвитку, відчуття 
захисту, інші фактори. Кожному критерію надано відповідну 
максимальну кількість балів, які у сумі складають 100 б.    

Дослідження було проведено шляхом анкетування 
робітників компанії. Бальний вираз привабливості визначено з 
урахуванням результатів анкетування, відкритої інформації 
про компанію у всесвітній мережі та опитуванні експертів з 
пошуку робочої сили.   

На рисунку 3. Зображено рейтинг найкращих компаній 
для працевлаштування за результатами оцінки сайту 
www.work.ua., наведено перші двадцять компаній. Встановлено, 
що у 2022 р. найбільшу привабливість для працевлаштування 
мають компанії ІТ галузей (40% з розглянутих компаній). І саме 
за компаніями ІТ галузі було у більшості випадків отримано 
максимальний бальний вираз за окремими критеріями 
(наприклад, підприємство SoftServe за критерієм лояльності та 
умови праці отримало максимальні 20 б. ) [1].  

 

http://www.work.ua/
http://www.work.ua/
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Рис. 3. ХХ найкращих роботодавців України за 
рейтингом сайту www.work.ua  у 2022 р. 

До ТОП 50 найкращих роботодавців у 2022 р. нажаль 
потрапило лише одно виробниче підприємство-холдинг 
Метінвест (30 місце), до складу якого входять підприємства 
металургійної та гірничо-видобувної галузей [1].    

Можна впевнено сказати, що для потенційних 
працівників підприємства виробничих галузей не викликають 
цікавості для працевлаштування. Тобто, громадяни Україні не 
зацікавлені у працевлаштуванні на промислових вітчизняних 
підприємствах. Отже, виробничі галузі не є достатньо 
конкурентоспроможними на ринку праці.  

http://www.work.ua/
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Виникає зрозуміле питання щодо причин низької 
конкурентоспроможності на ринку праці. І тут на перший план 
виходить якість робочих місць на виробничих підприємствах. 
Адже вітчизняні виробничі підприємства у більшості випадків 
засновані за часів радянської влади і на сьогодні не зазнали 
необхідної модернізації (фізичної та моральної). Робоче місце 
на виробничому підприємстві є по своїм характерним рисам не 
конкурентоспроможним відносно, наприклад, робочого місця 
у ІТ компанії. А підприємство у цілому не має позитивного 
іміджу на ринку праці.  

Окреслену тезу підтверджує опитування компанії Gradus 
Research, яке було проведено у 2022 р. Предметом 
дослідження стала привабливість роботодавців для молодих 
спеціалістів. Опитування проводилось серед української та 
європейської молоді.  

В результаті маємо, що 45% української молоді не 
задоволені підприємством, на якому працюють [6]. Аналогічна 
ситуація присутня і у провідних європейських країнах. 
Наприклад, у Польщі відсоток невдоволених досягає 52% і є 
найбільшим за всіма країнами аналізу [5]. 

 Дослідженням було виявлено перелік основних 
критеріїв, які виступають тригерами при працевлаштуванні. 
Тобто, ті умови, які сучасна молодь цінує більше за все при 
виборі місця роботи. Останні разом з результатами опитування 
наведено на рисунку 4.  



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

48 

 
Рис. 4. Результати дослідження критеріїв привабливості 

підприємства для працевлаштування за 2022 р. (складено 
автором на основі дослідження компанії Gradus Research [5]. 

 
На рисунку 4. наведено результати опитування громадян 

України віком від 25 до 35 років, які зараз працюють та 
проживають у великих містах країни. Період проведення 
опитування - 24-25 жовтня 2022 р. Опитування молоді Польщі, 
Нідерландів та Британії проводила компанія Gradus Research у 
співпраці з компанією LEAD Network. Вік респондентів -                  
25-35 років, період опитування - 12-16 вересня 2022 р.  

 Аналіз результатів опитування дозволив зробити 
висновок, що для української молоді найважливішим при виборі 
місця роботи є винагорода, тобто заробітна плата (премії, 
надбавки та інші засоби матеріального стимулювання). На 
другому та третьому місцях знаходиться баланс між роботою та 
життям і гнучка модель роботи. Найменш важливим є 
можливість для навчання та розвитку.  
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Молодь Британії та Польщі при виборі робочого місця у 
більшій мірі орієнтується на заробітну плату та баланс між 
роботою і життям. Для молоді Нідерландів цікавим є баланс 
між роботою та життям і мета роботи компанії.  Треба 
зазначити, що серед усіх країн, де проводилось дослідження, 
саме українська молодь більше орієнтована на винагороду, 
тобто заробітну плату.   

Отже, можна з впевненістю сказати, що при виборі 
робочого місця молодь України зупиниться на вакансії з 
більшою заробітною платою, можливістю розподіляти 
власний час на робочий та приватний, а також на вакансії з 
гнучким графіком роботи. Наведене можна взяти за основу 
при розробці пропозицій щодо формування позитивного 
іміджу робочого місця на ринку праці.  

Дослідивши теоретичні та практичні аспекти 
конкурентоспроможності  підприємства на ринку праці, можна 
зробити висновок, що на сьогодні існує актуальна проблема 
щодо відповідності робочого місця сучасним вимогам [4]. Для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку 
праці пропонуємо опиратися на підхід СІРМ [3], але з деяким 
уточненням та удосконаленням. Останнє було сформовано на 
основі узагальнення проведених досліджень (рисунок 3 та 4).  

Отже, для того, щоб підприємство було 
конкурентоспроможним на ринку праці, необхідно приділяти 
увагу створенню його позитивного іміджу на ринку праці. При 
цьому позитивний імідж ґрунтується на основі привабливості 
підприємства та конкретного робочого місця для потенційного 
працівника.   

Поняття «імідж» має широке висвітлення у вітчизняній 
та закордонній літературі [7]. Формування іміджу 
підприємства задля забезпечення конкурентоспроможності 
розглянуто у роботі дослідників Лозовського О. М. та 
Дрончака І. В. Економістами зазначається, що саме імідж 
підприємства є основною його конкурентоспроможності [8]. 
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Імідж підприємства виражається через суспільну довіру до 
підприємства та формується в довгостроковому періоді. 
Формування іміджу не може зупиниться і повинно 
здійснюватися протягом всього життєвого циклу 
підприємства. Сизоненко В. О. акцентує увагу, що саме 
позитивний імідж підприємства створює стійку конкуренту 
перевагу підприємства [9]. Імідж підприємства - це враження 
або образ, який формується у свідомості людини під впливом 
певних емоцій та стереотипів [10].  

Імідж підприємства є широким та багатогранним 
явищем, що формує образ підприємства. Багатогранність 
іміджу підприємства виявляється через його складність. Адже, 
наприклад, з боку кредиторів підприємство може мати 
позитивний імідж, а з боку споживачів продукції – негативний.  

Тому в економічній літературі імідж поділяють на 
зовнішній та внутрішній [11], які між собою тісно пов’язані. 
Змістовність іміджу підприємства, як явища, спонукає до його 
деталізації.   Більш детально імідж можна поділити на імідж 
продукції (товарів, послуг), імідж споживачів продукції (товарів, 
послуг), імідж лідерства, імідж персоналу, візуальний імідж 
підприємства, соціальний імідж та бізнес-імідж тощо [13]. 

Дослідження іміджу, як інструменту забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку праці, спонукає до розгляду 
роботи економіста Лозниці В. С. Останній стверджує, що 
невід’ємною складовою іміджу підприємства є облаштування 
робочого місця та режим роботи підприємства [12].  

Умови роботи та привабливість робочого місця 
виступають інструментами створення позитивного іміджу 
робочого місця на ринку праці. Пропонуємо під іміджом 
робочого місця підприємства на ринку праці розуміти 
здатність бути привабливим для потенційних працівників 
будь-якого віку. У цьому контексті імідж робочого місця 
виступає засобом забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на ринку праці.   
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Виходячи з вищенаведеного, пропонуємо критерії 
привабливості робочого місця окреслити трьома основними 
ознаками:  діджиталізація робочого місця, створення умов для 
ментального здоров’я працівника та рівень матеріального 
стимулювання.     

Кажучи про діджиталізацію робочого місця, пропонуємо 
спочатку окреслити сутність діджиталізації. Під останньою 
пропонуємо розуміти впровадження на підприємстві сучасних 
інформаційних технологій, які забезпечать автоматизацію 
виробничих та бізнес-процесів [15]. Зрозуміло, що кожне 
підприємство має свою специфіку і діджиталізація робочого 
місця відрізняється (наприклад, на виробничому підприємстві 
діджиталізація є наступним етапом еволюції процесу 
автоматизації).  

Разом з тим, є умова, як забезпечити діджиталізацію 
робочого місця незалежно від специфіки діяльності. Мова йде 
про наявність єдиної внутрішньої системи управління 
підприємством, у якій робоче місце представлено у вигляді 
власного кабінету працівника. Наявність у кожного 
працівника свого власного кабінету надає можливість 
забезпечити всі вимоги до конкурентоспроможності робочого 
місця на ринку праці, передбачені системою СІРМ [3].      

З точки зору іміджу, забезпечення діджиталізації 
робочого місця підвищить привабливість останнього для 
потенційного працівника. Останнє відбувається шляхом 
генерації широкого інструментарію комунікації з 
працівником. Через власний кабінет працівника (робоче місце) 
підприємство може: видавати завдання та отримувати звіт про 
його виконання; аналізувати продуктивність праці; 
відображати процес нарахування заробітної плати;  проводити 
опитування; аналізувати психічний стан та проводити 
консультації з психологом; отримувати пропозиції та скарги; 
підвищувати кваліфікацію через формування додаткових hard 
та soft skills, наприклад: цифрових [16], відображати 
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результати підвищення кваліфікації та неформальної освіти, 
тощо. Також, за необхідністю, можна формувати загальний 
рейтинг працівників та використовувати його, як інструмент 
мотивації до самовдосконалення та саморозвитку.   

Наступним критерієм позитивного іміджу робочого 
місця є забезпечення ментального здоров’я. Кажучи про 
ментальне здоров’я, пропонуємо звернутися до роботи [16], де 
зазначено, що останнє тісно залежить від психічного здоров’я 
працівника при виконанні своїх обов’язків.   

Під психічним здоров’ям необхідно розуміти емоційний 
стан, за якого працівник виконує свої обов’язки якісно та без 
помилок. Кажучи про метальне здоров’я, зазначимо, що 
останнє доцільно розглядати, як емоційний стан, при якому у 
працівника сформувалось стале позитивне враження про 
підприємство (керівництво та колектив), на якому він працює 
і бажає працювати у майбутньому. Чим менше значення 
показника плинності кадрів, тим стабільніше вважається 
колектив і таке підприємство є привабливішим на ринку праці. 
Ментальне здоров’я також необхідно розглядати через призму 
бажання працівників розвиватися та підвищуватися свою 
кваліфікацію для розвитку підприємства.  

Останнім критерієм формування позитивного іміджу 
робочого місця є рівень матеріального стимулювання, а саме 
заробітної плати. При визначенні наведеного критерію 
пропонуємо зупинитися на роботі [14], де зазначено, що саме 
матеріальне стимулювання у більшості випадків виступає 
тригером працевлаштування. При цьому кожне робоче місце 
має свій рівень оплати праці. Логіка вибору працівниками 
робочого місця на основні матеріального стимулювання 
зрозуміла. Разом з тим, оцінювання рівня матеріального 
стимулювання робочого місця є дискусійним питанням.  

Для визначення привабливості робочого місця за 
критерієм матеріального стимулювання пропонуємо 
орієнтуватися на методику, яку висвітлено у роботі [14]. 
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Відповідно до окресленої методики, можна досліджувати 
рівень матеріального стимулювання у короткостроковій та 
довгостроковій перспективі.  

При визначенні рівня матеріального стимулювання 
запропоновано розраховувати індекс заробітної плати. Від 
отриманого індексу необхідно відняти аналогічний показник, 
який розраховано за мінімальною заробітною платою. 
Підприємство вважається конкурентоспроможним на ринку 
праці, якщо зазначена різниця протягом трьох років більше 
нуля.  

В свою чергу, за умови використання матеріального 
стимулювання, як критерію іміджу робочого місця, 
пропонуємо від індексу заробітної плати окремого робочого 
місця віднімати середньогалузевий індекс заробітної плати за 
аналогічним робочим місцем. Якщо розрахункова різниця 
більше нуля, тоді вважаємо, що аналізоване робоче місце 
конкурентоспроможне та формує позитивний імідж на ринку 
праці.  

Висновок. Наразі забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на ринку праці вкрай актуальне завдання, адже 
висока плинність кадрів завдає шкоду вітчизняній економіці. 
У роботі досліджено провідні підходи до визначення 
конкурентоспроможності підприємства на ринку праці. 
Запропоновано останнє визначати за рахунок створення 
позитивного іміджу робочого місця підприємства на ринку 
праці. Для визначення критеріїв позитивного іміджу виконано 
аналіз теоретичних та практичних підходів до виявлення ознак 
привабливості робочого місця. Запропоновано наступні 
ознаки привабливості робочого місця: діджиталізація 
робочого місця, створення умов для ментального здоров’я 
працівника та рівень матеріального стимулювання. Наведені 
ознаки виступають складовими створення позитивного іміджу 
робочого місця на ринку праці. 
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§2.3 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ ФІРМОВОГО 
СТИЛЮ (Крючко Л.С., Дніпровський державний аграрно-
економічний університет, Дуброва Н.П., Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет, Хаванська Л., 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет) 

 
Вступ. Одним з ключових ланок у побудові  компанії 

займає фірмовий стиль, який у широкому розумінні 
передбачає використання єдиних принципів оформлення 
колірних поєднань і способів для всіх форм реклами, 
документації, упаковки продукції, оформлення офісу, одягу 
співробітників та інших компонентів, що мають відношення 
до компанії. 

Питаннями розробки фірмового стилю сьогодні успішно 
займаються сотні дизайнерських та рекламних агентств. 
Однак, важливо не тільки розробити, а й правильно донести 
фірмовий стиль до суспільства, забезпечити його закріплення 
у свідомості цільової аудиторії компанії, інакше бажаний 
ефект не буде досягнутий. І тут без гарного PR ніяк не 
обійтися. 

На думку багатьох експертів у сфері маркетингу, кожний 
з елементів комплексу маркетингових комунікації має мету 
просування не тільки товару чи його виробника, а в цілому так 
званого фірмового стилю підприємства [4]. Стосовно 
будівельних матеріалів просування фірмового стилю 
вважається нами найактуальнішим, воно підкреслює 
відповідальність виробника за якість продукту, який він 
пропонує споживчому ринку. Ефективний фірмовий стиль, як 
і все в маркетинговій діяльності, тісно пов’язаний з 
особливостями підприємства, для якого він розробляється, 
галузі промисловості, сфери функціонування, з особливими 
рисами й класами товарів і послуг даного підприємства. 

Вагомий внесок у вивчення та дослідження фірмового 
стилю внесли багато науковців та дослідників, серед них: Н.С. 
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Добробабенко, О.Г Лашкова, С. Аксьонов, А. Крилов, Р. Нельсон, 
Е. В. Ромат, Н. І. Прокурова та ін. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «фірмовий 
стиль» міцно закріпилося в теорії та практиці дизайну всього 
світу. Історія використання знаків (позначень) для 
ідентифікації місця походження товару сягає глибини віків. 
Одні дослідники вбачають витоки фірмового стилю ще від 5 
тис. р. до н.е., тобто з початку масового виробництва посуду в 
Китаї, з вказівкою імені тогочасного імператора, виробника і 
місця виробництва. Другі співвідносять його появу з моментом 
будівництва гробниць фараонів у Єгипті, де були знайдені 
вирізьблені на каменях символи, які, ймовірно, могли 
належати каменярам, що виготовляли глиби; треті починають 
відлік цього явища від середньовіччя та появи клейм і 
позначок майстрів на виробах у добу початку мануфактурного 
виробництва. Достовірно відомо, що перший законодавчий акт 
щодо товарних знаків прийняв 1266 р. англійський парламент 
під час правління Генріха III. Відповідно до нього, кожен пекар 
повинен був проставляти свій знак на хлібі, і вже до кінця се-
редньовіччя торгові знаки набули не аби якої популярності [4]. 

З активним розвитком торгівлі виросло розмаїття 
продукції на ринку. Відтоді кількість торгових знаків 
збільшилася в кількасот тисяч разів. Наприкінці XIX ст. їхня 
«колекція» рясніла найрізноманітнішими варіантами від 
найпростіших схематичних і до фантастичних текстових 
композицій та графічних елементів. Збільшення конкуренції 
призвело до ненавмисного дублювання, гостро поставивши 
проблему плагіату. Офіційна реєстрація торгових знаків 
розпочалася у США 1870 p. та закон був визнаний недійсним, 
а його положення були такими, що суперечать конституції. Як 
наслідок, усі проведені реєстрації були анульовані. Таким 
чином перший закон про реєстрацію товарних знаків був 
прийнятий у Великобританії 13 серпня 1875 р. Згідно з ним 
власникові зареєстрованого знака належали монопольні права 
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на нього, а також, на основі сертифіката на знак, у разі 
необхідності, право притягувати до суду. Управління з 
реєстрації товарних знаків відкрилося 1 січня 1876 р. у в 
Лондоні. Першим зареєстрованим товарним знаком 
вважається червоний трикутник компанії «Басс і Ко» [4]. Ще 
одним нововведенням стало створення єдиного реєстру 
товарних знаків для попередження спроб плагіату. Патентне 
бюро США, перейменоване в Бюро патентів і товарних знаків 
розпочало свою роботу 1905 p., і вже до 1974 р. було 
зареєстровано один мільйон товарних знаків. На сьогодні, 
щорічно бюро має справу з 30000 товарних, службових, 
сертифікаційних, а також колективних знаків [5]. 

Сьогодні ми майже щохвилини стикаємося з різними 
логотипами та торговими марками, що стали неодмінною 
складовою фірмових стилів. Ступінь їхньої пізнаваності 
залежить від багатьох факторів, для ідентифікації одних 
досить глянути мигцем, для інших необхідне детальне 
вивчення графічного відповідника, та так було не завжди. 
Тільки від 1907 p., із запрошенням Петера Беренса на посаду 
художнього директора Всесвітнього електротехнічного 
концерну AEG, бере початок відлік поняття «фірмовий стиль». 
Беренс і його підхід до дизайну залишили значний слід у всій 
корпоративній культурі. Саме йому належить перша концепція 
створення логотипу, рекламних матеріалів і корпоративних 
публікацій в єдиній стилістиці, проектування фабрик з 
урахуванням індивідуальних вимог компанії та її співробітників. 
Особливістю запропонованого П. Беренсом підходу була 
уніфікація та обмеження числа унікальних елементів задля 
створення «шаблону стилю» для нових носіїв. Поступово 
корпоративний дизайн став обов’язковим компонентом 
філософії будь-якої промислової компанії та її торгових марок. 

Фірмовий стиль - це одна з найстаріших форм 
комунікацій, що забезпечує відмінність об’єкта і його 
візуальне виділення завдяки особливим рисам [2]. 
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Фірмовий стиль – це набір колірних, графічних, 
словесних, друкарських, дизайнерських постійних елементів 
(констант), що забезпечують візуальну і смислову єдність 
товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її 
внутрішнього і зовнішнього оформлення. А також сукупність 
прийомів (графічних, колірних, пластичних, акустичних, 
відео), які забезпечують єдність всім виробам фірми і 
рекламним заходам. покращують запам’ятовування і 
сприйняття покупцями, партнерами, незалежними 
спостерігачами не тільки товарів фірми, але і всієї її діяльності; 
а також дозволяють протиставляти свої товари і діяльність 
товарам і діяльності конкурентів [7]. 

Необхідно відзначити, що у всіх випадках фірмовий 
стиль в ідеалі виконує такі основні функції: 

1. Ідентифікація. Фірмовий стиль дозволяє споживачу 
без особливих зусиль дізнатися потрібний товар (фірму, 
послугу) за деякими зовнішніми ознаками і ідентифікує 
компанію серед інших учасників ринку і конкурентів. 

2. Формує позитивний імідж компанії. Допомагає знайти 
споживача, формує його позитивне ставлення до компанії та 
продукції. Якщо споживач одного разу переконався в якості 
продукції (послуг), то це довіра буде в значній мірі 
поширюватися на всю іншу продукцію фірми. Крім того, 
наявність фірмового стилю само по собі викликає довіру. 

3. Вказує суспільству на стабільність, тривалість, 
роботи компанії. 

4. Підвищує лояльність співробітників компанії, 
формує нове мислення, несе корпоративну культуру, дух і 
філософію. 

5. Скорочує витрати на рекламу і PR, сприяє 
будівництву сильного бренду. До того ж наявність фірмового 
стилю значно підвищує ефективність реклами. Крім цього, всі 
об’єкти, що містять елементи фірмового стилю фірми, самі є 
рекламою [2]. 
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Якщо в організації гармонійний, грамотний фірмовий 
стиль, то він обов’язково викличе довіру, а це важливий 
фактор для здійснення головного в бізнесі співробітництва. За 
Р. Нельсоном фірмовий стиль має бути таким: 

1. Фірмовий стиль повинен запам’ятовуватися. З цієї 
причини логотип має бути простим, щоб клієнти могли легко 
його запам’ятати, і істотно відрізнятися від інших логотипів, 
щоб його можна було виділити серед конкурентів. 

2. Фірмовий стиль повинен легко упізнаватися. 
Елементи фірмового стилю повинні асоціюватися саме з 
даною компанією. 

3. Фірмовий стиль повинен бути масштабним. 
Зображення логотипу може бути дуже маленьким, 

наприклад, для виготовлення візитних карток, або дуже 
великим для зовнішньої реклами. 

Фірмовий стиль включає в себе як постійні, незмінні 
складові іміджу, так і елементи, які можуть та повинні 
змінюватись. Основні константи фірмового стилю – це 
постійні елементи, які роблять фірму відомою за різних умов 
та у будь-яких ситуаціях. 

Наведемо найбільш розповсюджені складові фірмового 
стилю: словесний товарний знак; графічний товарний знак; 
кольорова гама; фірмовий шрифт, фірмовий блок; схема 
верстки; формати видань; слоган; аудіообраз фірми тощо. 

Ці елементи повинні гарантувати найбільший обсяг 
комбінації і бути гнучкими на стільки, щоб їх можна було 
пристосувати до мінливих вимог. І головне, вони повинні 
створювати однакове враження у всьому різноманітті їх 
застосування в рекламних засобах [1]. 

Безумовно, найсильнішим візуальним засобом, що 
формує образ фірми, є торговий знак (знак обслуговування), 
тому розробці та використанню торгового знаку в системі 
фірмового стилю слід приділяти особливу увагу. 
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Торговий знак повинен відповідати високим естетичним 
вимогам і рівню сучасної графіки, в той же час він повинен 
бути простим для сприйняття, а також в зображенні і вживанні, 
тобто повинен легко поєднуватися з текстом і іншими 
елементами оформлення. 

Торговий знак представляє собою зареєстровані в 
установленому порядку образотворчі, словесні, об’ємні, 
звукові позначення або їх комбінації, які використовуються 
власником товарного знака для ідентифікації своїх товарів. 

Словесний торговий знак – це назва фірми 
(словосполучення). Відмінні функції словесного знака 
полягають в його словесній конструкції, тобто в поєднанні 
букв. Тут важливо враховувати, що комбінація букв 
словесного знака повинна утворювати саме слово, а не бути 
просто невимовним їх поєднанням. Словесний торговий знак – 
найпоширеніший тип торгових знаків [5]. 

Графічний торговий знак - символьне умовне 
позначення, що належить організації (за умови його 
реєстрації), виконане в певній графічній манері, незвичайним, 
таким, що запам’ятовується шрифтом. Наприклад, характерна 
вигнута лінія як товарний знак фірми Nike, що виробляє 
спортивний інвентар; стилізована тура, вписана в овал, - 
АвтоВАЗ тощо. 

Фірмовий шрифтовий напис (логотип) - оригінальне 
накреслення або скороченого найменування фірми, групи, 
продуктів даної фірми, або одного конкретного продукту. Як 
правило, логотип складається з 4-7 букв. Приблизно чотири 
товарні знаки з кожних п’яти реєструються саме у формі 
логотипа [6]. 

Слоган - коротка фраза, девіз фірми або товару, 
словесний рекламний символ фірми. На відміну від 
зображувального рекламного символу фірми, слоган є і 
візуальним, і аудіообразом, що надає йому виняткову 
значимість як елементу іміджу або рекламного засобу 
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Фірмовий блок може включати товарний знак, назву 
підприємства, поштові, банківські реквізити, перелік товарів і 
послуг, рекламний символ фірми, слоган. У фірмовий блок 
можуть входити всі перераховані елементи або тільки деякі з 
них. Фірмовий блок зручно використовувати в багатьох 
випадках: від оформлення фірмових бланків до оформлення 
упаковки продукції [3]. 

Фірмовий колір. Разом з графічними символами для 
позначення різних товарних груп або підрозділів фірми може 
використовуватися фірмова колірна гамма. При цьому 
застосування різних кольорів полегшує сприйняття 
інформації, підсилює емоційну дію на покупців і споживачів 
товарів. Класичними прикладами ототожнення кольору і 
фірми можуть служити: 

-  білий і чорний колір - фірма Adidas; 
-  червоний і жовтий колір - фірма McDonald’s. 
Фірмовий комплект шрифтів. Як і колірна гамма, 

важливе значення для формування фірмового стилю має 
використання спеціального комплекту шрифтів. 

Такі шрифти застосовуються для зображення товарного 
знаку та інших фірмових найменувань, а також окремих 
композицій, що визначають або підкреслюють достовірність 
товарів, що запропоновано. 

Перелік інших фірмових констант постійно зростає, 
включаючи такі екзотичні елементи, як фірмовий прапор, 
фірмовий гімн, корпоративна легенда («байка») і багато 
іншого. Як фірмові константи також виступають рекламний 
символ фірми, схеми верстки, розміри рекламних оголошень, 
різні емблеми фірми, представлення ілюстрацій, аудіо образ 
фірми та інші елементи, використання яких суворо 
регламентується книгою бренду чи корпоративним кодексом 
компанії. 

Фірма може розробити оригінальні піктограми – 
абстрактні графічні символи, що позначають товарні групи, 
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розміщення служб і іншу інформацію (наприклад, в фірмовому 
підприємстві роздрібної торгівлі). 

Деякі елементи діяльності фірми, в тому числі у сфері 
комунікацій, які характеризуються постійністю, відіграють 
настільки важливу роль у формуванні її образу, що можуть 
бути віднесені до елементів фірмового стилю. Серед таких 
констант різні емблеми фірми, які не отримали в силу будь-
яких причин правовий захист і не є товарними знаками. 
Елементами фірмового стилю також можна назвати фірмові 
особливості дизайну . 

Не менш важливим для створення чи удосконалення 
фірмового стилю компанії є також символічний блок, що 
містить обряди, символи, міфи, легенди, героїчні особистості 
організації, які в досить образній і лаконічній формі 
відображають найбільш сильні, значимі сторони культури 
компанії і її найважливіші орієнтири. Саме завдяки 
ефективному фірмовому стилю, позитивному іміджу 
формується сильна корпоративна культура тієї чи іншої 
компанії. 

Висновки. Таким чином, ефективність і продуктивність 
фірмового стилю залежить від правильного і доцільного 
поєднання його фірмових констант. Фірмовий стиль виступає 
своєрідною комунікацією, завдяки якій потенційний покупець 
дізнається про послугу, і яка може вплинути на придбання 
товару. Фірмові константи сприяють впізнанню товарів або 
послуг компанії, тим самим збільшують їх популярність та 
попит. 

Отже, проаналізувавши фірмові константи як засіб 
ідентифікації корпоративного стилю організації, можна 
стверджувати, що завдяки цим елементам формується єдиний 
фірмовий стиль компанії, від кольорів веб-сайту до поведінки 
співробітників, який відрізняє її від інших компаній на ринку 
та надає індивідуальність та ексклюзивність на тлі 
конкурентів. Рівень фірмового стилю представляє собою 
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надійність та гарантію того, що фірма підтримує високий 
рівень продуктивності як у виробництві, так і в колективі. 
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ODDÍL 3. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 
FILOZOFIE, FILOLOGIE 

 
§3.1 DIFFERENT LEVEL FUNCTIONING OF MUSIC IN 

THE JONATHAN LITTEL’S NOVEL “LES BIENVEILLANTES” 
(2006) (Ivashchuk A.S., Lviv Polytechnic National University) 

 
Introduction. The study of the issue of literary and musical 

intermediality attracted the attention of literary critics as early as 
the 18th century. The basis for new research in this field was the 
need to rethink the traditions of the synthesis of literature and music 
from the standpoint of modern literary, linguistic, and cultural 
concepts. Many scientists of different generations devoted their 
works to this issue, calling the same phenomena differently 
(synthesis of arts, syncretism, intertext, intermediality) [1, p. 249].  

The presented study is devoted to the investigation of the 
issue of literary and musical intermediality in modern French 
literature based on the material of Jonathan Littel’s novel “Les 
Bienveillantes” (2006). The research was carried out in line with 
modern literary and cultural concepts. After receiving in 2006 two 
prestigious French literary prizes at once, such as the Goncourt 
Prize and the Grand Prix of the French Academy for the novel,                  
J. Littel’s “Les Bienveillantes” immediately found itself in the field 
of view of literary critics, whose opinions were sometimes ambiguous, 
and the novel gained wide publicity both in France and abroad.  

All types of art, by their nature, are able to interact with each 
other, they are capable of interpenetration and transposition of 
elements of one art into another. As a result, there are numerous 
scientific works dedicated to the problem of the synthesis of arts, in 
particular, literary critics are interested in the synthesis of music 
and literature [11]. The term “intermediality” appears among 
literary terminology, which means a way of correlating artistic 
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phenomena, the appearance in a work of art of elements inherent in 
other types of art. Literature is considered the most unique form of 
art, as it can fully record any reality in the form of a text                       
canvas [4, p. 32]. Therefore, it becomes possible to identify 
elements of other types of art in literature, such as painting, 
cinematography, music, which in turn allows us to understand the 
author’s idea, the depth of the artistic work. The question of the 
intermediality in literature is highlighted in the works of such 
scientists as R. Barth, M. Bakhtin, G. Remak, D. Nalyvaiko,                     
D. Lykhachev, A. Hansen-Löve, Y. Muller, I. Peh, J. Schröter and 
others. Despite the numerous studies of intermediality in art in 
general, the intermedial analysis of an artistic work remains a 
relatively new field of research in literary studies.  

In the context of the development of modern French 
literature, it is possible to study literary-musical intermediality on 
the basis of the modern French novel, since writers are increasingly 
turning to the multi-level use of music in the literary text, as a result 
of which synthetic genres (novel-suite) or changes at the content level 
of text. It is also worth mentionning that the latest French literature is 
increasingly turning to coverage of the events of the Second World 
War on its pages, this shows its traditionality, since the depiction of 
war has always been relevant in French literature. During the war, 
music was also present, which had different meanings and functions 
at that time. It was also present in concentration camps, where it was 
both initiated by the Nazis and a way for prisoners to distract 
themselves from inhuman living conditions. Therefore, the 
relationship between war and music is reflected in literature.      

Presenting of the material. Literary-musical intermediality 
is manifested in J. Littel’s novel primarily as a formative principle: 
both at the level of speech music of the text, rhythm and dynamics 
of the story, and as a poetic embodiment in the work of analogues 
of musical techniques and structures, namely, the forms of the 
baroque suite and “fugue writing”.  
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Based on S.-P. Sher’s typology [12, p. 237], we can conclude 
that Littel’s novel is characterized by “music in literature”. 
According to the typology of this researcher, it appears as speech 
music, in the form of traditional musicality, rhythm and dynamics 
of the narrative, and the presence of analogues of musical 
techniques and structures in literature. 

According to the typology of V. Wolff [11], highlighted by 
him in the work “Musicizing an artistic work: research in the 
context of the theory and history of intermediality”, we can describe 
the intermediality as implicit (structural-compositional) and 
explicit (thematic) references. Implicit intermediality is manifested 
here in the form of musicalization of a literary work – the presence 
of music in literature. Explicit reference (that is, intermedia 
thematization) is present here due to the presence of discussions 
about music in a literary work, as well as the reflection of music in 
literature.  

Speaking about the multi-level functioning of literary and 
musical intermediality in the novel “Les Bienveillantes”, it can be 
said that here it manifests itself on three levels, namely on the 
thematic, structural and narrative levels.  

It is also worth mentionning that the concept of “music” is 
widely used at the level of lexical isotopy. These isotopes are 
ubiquitous in the novel, and are used to denote musical instruments 
and playing them, to refer to composers, to their musical works, to 
denote devices for reproducing music, media on which music was 
recorded, etc.     

As for the thematic intermediality of the novel “Les 
Bienveillantes”, it is obvious from the first pages of the work: the 
protagonist is a real music lover, a brilliant connoisseur of classical 
music. The novel is full of episodes where the protagonist discusses 
classical music. In the first chapter there is an episode where the 
protagonist regrets that he cannot play the piano: “C’est aussi un 
peu sa faute. Si elle avait insisté, si elle avait su être sévère lorsqu’il 
le fallait, j’aurais pu apprendre à jouer du piano, et cela m’aurait 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 69 

été une grande joie, un refuge sûr. Jouer juste pour moi, à la 
maison, cela m’aurait comblé. Bien entendu, j’écoute souvent de la 
musique, et j’y prends un vif plaisir, mais ce n’est pas la même 
chose, c’est un substitut. Tout comme mes amours masculines : la 
réalité, je ne rougis pas de le dire, c’est que j’aurais sans doute 
préféré être une femme”. [10, p. 21] 

This regret runs through the entire novel. In his monologue 
addressed to the reader, it can be seen that in Aue’s understanding, 
music is compared to the best human qualities, good upbringing, 
humanity, and contrasted with episodes from his life and his own 
character traits: “C’est surtout pour moi, que ça vous plaise ou non, 
encore une marque de mon égoïsme sans bornes, fruit certainement 
de ma mauvaise éducation. J’aurais peut-être dû faire autre chose, 
me direz-vous, c’est vrai, j’aurais peut-être dû faire autre chose, 
j’aurais été ravi de faire de la musique, si j’avais su aligner deux 
notes et reconnaître une clef de sol, mais bon, j’ai déjà expliqué 
mes limites en la matière”. [10, c. 5].  

Discussions about classical music are an integral element of 
the novel. In the work, the names of composers, performers, works 
are constantly mentioned, they are discussed and acquire a certain 
meaning in the historical context of the novel. From such episodes, 
we can draw a conclusion about the good musical and cultural 
erudition of the protagonist. He probably has a lot of musical 
experience if he easily distinguishes the manner of playing a Slavic 
pianist from any other: “En effet, c’était le Rondo à la turque de 
Mozart, dans une interprétation rapide et allègre mais en même 
temps imbue de gravité romantique; un pianiste slave, 
certainement. “Qui joue?” demandai-je. -“Rachmaninov, le 
compositeur. Vous connaissez ?” - “Un peu. Je ne savais pas qu’il 
jouait aussi”. [10, c. 328] 

Music in the novel occupies a prominent place not only for 
the protagonist. It is a real fascination, a certain kind of detachment 
from the outside world. We can conclude that music played one of 
the most important roles in German culture: “La pièce de Mozart 
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prit fin et l’officier mit le Gluck, une transcription d’une mélodie 
d’Orfeo et Euridice, délicate, lancinante, affreusement triste. Du 
menton je fis signe en direction du lit : “Pourquoi vous ne vous 
débarrassez pas de lui ?” - “Pour quoi faire ? Il est très bien là où 
il est”. J’attendis la fin du morceau pour lui demander : “Dites, 
vous n’avez pas vu une petite fille ?” - “Non, pourquoi, il vous en 
faut une ? La musique, c’est mieux”. [10, c. 330]. 

One of the episodes of the second chapter of the novel is the 
protagonist’s stay with the German army in Chernivtsi, where he 
meets the Jewish boy Yakov. He grew up in a German-speaking 
family, because of which he could communicate freely in this 
language. His father was deported, and his mother died during one 
of the bombings. One of the German soldiers found him, and since 
then he worked for the Germans: washing cars, cleaning weapons. 
Yakov plays the piano well, which first of all made Max interested 
in him. 

From this episode we can see that maybe for Max, music was 
something that cannot be compared with politics or his beliefs, 
because as Max himself said, “such a touch to the keys forgives 
everything, even being a Jew”. In the novel, we see that music is an 
art that cannot be destroyed. War can destroy everything except art: 
“Le vieil homme acheva le morceau et se tourna vers moi : il portait 
un monocle et une petite moustache blanche bien taillée, et un 
uniforme d’Oberstleutnant de l’autre guerre, avec une croix au 
cou. “Ils peuvent tout détruire, me dit-il tranquillement, mais pas 
ça. C’est impossible, ça restera toujours : ça continuera même 
quand je m’arrêterai de jouer”. Je ne dis rien et il attaqua le 
contrepoint suivant…”. [10, c. 746]. 

Having killed the man who played the counterpoints from 
Bach’s “The Art of the Fugue”, Max, at the end of the novel, almost 
losing his mind because of everything he has experienced and 
because of all the psychological burden, believes that it is because 
of Bach’s music that Germany will lose the war: “C’est à cause des 
ces junkers corrompus que l’Allemagne perd la guerre. Le 
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national-socialisme s’effondre et eux jouent du Bach. Ça devrait 
être interdit”. [10, c. 746]. 

Music is of great importance in the novel, because through 
the prism of music we can better understand the personality of the 
protagonist. His musical tastes, what literary associations these or 
other works evoked in him – all this forms the reader’s idea of the 
other side of the SS officer’s personality, who easily decided 
people’s fates and gave orders for their destruction. However, 
music functions in the novel not only at the thematic level. Equally 
important for understanding the novel is the structural organization 
of the story in the form of a suite.  

At the structural level, intermediality in the novel manifests 
itself in its form, namely, in the form of a suite. Nowadays, there is 
a noticeable tendency to rethink concepts, styles, genres, etc. The 
suite genre has an extremely long history of development, rich 
traditions of composition and performance in musical art, which is 
why, in the context of our study, it is interesting to look at this genre 
from a different angle. It is interesting to consider the suite both as 
a whole phenomenon and each part separately in order to establish 
their dramatic role in the life of the entire cycle as a whole, that is, 
in its semantic and dramaturgical unity.  

According to the definition of I. Sposobin [3, p. 132], the suite 
is formed from a sequence of several dances. The tonality common 
to all dances serves as a unifying factor for it. At the same time, the 
parts of the suite contrast with each other in other aspects, such as 
character and tempo. A complete suite includes four obligatory 
dances, which are always presented in the following order:  

1) Allemande (moderately);  
2) Courante (quite fast); 
3) Sarabande (slow);  
4) Gigue (fast).  
In addition to the main dances, the suite often includes 

additional pieces, mostly also of a dance nature. N. Pikalova 
defined a suite as “a complex genre, the basis of which is a free 
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multi-component cyclicity, which is expressed through the contrast 
of parts (models of simple genres), coordinated by a generalizing 
artistic idea and collectively aimed at embodying the aesthetic value 
of the multifaceted nature of the phenomena of reality” [6, p. 21].        

We find also interesting the study of E. Shchelkanovtseva [6, 
p. 86], who tried to trace the analogy between the cyclic framework 
of J.-S. Bach’s six-part cello suites and oratorical speech, which in 
turn is also divided into six parts:  

1) Exordium (introduction) – Prelude; 
2) Narratio (story) – Allemande;  
3) Propositio (proposal) – Courante; 
4) Confutatio (refusal) – Sarabande; 
5) Confirmatio (affirmation) – Insertion dances; 
6) Peroratio (conclusion) – Gigue. 
However, later, S. Masliy, in her dissertation devoted to the 

study of the semantic, dramaturgical and historical aspects of the 
study of the suite genre, expresses the opinion that such an 
interpretation “is quite problematic and raises some doubts. Thus, 
the Confutatio section rather corresponds not to the Sarabande, but 
to the insertion dances, which form a sharp contrast not only in relation 
to the Sarabande, but also to the main dance frame as a whole. In turn, 
the Gigue, undoubtedly, being the final part, is functionally closer to 
both the Peroratio and Confirmatio sections” [3].  

As for the J. Littel’s novel, it is written in the form of a seven-
part baroque suite. All the mandatory parts of the suite are 
completely preserved here, among the insertion dances, the 
common one is the Air. Only the Gavotte and Minuet are inserted. 
In addition, it can be said that the choice of the structure of Bach’s 
suite as a structural-semantic basis is explained by the fact that the 
flourishing of the baroque suite is associated with his work – in the 
creation of Bach’s cycle, the sequence of main dances is firmly 
rooted, which allows us to reveal the dramatic logic of the suite’s 
plot development.  
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Applying all of the above to the novel by J. Littel, we can 
conclude that the structure of the novel fully corresponds to the 
structure of the Bach suite. The first section of the novel, the 
Toccata, serves as an introduction. The protagonist begins his story 
with an address to the reader, here the reader first learns about the 
events that will take place in the novel. Remembering that in the 
musical suite there is a tonality common to the entire cycle, the 
same parallel can be drawn with the novel – the mood of the 
protagonist throughout the novel is almost unchanged – he talks 
about the events he experienced during the Second World War, 
which is characteristic of him mainly the role of an observer.  

As for the next two parts – Allemandes I and II, and Courante 
– they play the role of the thematic core in the novel. The similarity 
also lies in the fact that the prototype of the dance movement is 
preserved from the genre foundation of the suite: in Bach’s suite, 
the Allemande shows the unhurried, ceremonial advancement of 
many couples through an enfilade of rooms. Such a peculiar 
“German polonaise” that opened the court holidays was 
accompanied by mutual greetings, short remarks, which found their 
expression in the polyphonic fabric, “interruptions” of voices, and 
the complexity of the interweaving of motifs [5]. In the novel, in 
the chapter “Allemandes I and II”, the advance of German troops 
through the territory of Ukraine, the Caucasus, which ends in 
Stalingrad, is described. The Courante that makes up the 
Alemandes pair is contrasting. This is a fast three-part dance of a 
lively, fiery character. In the novel, this character is embodied by 
the battle near Stalingrad, the escape of wounded Aue.   

The next part, the “axis of symmetry” of the novel, is 
Sarabande. Solemnly focused, mournful processional dance, which 
originated in Spain as a church rite of procession with a shroud, 
which was performed in a circle in the church, and later – a rite of 
solemn burial, farewell to the deceased. It is characterized by 
pauses that emphasize a mournful concentration, as if the 
“difficulty” of movement caused by grief. Over time, this part 
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acquired the meaning of a symbol of the expression of a mourning-
solemn, deep-psychological principle. Such depth of meaning and 
content led to the fact that the Sarabande became the semantic and 
psychological center of the suite cycle. It is in Sarabande that the 
events important for the development of the plot of the novel take 
place. After Max is treated for his injury, he goes to Antibes, where 
his mother lives with his stepfather. In the morning, he finds their 
bodies brutally murdered.  

Insertion parts of a suite usually play the role of an interlude, 
a rest, often they are a connection between mandatory parts, a kind 
of “switch” in the cycle. The parts “Minuet in the form of a rondo” 
and “Air” in the novel also act as an interlude. In Minuet, Max gets 
a new position and starts working on concentration camps. 
Meanwhile, he begins to be visited by detectives regarding the 
murder of his mother. For Aue, the part “Air” is a real rest from the 
stormy events of the novel. Semantically, the word “air” in French 
also means “air”, in the general fabric of the story this part does not 
contain any war events or deaths, but in it the author most vividly 
describes the objects of sexual obsession of the protagonist.   

The culmination of the suite cycle is always a Gigue.  Against 
the background of solemn Minuets and majestic Pavans, Gigue, due 
to its fast tempo, allowed to change dance positions, which was 
advantageously different from measured and slow dances. Most 
often, the Gigue has a fugue in it. The accumulation of events in the 
last chapter of the novel also allows us to talk about a certain 
fugueness, since the themes that were encountered in the previous 
chapters are rapidly developed here. Aue realizes that it was he who 
brutally killed his mother, because of this he is pursued by the 
police, who will later be killed as well. The fast, energetic pace of 
the suite Gigue in the novel is revealed in Aue’s escape, in his 
constant hiding from one danger, then from another. The last lines 
of Gigue act as a coda for the entire novel: “J’étais triste, mais sans 
trop savoir pourquoi. Je ressentais d’un coup tout le poids du 
passé, de la douleur de la vie et de la mémoire inaltérable, je restais 
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seul avec l’hippopotame agonisant, quelques autruches et les 
cadavres, seul avec le temps et la tristesse et la peine du souvenir, 
la cruauté de mon existence et de ma mort encore à venir. Les 
Bienveillantes avaient retrouvé ma trace”. [10, c. 894].  

According to the interpretation of Yu. Lotman, and his 
thoughts on the similarity of the suite cycle with the structure of the 
myth, the suite personifies the cycle “life – death – rebirth 
(renewal)”. However, as can be seen in the final part of the novel, 
revival will not come in this case. Memories of what was done will 
pass through the entire life of the protagonist as if by a single thread, 
until he dares to write a book about it with the aim not of 
repentance, but in order to put all things and events in their place 
for himself: “Ne pensez pas que je cherche à vous convince de quoi 
que ce soit; après tout, vos opinions vous regardent. Si je me suis 
résolu à écrire, après toutes ces années, c’est pour mettre les 
choses au point pour moi-même, pas pour vous” [10, p. 32].   

The dance beginning of the suite allows us to draw a parallel 
with the tank of death, a synthetic genre, especially popular in the 
14th–15th  centuries, which was a dance of skeletons with the dead, 
accompanied by a poetic commentary [7]. The mention of death in 
works has a deep historical past, it has always used iconographic 
means, literature and music. It is important that people of many 
nations and cultures believed in the existence of the afterlife, so the 
dance of death was depicted as a dance of newly deceased people 
with skeletons that represented the afterlife [9]. During the 15th–
16th centuries, many (perhaps even the most) works of art were 
created, the main theme of which was death. However, the topic of 
death has become of interest to writers even in our time. 
Undoubtedly, the reason for such interest was the events that took 
place during the last century - two world wars, numerous 
exterminations of people. Therefore, we can say that each of the 
parts of this novel-suite is a dance, a dance of death.  

Conclusions. For the study of literary and musical 
intermediality, it is important to study the modern novel of the 
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French-speaking writer Jonathan Littel, “Les Bienveillantes” 
(2006), which was awarded the Goncourt Literary Prize. The main 
storyline of the novel is the fictional memories of the former                
Nazi Maximilian Aue about the events of the Second World War.  

The novel is divided into 7 parts, and it is written in the form 
of a baroque suite. Each of the parts has its own characteristic name, 
which corresponds to one of the dances of the suite (allemande, 
courante, sarabande, etc.). So, we can talk about the formative 
principle of music in a literary text. It is also important that each 
part is characterized by an appropriate mood and movement that 
corresponds to one or another dance in the suite.  

Literary and musical intermediality in the novel is also 
manifested at the level of speech music of the text and the use of 
the "fugue writing" technique.  

From the first pages of the text, the reader gets to know the 
protagonist, in whose life music plays an almost primary role. 
Discussions about classical music are an integral element of the 
novel. Music is also important for understanding the personality of 
the protagonist. The reader’s perception of him is shaped by his 
musical tastes, literary associations are caused by musical works, etc.  

The genre of the suite was analyzed by us in many 
musicological studies, in particular, the rhetorical meanings of each 
of the dances of the suite were highlighted, the embodiment of these 
meanings in the novel by J. Littel, and it is also proven that the form 
of the suite corresponds to the suites of J.-S. Bach. A parallel can 
also be drawn with dances of death, a specific genre that was 
particularly popular in the 14th and 16th centuries.  

The technique of “fugue writing” appears in the novel 
through the latent transposition of the myth of Orestes, which is 
present both in the title of the novel itself and in its events. The 
noun les bienveillantes when translated into Ukrainian can mean 
“Eumenides” – the goddess of revenge, present in the myth of 
Orestes, who killed his mother Clytemnestra because of her 
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betrayal of his father, Agamemnon. The same events are present on 
the pages of the novel by J. Littel.  

Therefore, analyzing the novel by J. Littel, we can talk about 
the functioning of music in it on three levels: structural, semantic, 
and narrative.  
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§3.2 MILITARY EDUCATION SYSTEM: TRANSFORMATION 
AND DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 
(Karakurkchi H., National Defence University of Ukraine named 
after Ivan Cherniakhovskyi, Shutov O., National Defence 
University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, 
Osaulenko V., National Defence University of Ukraine named 
after Ivan Cherniakhovskyi, Aksanov T., National Defence 
University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi) 

 
Introduction. The strategic task of the educational policy of 

our state, which is formulated in the current normative documents, 
is the internationalization and ensuring the competitiveness of 
Ukrainian military education on the market of global educational 
services, the expansion of the participation of higher military 
educational institutions, students of military education and teachers 
in international educational and scientific projects, etc. [1-3]. The 
transformation and development of military education should 
ensure the construction of a modern model of education and 
training of military specialists based on their continuous 
professional development, taking into account the general trends in 
the development of the national and international security system, 
the principles and methods of conducting armed conflict, the 
requirements for the quality of military education based on NATO 
standards [4]. At the same time, military education is aimed at 
developing a military leader by providing a wide range of 
professional knowledge and developing creative thinking 
throughout a military career. 

Consideration of issues of transformation and development of 
the military education system is extremely important and relevant. 
This is caused not only by changes in the legal framework [5, 6], but 
also by the fact that currently military educational institutions have 
accumulated some experience in implementing fundamentally new 
approaches to the organization of the educational process in 
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accordance with the models of education systems of leading NATO 
countries. 

An overview of the main material. On the path of integration 
into the European educational and Euro-Atlantic security space, the key 
vector of the development of the military education system in the 
security and defence sector is the implementation of NATO’s doctrinal 
approaches and principles regarding the education and training of 
military specialists, as well as the internationalization of the higher 
education system of Ukraine [1, 4]. 

Issues of the development of the military education system 
are always in the focus of research by leading experts in the field of 
education and science, recognized experts in military affairs, such 
as Neshchadym M.I., Yagupov V.V., Telelym V.M., Poltorak S.T., 
Zelnytskyi A.M., Rusnak I.S. etc. A significant number of scientific 
publications on the development of military education [7, 8] and the 
formation of the system of professional military education [9, 10] 
attests to the demand and relevance of such research.The 
transformation of the military education system in modern 
conditions is primarily related to changes in the philosophy and 
mentality of military education, which have existed virtually intact 
since the end of the 90s and were rooted in the Soviet paradigm. At 
the same time, it should be noted that the introduction of models of 
military education based on the principles and approaches of 
NATO member countries actually entails significant changes in the 
organization of the educational process, in particular measures by 
types of support. 

For the first time, these approaches were introduced by the 
National Agency for Quality Assurance of Higher Education and 
are the basis of the Regulations on the Accreditation of Educational 
Programs, according to which higher education applicants are 
trained [11], including military. However, the introduction of 
individual elements of the new system without a fundamental 
change in the basic principles of its functioning will not give a 
general and sustainable result. 
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Therefore, the Concept of the transformation of the military 
education system [6] defines the purpose and priorities of its 
development, in particular through the formation of a modern 
model of professional military education and the integration of the 
components of the military education system into a single complex. 
The implementation of the identified tasks in the coming years 
should, first of all, ensure the creation of a multi-level system of 
professional military education in accordance with NATO 
standards, the best domestic and foreign practices, our own 
experience of conducting combat operations, as well as the 
expansion of partnership cooperation between Ukrainian military 
educational institutions and military educational institutions of the 
states members of NATO and the European Union. 

On the path of transformation and development of the 
military education system, a new philosophy of relations between 
the participants of the educational process and other stakeholders, 
built on the principles of student-centered education, should 
become the basis of the activities of the higher military educational 
institution. Another important aspect is the implementation of the 
principle of “Education during a military career” [12]. 

That is, the first fundamental step on the way to the 
implementation of the newest paradigm in the military education 
system is the development and implementation of the Educational 
Institution Development Strategy. The formation of the Strategy 
should take place along the lines of the educational component 
(higher education, professional military education, advanced 
training), scientific and innovative activities, and also include the 
components of digitalization and internationalization as integral 
components. Without a clear vision and mission, it is impossible to 
realize any ambitious goal. Given the complexity and scale of 
developing such a document, it is to him that significant attention 
should be paid at the first stage of transformation. 

The study of the experience of the functioning of the military 
education system in the NATO member states allows us to assert 
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that the scale, direction and depth of changes directly depend on the 
main provisions of the current legal framework on education and 
science. That is, the next important step should be to bring the 
governing documents of the Ministry of Defence of Ukraine and 
other components of the defence forces on education into 
compliance with the specified provisions. A significant challenge 
for the military education system was the rapid “Europeanization” 
of state education legislation. There is no alternative to this process, 
as our education must be competitive on the European and world 
market. Currently, there is an intensive process of improving the 
educational legislation, which must be taken into account in the 
process of changes in military education in accordance with its 
characteristics. One of the key aspects of such transformations is 
increasing the independence of educational institutions in the 
development and implementation of educational programs for the 
needs of education seekers, as well as the creation of a comfortable 
and relevant educational environment. 

In the context of military education, it is necessary to achieve 
a reasonable degree of implementation of the norms of the state 
legislation on education and specific elements inherent exclusively 
to military education, in order to exclude excessive overloading of 
military education with norms (primarily, optional) that are not 
critical from the point of view of training a specialist for the Armed 
Forces of Ukraine, to make military education less burdensome for 
the state budget, more flexible and suitable for supporting an 
officer's career, and at the same time attractive and modern. 

In the context of adapting the national system of military 
education to the military education systems of NATO member 
countries, we are talking about the development of professional 
standards according to the levels of military education. The 
developed professional standards will become the basis for 
transformations in the military education system. They will 
determine the concept (vision) of the tactical / operational / strategic 
level officer. This concept should determine what kind of officer 
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we wanted to have in the future, and for whose training we should 
transform the military education system. At the same time, not only 
in the system of the Ministry of Defence, but also in other components 
of the security and defence forces that train military specialists at the 
appropriate levels of military education. This is a very critical factor, 
since without such compliance it will be impossible to achieve 
interdepartmental interaction and ensure coordination during joint 
actions and when resolving crisis situations. 

Taking into account the new approaches laid down in the 
Concept of Transformation [6], the updated system of military 
education will consist of three functional components: higher 
education, professional military education and advanced training. 
According to new approaches, it is professional military education 
that should become the first priority of military educational 
institutions.  

Therefore, the next stage should be the rapid and effective 
development of the system of professional military education, 
taking into account the experience gained by national military 
education institutions in conducting L-courses from 2019. The 
experience of approving professional military education courses 
shows that their implementation provides a high level of motivation 
for training and career growth of military specialists. 

The areas of activity of military education institutions in the 
context of the development of professional military education 
courses of all levels are: 

updating the content of the courses to ensure the relevance of 
the educational material, which increases the level of its 
attractiveness for those seeking education, which must be achieved 
at the expense of; 

the use of modern training methods, current information 
solutions, a flexible approach to the organization of the training 
process (according to the needs of applicants); 

involvement of opinion leaders in the military and related 
spheres;  
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deep internationalization of the educational process (both by 
involving representatives of NATO countries in participating in the 
activities of the educational process, as well as joint development 
of courses, exchange of experience and professional development). 

A separate issue is related to the combination of formal and non-
formal education through the synchronization of courses and the 
recognition of learning outcomes (documents). In our opinion, this 
issue requires a separate study with the development of a specific 
methodical apparatus. The same applies to the accreditation and 
certification of L-courses according to NATO standards. 

The educational programs implemented must meet the needs 
of the Armed Forces of Ukraine in the context of further accession 
to NATO. At the same time, national operational standards will be 
studied in the content of educational programs for a long time (until 
their full adaptation to NATO procedures and standards, or a 
decision is made on the direct use of NATO standards) and, in 
parallel, individual NATO standards. 

In any case, the system of professional military education that 
is being built should be very flexible and suitable for quick changes 
based on the results of testing and taking into account the 
recommendations of national and foreign experts. 

It should be noted that a critical issue for the development of the 
military education system as a whole is the command of the English 
language by both teachers and students. The best option for increasing 
the number of English speakers among the participants of the 
educational process is a gradual transition to conducting L-courses of 
all levels in English, as determined by the Road Map [13]. 

An important aspect of this approach is the selection of 
candidates for training. At the same time, it is proposed to take into 
account the level of knowledge of the English language when 
selecting candidates for training and/or conduct a specialized 
course on its study for the selected persons. It is also important to 
understand the career prospects of candidates and their further 
employment. 
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There is no doubt that teaching L-courses in English will 
significantly expand the range of specialists, primarily foreigners, 
who can be involved in the course as guest speakers. In addition, 
topics, blocks, modules developed by partners or in cooperation 
with them can be quickly introduced into the content of the courses, 
which will significantly update the content of the courses and their 
competitiveness and validity, as well as speed up the process of 
transition to the Western model of military education. 

The process of internationalization of military education can 
be significantly facilitated through the implementation of a 
complex of these measures through the exchange of experience, 
professional communication, mutual exchange and closer 
interaction at the level of educational institutions. 

Thus, the introduction of a new system of military education 
is primarily a process of educating a new mentality, increasing the 
level of motivation, acquiring and developing new capabilities. The 
effective transformation of the military education system along 
certain lines should become the main task of military education 
institutions in the near future. 

Among the main directions of development can be defined: 
formation of the necessary educational environment, which 

involves the development of new L-course programs and their 
synchronization according to the levels of military education, the 
necessary educational and methodological support; 

selection and professional development of personnel for 
teaching courses - teachers and instructors who have a level of 
knowledge of a foreign language and have undergone specialized 
training, in particular, in matters of planning and decision-making 
procedures according to NATO standards; 

the creation of appropriate material support for the 
educational process, which will provide the necessary conditions 
and material means for the organization and implementation of the 
educational process;  
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development of a favorable educational environment - 
development and implementation of a policy of relations between 
participants of the educational process, including the daily 
schedule, rights and obligations of personnel and participants of the 
educational process; 

ensuring the functioning of the system of guaranteeing the 
quality of the educational process in accordance with the NATO 
doctrine 075-007 “Education and individual training”. 

To evaluate the results of the transformation of the military 
education system in accordance with the identified directions, we 
suggest using the following system of indicators that form the 
Vision of a modern military education institution: 

the course programs are developed using the NATO Systemic 
Approach to Training (SAT), the content of the classes is formed 
and filled with educational material, the appropriate methodology 
for conducting classes is used; 

a selection of teachers and instructors with an appropriate 
level of knowledge of a foreign language, experienced in combat 
operations, trained in foreign military institutions and/or trained in 
planning and decision-making according to NATO standards; 

an institute of academic personnel with a defined function to 
ensure the educational process (directors, mentors, organizational 
unit) was introduced; 

a comfortable learning environment has been created for the 
participants of the educational process with appropriate material 
support, current policies and regulations ensure the training of 
Ukrainian and foreign officers in joint groups; 

the quality management system (QMS) is organized and 
operates in accordance with the requirements of NATO doctrine 
075-007 “Education and individual training”. 

An ambitious goal for military educational institutions should 
be to enter the developed professional military education courses 
into the catalog of education and training opportunities (ETOC) and 
their subsequent certification. 
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Conclusions. Thus, in modern conditions, the transformation 
and development of the military education system is designed to 
ensure the continuous educational and professional development of 
military specialists of the security and defence sector throughout their 
military careers and official activities for the performance of defence 
planning tasks, application, joint actions as part of the combined 
bodies of the military management, as well as to achieve 
interoperability with the relevant structures of NATO member states. 
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§3.3 ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ІСТОРІЯ, 
ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (Зеленська Л.Д., Харківський 
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) 
 

Вступ. 14 грудня 2016 р. Кабінет Міністрів України своїм 
рішенням затвердив Концепцію реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» [34].  

Реформа загальної середньої освіти стартувала 2018 року 
з початку набору учнів до першого класу. Перехід базової 
школи на рейки нової української школи здійснено 2022 рік. 
Реформування профільної школи має відбутися до 2027 року, 
коли до 10 класу буде зараховано учнів, які вступили на 
навчання 2018 року.    

Зважаючи на системні зміни в організації освітнього 
процесу в закладах середньої освіти, реформа фокусує увагу 
на двох основних новаціях – компетентнісній парадигмі освіти 
й педагогіці партнерства, які мають стати базисом її реалізації 
на всіх рівнях середньої освіти – від початкової до профільної. 
Схарактеризуємо напрями й педагогічний інструментарій їх 
реалізації на рівні базової школи. 

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про 
освіту» тлумачить компетентність як «динамічну комбінацію 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 
інших особистих якостей, що визначають здатність особи 
успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність [24, С. 2]. Інструментами 
реалізації компетентнісного підходу на рівні базової середньої 
освіти слугують: 

- Державний стандарт базової середньої освіти [22]. 
Документ визначає потенціал дев’яти освітніх галузей             
(мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, 
інформативна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська 
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та історична, мистецька, фізична культура) для формування 
ключових компетентностей учнів за двома циклами навчання 
через розвиток умінь, ставлень та базові знання, а також деталізує 
вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів. Стандартом 
з-поміж іншого визначено й рекомендовану, мінімальну та 
максимальну кількість навчальних годин за освітніми 
компонентами в межах двох циклів навчання (5-6, 7-9 класи); 

- Базовий навчальний план.  Документ укладено з 
урахуванням освітніх потреб здобувачів базової середньої 
освіти. Документом передбачено варіативність для реалізації 
учнями індивідуальної освітньої траєкторії. На 2022 рік МОН 
України підготовлено і рекомендовано до використання сім 
варіантів базових навчальних планів. Їх презентовано у 
вигляді окремих додатків до Державного стандарту базової 
середньої освіти [22]; 

- Типова освітня програма [61]. Програма містить 
обов’язкові приписи та рекомендації  щодо укладання 
закладами загальної середньої освіти та використання на 
практиці власних освітніх програм за циклами базової освіти. 
Зміст Типової програми включає: декілька варіантів типових 
навчальних планів; затверджені МОН України модельні 
навчальні програми; рекомендовані форми організації 
освітнього процесу; опис інструментарію оцінювання. Заклад 
загальної середньої освіти з урахуванням приписів Типової 
освітньої програми укладає свою освітню програму або для 
кожного рівня (циклу) повної загальної середньої освіти, або 
для декількох рівнів освіти; 

- Модельні навчальні програми та/або авторські 
навчальні програми, затверджені педагогічною радою закладу 
освіти. Такі програми визначають орієнтовну послідовність 
досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст 
освітнього компонента чи інтегрованого курсу та види 
навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання 
в освітньому процесі базової школи [61, С. 5].  
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Лейтмотивом цих документів є зменшення кількості 
освітніх компонент і запровадження інтегрованого підходу в 
середній освіті як запоруки формування в учнів цілісної 
картини світу й уникнення фрагментарності знань; зміщення 
акцентів від нагромадження фактів до розвитку в учнів умінь і 
навичок через суб’єктивний досвід, організацію практико-
орієнтованої діяльності, впровадження проблемного навчання, 
інтерактивних методів і прийомів навчання, проєктних 
технологій тощо; формування в учнів ставлень – активної 
життєвої позиції, належної мотивації, самооцінки, готовності 
навчатися впродовж життя тощо.  

Іншою новацією в реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти в Україні є 
практичне втілення педагогіки партнерства – напряму 
педагогіки, що включає систему методів і прийомів виховання 
і навчання на засадах гуманізму, творчого підходу до розвитку 
особистості [37].  

Педагогіка партнерства не є новою у вітчизняній освітній 
теорії і практиці. Один із фундаторів національної 
педагогічної думки В. Сухомлинський у низці своїх праць 
«Серце віддаю дітям», «Людина неповторна», «Як виховати 
справжню людину» акцентував увагу на тому, що виховання 
особистості ґрунтується на тісній співпраці школи, сім’ї й 
громадськості. Він писав, що дитина є самодостатньою 
особистістю, яка не «вчиться на дорослого, а живе 
повноцінним і цікавим життям. Тож до неї слід ставитися 
доброзичливо і з розумінням» [60]. 

Педагогіка співробітництва стала основоположною в 
діяльності педагогів-новаторів 1980-х років: С. Лисенкової, В. 
Шаталова, Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, І. Іванова, 
М. Палтишева, І. Волкова та ін. Доброзичливе ставлення до 
суб’єктів учіння, прагнення об’єктивно оцінити можливості 
учня, з’ясувати мотиви його поведінки, зробити його 
розкутим, упевненим у своїх силах, стимулювати творчість, 
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особисте зростання, гідність, здатність підтримувати 
соціально спрямований морально-психологічний клімат у 
класі було покладено в основу реалізації таких ідей педагогів-
новаторів, як  навчання без примусу, пріоритет суб’єкт-
суб’єктних відносин, ідея важкої мети, ідея 
випереджувального навчання, ідея опори, ідея навчання через 
поділ матеріалу на великі блоки, ідея формування 
інтелектуального поля класу тощо [66, С. 275]. 

Педагогіка партнерства активно культивується в країнах 
Скандинавії. Вона отримала назву «Педагогіка діалогу», 
методологічною основою якої послугували  ідеї Паоло Фрейде 
– ученого-педагога з Бразилії. В основу такого діалогу 
покладено вплив учителя на учнів, що ґрунтується на 
моральних принципах і загальнолюдських цінностях. 
Педагогіка діалогу позиціонує вчителя як провідну фігуру 
успішної педагогічної взаємодії з учнями й покладає на нього 
відповідальність оперативно реагувати на будь-які зміни в 
їхній поведінці, особистісних якостях, мотивах, рівні 
навченості, що відбуваються під впливом зовнішніх факторів 
й індивідуального прогресу, і враховувати такі зміни в 
освітньому процесі.   

Названі положення перегукуються з провідними 
засадами діяльності нової української школи, основна місія 
якої вбачається в тому, щоб розкрити внутрішній потенціал 
дитини, забезпечити розвиток її здібностей, талантів, 
можливостей на основі партнерства між учителем, учнем і 
батьками [34]. Зважаючи на це, педагогіка партнерства 
позиціонується як ключовий компонент втілення реформи 
української школи, базис якого складають особистісно-
орієнтоване навчання  і дитиноцентризм.  

Мета педагогіки партнерства полягає в тому, щоб 
виявити, активізувати внутрішні сили та можливості дитини 
для забезпечення її максимального і повного розвитку за 
активної участі й підтримки учнів, учителів, адміністрації, 
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батьків, членів громади. Усі вони об’єднані  спільними цілями 
і прагненнями, виступають рівноправними учасниками 
освітнього процесу, відповідальними за результат. При цьому 
демонструють рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе 
ставлення і взаємну вимогливість [15]. 

Відповідно педагогіка партнерства ґрунтується на таких 
основних принципах: 

- повага до особистості; 
- доброзичливе і шанобливе ставлення; 
- довірливі стосунки; 
- діалогічність взаємодії і вияв поваги один до одного; 
- розподілене лідерство (передбачає рівноправність 

учасників освітнього процесу, володіння правом вибору і 
взяття на себе відповідальності за дії і вчинки, установлення 
горизонтальних зв’язків у відносинах); 

- соціальне партнерство, основу якого складає рівність 
сторін, відкрите спілкування, тісна взаємодія, добровільність 
прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 
домовленостей, співпраця між учителем, учнем, батьками та 
іншими представниками соціуму. Усі вони є зацікавленими, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат, об’єднані спільними цілями та 
прагненнями. [16]. 

Названі принципи послугували методологічною основою 
«Меморандуму співпраці між усіма учасниками освітнього 
процесу: вчителями, учнями та батьками» [41], укладеного з 
урахуванням базових положень «Загальної декларації прав 
людини», «Декларації прав дитини», Закону України «Про 
освіту». Цей документ став результатом співпраці й 
домовленостей учнів, батьків, учителів шести шкіл України, а 
також експертного і громадського обговорень.  Він 
покликаний стати у нагоді для укладання кожним закладом 
освіти власного меморандуму з організації ефективного 
співробітництва щодо результативної реалізації концептуальних 
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засад нової української школи, пов’язаних із педагогікою, яка 
ґрунтується на партнерстві між учнями, учителями та 
батьками. Розробники документу у своїй нормотворчій 
діяльності керувалися принципом дитиноцентризму, основу 
якого складає орієнтація на потреби учня. Документ містить 
три розділи «Права та регламенти», «Підвищення 
ефективності освітнього процесу», «Безпека в школі», які 
визначають можливості співпраці, взаємодії учасників 
освітнього процесу: учнів – вчителів – батьків, а також шляхи 
облаштування шкільного простору для підвищення якості освіти. 
Зокрема, в «Меморандумі…»  мова йде про те, що школа - це 
осередок територіальної громади. Як спільнота заклад загальної 
середньої освіти наділений правом укладати власні правила та 
документи життєдіяльності, які не суперечать чинному 
законодавству. Такі регуляційні документи повинні 
розроблятися за участі всіх учасників освітнього процесу. 

Водночас у документі акцентовано увагу на тому, що 
освітній процес у закладах загальної середньої освіти має бути 
спрямований на всебічний розвиток та подальшу 
самореалізацію учня як особистості, громадянина і фахівця, 
що досягається завдяки академічній свободі вчителя; 
неупередженому, прозорому та зрозумілому оцінюванню; 
спільному вибору освітніх компонент варіативної частини 
освітньої програми, зважаючи на уподобання й 
профорієнтацію більшості ; залученню батьків до різних форм 
організації професійної інформації, професійної консультації, 
соціально-професійної адаптації школярів; добровільній 
участі учнів в різних видах позаурочної діяльності тощо [41].  

Ще одним напрямом співпраці, об’єднання зусиль учасників 
освітнього процесу закладів загальної середньої освіти має стати 
створення безпечного, комфортного  психосоціального і 
фізичного середовища для всіх і кожного [41]. 

Такий формат співпраці учасників освітнього процесу 
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- сприяє створенню атмосфери, яка допомагає найкраще 
розкрити потенціал кожного учня, забезпечити формування 
ініціативності і креативності; 

- задовольняє потреби учня в значимості і приналежності 
до громади, соціуму;  

- нівелює стрес;  
- формує  готовність  до  реалізації  себе  у  професії, 

виконання ролі активного і свідомого громадянина держави. 
Наразі базові принципи і основні напрями реалізації 

педагогіки партнерства як ключового компонента реформи 
загальної середньої освіти активно впроваджуються в освітній 
процес закладів загальної середньої освіти. Зупинимося на тих 
із них, які стосуються організації освітнього процесу:  

 Освітній процес організовано з урахуванням вимог 
формування ключових компетентностей і наскрізних умінь 
відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та 
навчальних траєкторій учнів: від комунікативних типів 
завдань (знайти спільну мову з друзями, учителями, 
однокласниками, батьками, незнайомими людьми) до творчих 
(креативно-інноваційних). 

 Школа створює умови для укладання індивідуальних 
освітніх траєкторій та втілення їх в індивідуальних навчальних 
планах кожного учня завдяки вибору форм здобуття загальної 
середньої освіти (педагогічний патронат, екстернат, сімейна 
освіта); навчальних планів і програм; освітніх компонент 
(інтегрованих курсів), зокрема вибіркових, і рівнів їх 
складності; форм організації освітнього процесу, методів, 
засобів, технологій  навчання; темпу засвоєння освітньої 
програми та /або послідовності вивчення окремих навчальних 
предметів (інтегрованих курсів). 

 Школа створює здоров’язбережувальне, комфортне, 
недискримінаційне, інформаційно-насичене освітнє 
середовище. 

 Дітей вчать справлятися зі стресом та напругою.  
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 Школа дбає про розкриття потенціалу кожної 
дитини.  

 Школа забезпечує неупереджене, гуманне ставлення 
до кожного учня, запобігає проявам булінгу й дискримінації за 
будь-якою ознакою. 

 Педагогічні працівники застосовують формувальне 
оцінювання учнів, що дозволяє відстежувати особистісний 
поступ дитини, хід опановування нею навчального матеріалу  
та допомогти спроєктувати індивідуальну освітню траєкторію 
особистості. 

 Учні набувають можливості навчатися в 
різновікових предметних або міжпредметних групах. 

 Учителі отримали право укладати авторські 
навчальні програми, на свій розсуд обирати підручники,  
використовувати методи, технології, засоби навчання; активно 
відстоювати особисту професійну позицію.  

Зазначене дозволяє констатувати, що педагогіка 
партнерства створює фундамент для реалізації 
індивідуального підходу в навчанні і вихованні. Водночас 
індивідуальний підхід постає головним каталізатором 
підвищення якості шкільної освіти, забезпечення прогресу 
учня, критерієм професійно-педагогічної майстерності 
вчителя й управлінської  діяльності керівника закладу освіти. 
Такий підхід повертає школу до особистості дитини, до 
глибокого вивчення її внутрішнього світу, розкриття 
природних задатків, розвитку здібностей і талантів. Відтак 
освітній процес має бути організований так, щоб розбудити, 
викликати до життя приховані внутрішні сили і можливості 
дитини, використати їх для більш повного і вільного розвитку 
особистості. 

Окрім того, педагогіка партнерства змінює стиль 
відносин між учителем і учнями:  

- не забороняти, а спрямовувати;  
- не управляти, а співкерувати;  



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 97 

- не примушувати, а переконувати;  
- не командувати, а організовувати;  
- не обмежувати, а надавати свободу 

вибору [65, С. 291].  
Такий стиль відносин дозволяє дитині не боятися 

помилятися, висловлювати власну точку зору, здійснювати 
вільний вибір, відчувати зацікавленість учителя у власні долі, 
виявляти ініціативність і бажання брати участь у спільних 
справах.  

Водночас педагогіка партнерства продукує і нові ролі 
вчителя: тьютор, модератор, ментор, коуч, фасилітатор, 
едвайзер та ін. 

1.Тьютор (від лат. tutorem – наставник, опікун) - особа, 
котра надає допомогу в розробленні і реалізації 
індивідуальних освітніх програм, допомагає здобувачам 
вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію. Педагог-
тьютор - ключова фігура в організації самостійної роботи 
учнів, дистанційного навчання, виховних заходів. Наразі в 
Україні діють Тьюторські асоціації, які займаються 
розробленням стандартів тьюторства, поширюють сертифіковані 
тьюторські практики, тьюторські технології, програми 
формування тьюторської компетентності педагога [26]. 

2. Фасилітатор (від лат. facilis – легкий, зручний) – особа, 
яка забезпечує успішну групову комунікацію. Педагог-
фасилітатор допомагає групі усвідомити спільну мету і 
підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цієї 
мети в процесі дискусії. 

3. Модератор - це наставник, керівник, який надає 
підтримку і забезпечує активну роботи групи [27]. Педагог-
модератор відповідає за дотримання встановлених правил і 
норм поведінки на інтернет-ресурсах, в умовах електронного і 
змішаного навчання.  

4 Ментор (від лат. mentos – намір, ціль, дух) – педагог-
наставник. Менторство передбачає відносини наставництва 
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між молодим педагогом, який не має професійного досвіду, і 
досвідченим педагогом. Існують різні моделі менторства: 

- ментор виступає у ролі вчителя, передає правила і 
цінності, які мають бути засвоєні; 

- ментор пов’язує навчання з практичним застосуванням 
знань; 

- ментор допомагає знайти безпечне місце для 
психологічного розвантаження; 

- ментор допомагає досягнути особистісних і 
професійних цілей тощо [17, с. 23].  

5. Едвайзер (від лат. advisor- розмірковувати, давати 
поради) - педагог, який надає поради у виборі індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувача. В сучасній освітній практиці 
едвайзер виконує такі функції: допомагає особистісному 
розвитку здобувача; допомагає в розробленні контенту 
навчальних програм; допомагає підтримувати традиції 
конкретного закладу освіти.  

6. Коуч  (від англ.. coaching – спів досягнення, сприяння) – 
людина, яка ставить «сильні» питання. Педагог-коуч створює 
партнерські відносини, спрямовані на допомогу 
учневі/колегам/батькам самореалізуватися, ефективно діяти та 
навчатися нового впродовж життя. Педагог-коуч допомагає 
дитині розвивати компетентності й усувати наявні обмеження 
для досягнення важливих для неї цілей у майбутній 
професійній і особистій сферах. Відповідно коучинг – це 
мистецтво сприяти розвитку інших [26]. 

Реалізувати названі ролі педагогу допоможе технологія 
коучингу. Зупинимося більш детально на характеристиці цієї 
технології - одного з дієвих інструментів реалізації педагогіки 
партнерства в новій українській школі й досягнення мети 
загальної середньої освіти. 

Коучинг міцно утвердився у сфері бізнесу. В освітній 
галузі є достатньо новим явищем. Утім його потенційні 
можливості є значними. Названа технологія продукує ресурси 
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для формулювання і максимально швидкого досягнення будь-
якою особою поставленої мети завдяки мобілізації 
внутрішнього потенціалу, опанування моделями і техніками 
досягнення успіху, розвитку здібностей, вдосконалення 
набутих умінь і навичок.  

Зазначимо, що технологія коучингу знайшла теоретичне 
обґрунтування насамперед у працях зарубіжних дослідників: 
Т. Голві [19], М. Аткінсона [10], М. Дауні [21], Дж. Уітмора [5; 6], 
Р. Ділста [23] та ін. і практичне втілення в бізнесі та 
неформальній освіті. 

В Україні дослідницький простір цієї проблеми до 2000-
х років був досить обмежений. Лише в останні роки наукова 
активність дослідників з цього питання зросла. Побачили світ 
монографії, наукові статті, посібники, які презентували 
зарубіжний дослід розроблення цієї проблематики, а також 
пропонували шляхи адаптації коучингу в національній системі 
освіти: С. Воронова [18]; М. Рубінс [53]; А. Горон [20]; 
Л. Зеленська [29]; І. Аскініна, О.  Войтанішек, О. Маніна [9]; 
Ю. Свириденко [54]; Н. Косачова [36], О. Нежинська, 
В. Тименко [48] та ін.  

Зазначимо, що більшість названих дослідників 
характеризують коучинг як дієвий інструмент в управлінні 
персоналом закладу освіти. На наше переконання, можливості 
технології коучингу набагато ширші. Названа технологія може 
бути легко адаптована й використана для встановлення довіри, 
підтримки, партнерства усіх учасників освітнього процесу – 
учнів, педагогічних працівників, батьків, адміністрації. 

Аналіз наукових джерел із визначеної проблеми [10; 18; 
19; 53; 48] дозволив з’ясувати етимологію цього поняття і 
виявити витоки становлення й розвитку технології коучингу. 
Дослівний переклад терміну «коучинг»  (з англ. coaching) – 
«тренерство». Це метод навчання, у процесі якого людина, яку 
називають коучем, надає допомогу тому, хто навчається 
(клієнт), досягти освітніх, життєвих або професійних цілей. 
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Отже, коуч – це тренер, здатний перетворити пересічну 
людину на  чемпіона.  

Термін «коуч» має угорське походження («coach» – візок, 
карета). У XVI ст. в селі Кочсі два брати змайстрували перші 
карети на ресорах, які легко і з комфортом доставляли 
бажаючих до пункту призначення. Згодом термін «coach» став 
активно вживатися в англійській мові у двох значеннях:                   
1) тренер, наставник, інструктор, куратор; 2) вагон, автобус, 
візок [53]. У поданих визначення простежуються певні 
аналогії – «те, що швидко доставляє до мети і допомагає 
рухатися». Починаючи з другої половини XIX століття, в 
Англії коучами стали називати приватних репетиторів. З                
90-х років XIX століття  термін «коуч» з’явився в спортивній 
лексиці у значенні спортивного тренера, який допомагає 
спортсмену використати усі внутрішні ресурси і піднятися на 
вищий щабель[18, С. 8].  

Згодом термін «коучинг» стали вживати для 
характеристики будь-якої діяльності, що пов’язана з 
наставництвом, інструктуванням або консультуванням. 
Зокрема, починаючи з 80-х років XX століття, коучинг активно 
практикують у бізнесі. Сьогодні функціонує близько 50 шкіл 
коучингу, відомо понад 500 його різновидів. На початку                
90-х років XX століття коучинг виокремився в окрему 
професію. Наприклад, 2001 року у США за сприяння 
Міжнародної Федерації Коучів професія коуча набула 
офіційного статусу. Призначення коучингу як професії 
вбачалося у тому, щоб всіляко «сприяти людині в досягненні її 
життєвих цілей, розвитку й успіху» [18, С. 8]. 

В Україні Міжнародна коучингова федерація (ICF), 
Міжнародний Еріксонівський університет (ECI) проводять 
тренінги, реалізують  сертифіковані програми, відкривають 
школи управління. Ексклюзивним правом втілювати такі 
навчальні програми в Україні володіє компанія Working People 
Group [67].  
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Основні загальноприйняті визначення терміну 
«коучинг» такі:  

- «…мистецтво створення за допомогою бесіди і 
поведінки середовища, яке полегшує рух людини до бажаних 
цілей, так, щоб воно приносило задоволення» [19]; 

- «…мистецтво сприяти підвищенню результативності, 
навчанню і розвитку іншої людини» [21]; 

- «…процес співпраці, спрямований на те, щоб сприяти 
саморозвитку особистості шляхом осмислення власної 
діяльності, рефлексивного застосування знань і вмінь» [4]; 

- «…свідомо створені партнерські відносини, спрямовані 
на допомогу людині самореалізуватися, ефективно діяти та 
навчатися нового впродовж усього життя» [6]; 

- «…процес підтримки, розвитку та закріплення умінь за 
допомогою іншої особи – коуча – через спостереження, 
постановку цілей і завдань, регулярне надання зворотного 
зв’язку і тренування нових моделей поведінки» [1]; 

- «…безперервне співробітництво, яке допомагає 
клієнтам досягати реальних результатів у своєму особистому 
й професійному житті. За допомогою процесу коучингу 
клієнти поглиблюють свої знання, підвищують свій коефіцієнт 
корисної дії (ККД) і покращують якість життя» [67]. 

Зазначене вище дозволяє розглядати коучинг як процес 
партнерської взаємодії, співпраці коуча з особою (групою 
осіб), яка готова вдосконалюватися, розвивати власний 
потенціал для досягнення особистих і професійних цілей. 
Результатами коучингу є підвищення продуктивності 
діяльності кожної людини або групи в цілому, покращення 
взаємовідносин у групі, набуття здатності ефективно діяти в 
умовах невизначеності, швидко адаптуватися до змін. 

Базисом коучингу як технології є партнерська взаємодія, 
акцент на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, 
спрямованість на досягнення визначених цілей. Зважаючи на 
це, ключовими принципами коучингу є: 
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1. Відсутність жорсткого експертного оцінювання. За 
такого стилю коуч не пропонує готового рішення, він надає 
особі, з якою працює, компетентну допомогу в пошуках 
власного рішення; 

2. Коуч ніколи не оцінює поставлене завдання, не 
пропонує як пріоритетні свої варіанти рішення, не дає 
безнадійних порад. 

Існують й інші принципи, які бере до уваги коуч у 
процесі міжособистісної взаємодії: 

– принцип усвідомлення та відповідальності. У коучингу 
важливо правильно розставити акценти: забезпечити у клієнта 
перехід мотивації від «уникнення невдач» до мотивації 
«досягнення успіху». При цьому коуч бере на себе 
відповідальність допомогти клієнту віднайти свої сильні 
сторони, правильно сформулювати цілі, визначити ресурси їх 
досягнення, самореалізуватися. Сприяючи розвитку 
самосвідомості клієнта, коуч допомагає йому більшою мірою 
зрозуміти себе, визначити очікування, сформулювати цілі. Він 
фасилітує прийняті клієнтом рішення, надихає його брати на 
себе відповідальності за вчинки і дії. Отже, реалізація цього 
принципу полягає в тому, що коуч відповідає за процес 
досягнення результату, а клієнт – за результат і дії, пов’язані з 
його досягненням. 

- принцип єдності і взаємодії грунтується на тому, що 
здобутки й вагомі напрацювання в одному виді діяльності 
слугують підвалинами досягнення успіху в інших сферах 
діяльності. Водночас усвідомлення особистісних проблем у 
відносинах впливає на всі види і сфери діяльності. 

- принцип гнучкості. Формування гнучкості мислення, 
усвідомлення наявних стереотипів і алгоритмів власної 
поведінки. Практика свідчить, що фактично кожна людина 
зіштовхується з труднощами, коли робить спробу зробити 
щось нове або змінити себе. У цих процесах роль коуча 
незамінна, оскільки за його сприяння і підтримки 
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розробляються етапи реалізації нової стратегії особистісного і 
професійного розвитку клієнта. Завдяки такій партнерській 
співпраці в клієнта з’являється віра у власні можливості та 
здібності, які так необхідні для досягнення поставлених цілей.  

- принцип партнерства передбачає комунікативне 
співробітництво, так звані суб’єкт-суб’єктні відносини. 
Коучинг спрямований на формування партнерських стосунків 
між коучем і клієнтом. 

- принцип ієрархічності розвитку. За висловом 
А. Енштейна, найважливіші проблеми, з якими стикається 
людина, не можуть бути вирішені на тому ж рівні мислення, на 
якому вона була, коли їх створювала. Щодня людина робить 
вибір, приймає важливі рішення. На жаль, вона відштовхується 
від установок, стереотипів і досвіду попередніх перемог і 
поразок, які вже частково застаріли. Коуч допомагає подолати ці 
стереотипи та рухатися далі [48, С. 13-14]. 

Наразі існує чимала кількість класифікацій і видів 
коучингу. Дослідниця С. Воронова, узагальнивши чинні 
підходи, наводить такі дані: «…П. Зеус виділяє три види 
коучингу: бізнес, адміністративний та Life. Т. Борова і 
Дж. О’Коннор обґрунтовує п’ять його основних видів:           
бізнес-коучинг, адміністративний коучинг, кар’єрний коучинг, 
Life-коучинг, спортивний коучинг. Я. Адуі, П. Вріца, Е. Грант, 
Р. Ділст, Дж. Лусіані та ін. виділяють ко-активний коучинг, 
Self-коучинг, трансформаційний коучинг, NLP-коучинг, 
провокативний коучинг, процесуальний коучинг, трансакційний 
коучинг, коучинг прийняття рішень, системний коучинг» [18, С. 15]. 

Наведені дані дозволяють говорити про три основні 
сфери застосування коучингу: 

1. Адміністративний (політичний) – передбачає 
співпрацю коуча з керівниками компаній, організацій, 
державних установ або політичних структур.  У цьому сенсі 
коуч допомагає утримувати та примножувати досягнення 
політичного діяча чи керівника компанії: розподіляти ресурси, 
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здійснювати стратегічне лідерство, грамотно реалізовувати 
владні повноваження. 

2. Бізнес-коучинг спрямований на те, щоб допомогти 
співробітникам компанії долати професійні труднощі. Бізнес-
коучинг може бути зосереджений як на окремих працівниках, 
так і на системі бізнесу в цілому. Зважаючи на це, розрізняють 
персональний бізнес-коучинг і командний бізнес-коучинг. 
Головним результатом бізнес-коучингу є покращення 
показників роботи: фінансових, логістичних, управлінських 
тощо. 

3. Life-коучинг (життєвий коучинг) – орієнтований на 
надання допомоги будь-якій особі в досягненні персональних 
цілей – професійних та/або організаційних. Такий різновид 
коучингу дозволяє кожному розв’язувати життєві питання, 
просуватися вперед від однієї віхи життя до іншої. У цьому 
сенсі доцільно вдаватися до індивідуального або групового 
(наприклад, сімейного) коучингу. 

У сучасному науковому просторі дослідники [12; 18; 48; 53] 
виокремлюють як окремий вид  педагогічний (освітній) 
коучинг – технологію підвищення ефективності взаємодії 
учасників освітнього процесу для досягнення програмних  
результатів навчання на основі зацікавленості, співробітництва, 
розподілу відповідальності. В педагогічному коучингу кожен 
учасник освітнього процесу сам формує власні цілі і критерії 
їх досягнення, стратегії і кроки, зіставляючи їх з цілями 
закладу освіти. Отже, в педагогічному коучингу клієнтами 
виступають всі учасники освітнього процесу. Це дало підстави 
дослідниці Т. Боровій тлумачити педагогічний (освітній) 
коучинг як «систему заходів щодо встановлення взаємодії між 
учасниками освітнього процесу з метою досягнення взаємно 
визнаних цілей як з удосконалення професійної діяльності, так 
і підвищення якості навчання, що, у свою чергу, призведе до 
підвищення ефективності роботи закладу освіти» [13]. 

Підкреслимо, що у сфері освіти коучинг якнайкраще 
дозволяє втілити в життя формулу: партнерство – розкриття 
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потенціалу – результат. Зважаючи на це, в межах реалізації 
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 
коучинг важливий для забезпечення тісної взаємодії, співпраці 
учителя з учнем/учнями за такими напрямами: 

- створення умов, за яких процес досягнення цілей 
виступає для учнів у якості мотиватора особистого прогресу; 

- проєктування технологій соціальної взаємодії, 
інтерактивних форм підтримки активності учнів на уроці й у 
позанавчальний час; 

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу 
індивідуальної освітньої траєкторії учня, досягнення ним 
програмних результатів навчання; 

- опанування учнями алгоритмом досягнення мети; 
- створення атмосфери радості, задоволення учнів від 

власних успіхів і досягнень; 
- розвиток прихованого потенціалу, здібностей і талантів 

учнів; 
- формування відповідальності за власний результат 

тощо. 
Водночас педагогічний коучинг має потужні важелі для 

забезпечення особистої і професійної підтримки педагогічних 
працівників. Зазначене вище зумовило появу таких різновидів 
педагогічного коучингу, як: 

- коучинг адміністративний – вид коучингу, що 
передбачає різноманітні способи допомоги педагогічним 
працівникам у підвищенні ефективності їх професійно-
педагогічної діяльності; включає в себе коучинг проєктів, а 
також ситуативний і транзитивний коучинг; 

- коучинг життєвий – вид коучингу, спрямований на 
допомогу педагогічним працівникам у досягненні особистих 
цілей, які можуть бути незалежні від професійних чи 
колективних; сприяє ефективному вирішенню різних проблем, 
з якими стикаються педагогічні працівники при переході від 
одного життєвого етапу до іншого;  
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- коучинг індивідуальний – вид коучингу, що охоплює 
сукупність методів і технік планування педагогом власного 
життя, управління його змінами й розвитком. Метою є 
створення самого себе як особистості з необхідними, 
бажаними якостями і характеристиками в соціальному, 
особистісному, міжособистісному, духовному аспектах; 

- коучинг проєктів – вид коучингу, спрямований на 
забезпечення стратегічного керівництва педагогічним 
колективом з метою досягнення найвищого результату (акме-
результату);  

- коучинг ситуативний – вид коучингу, зосереджений на 
самовдосконаленні педагогічного працівника за певним 
напрямом професійно-педагогічної діяльності, зокрема його 
здатності до педагогічної імпровізації, умінні творчо 
розв’язувати професійні ситуації тощо;  

- коучинг транзитивний – вид коучингу, в основі якого 
лежать моделі і техніки, спрямовані на забезпечення 
підтримки педагогічних працівників у стресових ситуаціях, 
під час зміни виду професійно-педагогічної діяльності або 
професійної ролі [42]. 

Названі різновиди педагогічного коучингу спрямовані на 
розв’язання таких завдань, як-от:  

- створити єдиний диференційований акмеологічний 
освітній простір для неперервного розвитку педагогічної 
майстерності за індивідуальними освітніми траєкторіями для 
забезпечення мобільності, конкурентоздатності педагогічних 
працівників, враховуючи швидкозмінні вимоги національного 
та міжнародного ринків праці;  

- забезпечити науково-методичний, психолого-
педагогічний, інформаційно-комунікаційний супровід, 
висококваліфіковані індивідуальні тренування педагогічних 
працівників для неперервного розвитку їх педагогічної 
майстерності, активізації прихованих внутрішніх ресурсів, 
вияву творчого потенціалу, оволодіння інноваційними 
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методами і технологіями навчання і виховання, організації 
ефективного спілкування з учасниками освітнього процесу з 
дотриманням принципів педагогіки партнерства, що дозволяє 
досягти акме-періоду у професійному та особистісному 
зростанні;  

- стимулювати педагогічних працівників до 
саморозвитку з метою досягнення високої якості неперервної 
педагогічної освіти, формування сталої акмеологічної позиції, 
здатності до виконання нових професійних ролей і функцій, 
упровадження освітніх інновацій  в освітній процес;  

- формувати готовність педагогічних працівників до 
конкуренції на ринку освітніх послуг, виконання професійних 
функцій на високому рівні, постійного самовдосконалення, 
самореалізації, навчання впродовж життя; 

- унормувати порядок надання можливості педагогічним 
працівникам отримати професійні кваліфікації відповідно до 
ринку праці, сформувати і вдосконалити професійно значущі 
компетентності [55]. 

У цьому сенсі педагогічний коучинг має потужні важелі 
для того, аби створити умови, за яких педагогічний працівник 
чи педагогічний колектив закладу освіти працювали б більш 
ефективно для досягнення поставлених цілей. Технології 
коучингу допомагають педагогічним працівникам чітко 
структурувати алгоритми цілепокладання, планування, 
мотивації, розкрити творчий потенціал, змоделювати 
стратегію виходу в «простір рішення». До того ж педагогічний 
коучинг надзвичайно ефективний у процесі організації 
сертифікації вчителів, підготовки професійного портфоліо до 
атестації, участі в професійних конкурсах, представленні 
особистого інноваційного педагогічного досвіду, науково-
дослідницькій діяльності [56, С. 23]. 

Педагогічний коучинг формує переконання: «Я живу і 
дію тут і зараз», «Я маю чітке уявлення про своє майбутнє», 
«Я є зрілою, самомотивованою особистістю», «Я є частиною 
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рішення», «Я і люди, які мене оточують – це найвища 
цінність», «Я знаю, що мені робити, і я це зроблю», «Я 
отримую задоволення від діяльності», «Я визначаю пріоритети 
і формулюю цілі» [18, С. 19]. 

Щоб процес педагогічного коучингу був ефективним, 
педагогічні працівники мають оволодіти відповідними 
методами й інструментами.   

Методами коучингу є: спостереження, опитування, 
бесіда, тестування, тренінг, а також моделі і техніки 
самоактуалізації, адаптовані спеціально для коучингу: GROW, 
SMAS, VALOR, SUCCES, SCORE, «ПРАПДА», SMART, 
техніка постановки питань, техніка «Колесо життєвого 
балансу», техніка «Ромашка Блума», техніка «Дерево 
кореневої причини», техніка «Корабельна рада», стратегія 
Уолта Діснея, піраміда Роберта Ділста,  техніка «Петля 
комунікації», техніка «B.O.F.F.» та ін. 

Методи коучингу дають змогу ефективно організувати 
процес обговорення того чи іншого теоретичного та/або 
практичного аспекту; створюють умови для розвитку 
індивідуальних умінь і навичок (самоорганізації, 
самоменеджменту, аналізу і оцінювання власної діяльності); 
умінь і навичок спілкування (сприйняття інформації, 
постановки питань, аргументації); конструктивної участі в 
роботі команди [31, С.202].  

Особливу роль також відіграють вправи на розвиток 
умінь постановки цілей і стратегічного планування; методи 
діагностування особистісних якостей, створення сприятливої 
психологічної атмосфери; ведення щоденників;симуляція, 
візуалізація; шкалювання на визначення своїх умінь, мотивів, 
обмежень тощо. 

Зміст перелічених методів базується на триступеневій 
схемі: мета – дія – результат. В їх основі лежить заохочення, 
підтримка, постійний зворотний зв’язок, мотивація до 
розвитку нових здібностей і можливостей, визначення, 
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уточнення й оновлення цілей. Відбувається максимізація 
внутрішнього потенціалу людини, усунення внутрішніх 
(страхи, припущення, стереотипи) і зовнішніх (оточення, 
несприятливе середовище) перешкод [18, С. 20].  

Модель коучингу – це схеми проведення інтерв’ю, 
призначені для спрощення і структурування процесу роботи. 
Опанування різними моделями коучингу дозволяє отримати 
відповіді на переважну більшість питань. Найбільш поширені 
моделі коучингу мають певні схожості в організації взаємодії 
з клієнтом (співрозмовником), як-от: 

1. Установлення відносин, побудованих на довірі. 
2. Формулювання цінностей клієнта ґрунтується на 

його меті й очікуваннях. 
3. Інтенсивне опитування клієнта та дослідження його 

потреб [18, С. 20].  
Класичні моделі коучингу слугують підґрунтям для 

здійснення поетапного коучингового процесу, що сприяє 
послідовному виконанню дій і досягненню поставлених цілей 
усіма його учасниками. Базовими вважають такі моделі коучингу: 
GROW, SCORE, VALOR, SUCCES, «ПРАПДА», SMART. 

Модель GROW (назва моделі відповідає першим 
літерам слів, які означають етапи проведення дискусії або 
стадії на шляху до вирішення проблеми): 

I етап (goal) – мета (визначення цілей і завдань 
вирішення проблеми). Питання на цьому етапі: «Яке завдання 
для вас важливо розв’язати?», «Що хотілося б зробити, 
змінити?», «Чому це важливо зробити?», «Як би ви 
сформулювали це завдання/мету?», «Наскільки ця мета 
надихає?», «Які додаткові вигоди можна отримати в результаті 
досягнення цієї мети?», «Які мінуси від її недосягнення?», «Як 
би ви оцінили за 10-бальною шкалою свою впевненість у 
досягненні цієї мети?» 

II етап (reality) – реальність (окреслення стану 
проблеми, визначення ресурсів, знань, необхідних для її 
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вирішення). Питання цього етапу: «Яка поточна ситуація?», 
«Чи були раніше спроби вирішити це завдання?», «Якщо так, 
то що не виходило?, «Що виявилося складним минулого 
разу?», «Що заважає або може перешкоджати в досягненні 
мети?», «Що, на вашу думку, варто було б змінити в собі для 
досягнення мети?», «Що заважає вам змінитися?», «Які ризики 
у процесі досягнення мети?», «Чи заважає вам хтось?», «Як 
саме», «З якою метою вони це роблять?», «Хто у вашому 
оточенні може допомогти?», «Яких ресурсів у вас бракує?», 
«Які ресурси ви маєте уже зараз?». 

III етап (option) – варіант (пошук шляхів вирішення 
проблеми, вибір найоптимальніших). Питання на цьому етапі: 
«Який найпростіший шлях вирішення цього завдання?», 
«Яким може бути перший крок», «Яке ідеальне рішення?», «Як 
створити ресурс, якого не вистачає?», «Хто може поділитися 
ресурсами?», «Де може бути потрібна інформація?». «Де 
набути потрібних навичок?», «Як знайти на все час?», «Що ви 
вже робите для досягнення мети?», «Чи знаєте ви когось, хто з 
легкістю може впоратися з такого роду перешкодами?», «Які 
якості йому в цьому допомагають?», , «Що вам в цьому може 
допомогти?», «Що насправді мотивує вас на вирішення цього 
завдання?», «Скільки варіантів рішення цього завдання ви 
бачите?», «Який варіант рішення найприйнятніший для вас?» 

IV етап (will) – воля/намір (застосування обраних 
стратегій, перевірка в дії). На цьому етапі визначають 
конкретний план дій. Для цього доцільно ставити такі питання: 
«Яким буде перший крок?», «Коли його можна зробити?», «А 
що стане другим кроком?», «Коли?», «Чи знаєте, яким буде 
останній крок?», «Чи є ці кроки реалістичними?», «Чи є щось, 
що можна додати до списку дій?», «Як зберегти мотивацію до 
кінця шляху?», «Хто може підтримати Вас?», «Куди можна 
звернутися за підтримкою в першу чергу?, «В останню 
чергу?», «На кого вплинуть ваші кроки?», «Кого слід 
проінформувати?», «Чи можлива негативна реакція?», «Як ви 
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з нею впораєтесь?», «Оцініть за 10-бальною шкалою, 
наскільки ви впевнені у здійсненні плану?», «Що треба 
зробити, аби бути більш упевненим?», «Чи у всіх кроків є 
дати?», «Як ви себе заохотите після завершення цього 
завдання?» [56, С. 60-63]. 

Техніка SMART - застосовується для визначення мети. 
SMART – це абревіатура, де перші літери англійських слів 
дозволяють правильно сформулювати цілі:  

Specific (специфічні) – цілі мають формулюватися 
зрозумілою мовою, чітко, із використанням вживаної лексики 
і вказувати на кінцевий результат; завдання мають бути 
зрозумілі усім учасникам процесу.  

Measurable (вимірювані) – цілі повинні бути вимірювані, 
тобто мати визначені критерії, за яким можна оцінити ступінь 
виконання поставленого завдання. Бажано формулювати як 
проміжні, так і підсумкові критерії оцінки досягнення 
результату. Це важливо для аналізу етапів досягненя цілі, 
визначення труднощів на певних етапах, окремих прорахунків 
чи накреслення стимулювальних дій.  

Achievable (досяжні) – цілі мають узгоджуватися з 
реальністю (тобто завдання і терміни їх виконання повинні 
брати до уваги зовнішні і внутрішні ресурси). 

Relevant (реалістичні) – цілі мають бути досяжними, 
стосуватися лише того, що можна зробити у реальному світі; 
загальні і часткові завдання мають співвідноситися між собою 
і узгоджуватися із стратегічними цілями.  

Time bound (визначені в часі) – цілі мають обмежуватися 
чіткими часовими рамками реалізації, визначати терміни 
виконання (досягнення) кінцевого і проміжних результатів  

Відповідно питання за всіма параметрами SMART 
підпадають під такий алгоритм:  

• S: «Чого Ви прагнете досягти?»  
• М: «Як можна це виміряти? Як Ви дізнаєтеся, що 

досягли мети?»  
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• А: «Наскільки ця мета досяжна?»  
• R: «Наскільки реально досягти цього за визначенний  

проміжок часу?»  
• Т: «За який термін Ви хотіли б досягти цієї мети?»  
• Екологія: «На кого ще може вплинути реалізація цієї 

ідеї?» 
 • Зона контролю: «Наскільки Ви можете впливати на 

ситуацію? Чи знаходиться вона в зоні вашого контролю? Що 
саме Ви можете контролювати?».  

Ці питання можна ставити і в довільному порядку, щоб 
забезпечити звичний характер розмови, але вони обов’язково 
мають  бути опрацьовані [53].  

Модель «О.S.C.E.R» є інструментом коучингу в роботі 
з проблемними ситуаціями. Інколи клієнт в коучингу 
приходить не з готовою метою, а з труднощами і перешкодами. 
Ця модель демонструє маршрут клієнту від проблеми до мети, 
яка надихає. Питання, які ставлять під час реалізації цієї 
моделі такі: 

O – бажаний результат – конкретна мета, усвідомлення 
бажаної ситуації: «Що ви хочете?», «Що конкретно буде 
результатом?», «Як упізнаєте?». 

S – симптоми (справжній стан) – як правило, є найбільш 
помітними і усвідомленими аспектами проблеми, які 
розглядають: «Що ви маєте натомість?», «Яка поточна 
ситуація?», «Що відбувається/є зараз?», «Що хочете 
змінити?», «Що відбувається, коли?». 

C – причини – основні елементи, що відповідають за 
появу симптомів; досліджують зв’язки «причина – наслідки», 
створюють усвідомлення: «Чому не маєте того, що ви 
хочете?», «Що слугує причиною нинішнього стану справ?», 
«Що станеться, якщо отримаєте бажаний стан?», «Що 
станеться, якщо не отримаєте бажаного стану?». Вторинні 
вигоди: «Що ви отримаєте від того, що відбудеться?», «Що ви 
втратите, якщо це не станеться?» 
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E – ефекти – більш тривалі наслідки досягнення 
конкретного результату; діалог про майбутні позитивні 
наслідки підсилюють мотивацію: «Що станеться після 
досягнення мети/отримання бажаного стану?», «Що вам це 
дасть?», «Як отримані зміни позначаться на вашому житті й на 
житті ваших близьких?», «Які більш далекі наслідки ви можете 
передбачити?». 

R – ресурси – основні елементи, які відповідають за 
усунення причин симптомів і підтримання бажаних 
результатів: «Що вам потрібно для досягнення мети?», «Що 
могло б вам допомогти перейти до швидких змін?», «Чого вам 
не вистачало для отримання результату?» [18, С. 23-24]. 

Модель «VALOR» 
Слово «valor» перекладається як відвага, мужність.  
Етапи моделі: 
V (vision) – бачення (формування бачення щодо змін). 

Перелік питань на цьому етапі: «В якому напрямі бажаєте 
рухатися?», «Чого хочете досягти в житті?», «Що хочете 
зробити?», «Ким/яким хочете бути?», «Чого не хочете в 
житті?». Останнє питання дуже часто допомагає, якщо 
виникають труднощі з відповідями на попередні питання. 
Найчастіше легше сформулювати те, що не подобається, чого 
не хочеться в житті. 

A (awareness) – усвідомлення (хто я і де зараз?). На цьому 
етапі відбувається визначення, де клієнт перебуває зараз, якою 
є стартова позиція. Важливо визначитися з тим, що для клієнта 
дійсно важливо, якими є його цінності, що надихає і в чому 
сенс його життя. Перелік питань: «Що для Вас важливо в 
житті?», «Що Вас надихає в житті?», «Про що Ви можете 
годинами говорити?», «З ким ви можете спілкуватися, 
проводити час із задоволенням?», «У чому бачите Ваше 
призначення?». 

L (love) – любов (Що допоможе мені досягти бажаного? 
Що підтримає мою мотивацію?). Цей етап – порівняння 
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першого і другого етапів. Часто після з’ясування питань про 
те, хто я та що для мене важливо, виникає чітке уявлення про 
вектор руху, розвитку, змін. На цьому етапі можна поставити 
такі питання: «Куди, у якому напрямі ви рухаєтесь зараз?», 
«Що можна зробити для себе, для свого життя?», «Які ваші 
переваги будуть сприяти просуванню до поставлених цілей?». 

O (obstaecles) – перешкоди (із чим можна 
зіштовхнутися?). На цьому етапі відбувається постановка 
питань про можливі труднощі, що можуть виникнути у процесі 
досягнення мети. Ці питання чудово прописані в моделі 
GROW і ними можна скористатися як підказкою. 

R (results) – результати (Як довідатися, що я на 
правильному шляху/досягнув бажаного результату?). Питання 
цього етапу багато в чому перетинаються із завершальним 
етапом моделі GROW: «Яким буде результат особистих 
змін?», «У чому і як він буде проявлятися?», «Які дії можна 
зробити», «Яка з цих дій може бути першим кроком?», 
«Оцініть свою готовність зробити перший крок» (за шкалою 
від 1 до 10) [18, С. 24-25]. 

SUCCES – тактична модель. 
S: Session Planing  (планування). Як правило, в коучингу 

більшість клієнтів не знає, до чого прагнути, де саме можна 
реалізувати власний потенціал. У такому разі провідну роль 
має відігравати планування, яке дозволяє створити 
організовану структуру всього процесу.   

U: Uplifting Experiences (вихідний досвід). Людина здатна 
досягати успіху, якщо вміє зосереджувати свою увагу на 
позитивних сторонах будь-якого процесу/діяльності. Назвіть 
ситуації власного (колективного) успіху! 

C: Charting Your Course (планування діяльності). 
Планування будь-якої діяльності розпочинається з постановки 
безлічі питань, що стосуються обраної проблеми, і фіксування 
можливих (реалістичних) шляхів досягнення поставленої цілі.  



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 115 

C: Creating Opportunities (можливості). Коуч має 
допомогти клієнту віднайти його внутрішні, нереалізовані, 
потенційні можливості і допомогти визначити ті, які дозволять 
досягти поставленої мети.  

E: Expectations and Commitments (очікування та 
зобов’язання). У плануванні важливо визначити порядок 
конкретних дій, окреслити коло взятих на себе зобов’язань. 
Рух вперед можливий лише через діяльність.  

S: Synergy (взаємодія). У більшості випадків люди не 
доводять справу до кінця через те, що невпевнені у 
правильності своїх дій. У зв’язку з цим вони часто 
відхиляються від запланованого. Це блокує внутрішню 
енергію, негативно впливає на перебіг самого процесу 
досягнення цілі і кінцевий результат. За підтримки коуча 
важливо установити зв’язок  між тим, чого прагне досягнути 
клієнт, і тим, як він почувається стосовно цього.  

S: Summary (резюме). Формулювання бажаного 
результату і стисле резюмування того, що було напрацьовано 
під час сеансу клієнта з коучем. Якщо клієнт не докладає 
зусиль аби зафіксувати свої думки та ідеї, які з’явилися під час 
сеансу, то, швидше за все, він про них не згадає і не використає 
для реалізації поставленої мети [38, С. 78]. 

Модель «ПРАПДА» 
I етап. Проблема та її усвідомлення – що мені заважає. 
На цьому етапі відбувається обговорення проблемної зони. 

Відбувається пошуку відповіді на питання: «Що мене не 
влаштовує в цій ситуації?», «Що можна змінити на краще?», 
«Чому мене не задовольняє те, що є?». Результатом цього етапу є 
чітка відповідь на питання про те, що заважає клієнту рухатися 
вперед, його первинне усвідомлення бажання змінюватися. 

II етап. Результат, який отримаємо у разі усунення 
проблеми, - чого я досягну, якщо зміню ситуацію. 

Обговорення того, який виграш отримає клієнт у разі 
зміни ситуації та вирішення проблеми; зважування 
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екологічності – чи дійсно виграш буде таким значним, що 
заради нього варто постаратися щось змінити. Результатом 
цього етапу є переконання в тому, що дійсно варто щось 
міняти. 

III етап. Аналіз причин появи проблеми на рівні поглядів 
людини. Що в моїх поглядах і уявленнях робить моя поведінка 
або ставлення до ситуації саме таким, що мені заважає? На 
цьому етапі клієнт відповідає максимально докладно на 
відкриті питання про причини появи проблеми. Досить часто 
саме на цьому етапі виявляються приховані причини, які 
можливо людина сама не усвідомлює. 

IV етап. Погляди: робота з поглядами людини. На цьому 
етапі відбувається з’ясування, які погляди і переконання треба 
змінити, щоб досягти бажаного результату (самомотивація). 

V етап. Дії – як у реальній діяльності має змінитися 
поведінка, яких навичок, моделей поведінки має набути. На 
цьому етапі відбувається обговорення реальних навичок, 
поведінкових моделей, які мають з’явитися або змінитися. 

VI етап. Аналіз успішності нової поведінки – чи досяг клієнт 
за рахунок нової поведінки бажаного результату. Чи дійсно 
виграш вартий зусиль? Розроблення плану підтримувальних 
заходів, які сприятимуть закріпленню поведінки [43].  

Дослідниця С. Воронова у дослідженні «Коуч-технологія 
для директора школи» [18] навела приклади окремих технік 
педагогічного коучингу, які є дієвими у побудові партнерських 
стосунків між учасниками освітнього процесу. Схарактеризуємо 
окремі з них.  

Техніка постановки питань. Знак питання за своєю 
формою нагадує рибальський гачок. Кожен знає, що за його 
допомогою можна впіймати рибу. Але чи в кожного це вийде? 
Для цього необхідно оволодіти умінням формулювати і 
ставити запитання. Кожне правильне коучингове питання: 
просте, середньої довжини, має одну ідею за раз, 
неупереджене, без підступу і провокації [18, С. 13]. 
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Таблиця 1. 
Приклади формулювання питань у коуч-стилі [18, С.13] 

Неправильні 
питання 

Правильні питання Питання для невдах 

Питання, що містить 
відповідь 

 Відповідь у 
самому питанні, чи 
не так? 
 Цікаво, хочеться 
дізнатися, ви 
помітили, що? 
Безглузді питання 
(пропущений 
контекст): 

 І хто ти після 
цього? 
 Що з тобою не 
так? 
 Скільки можна? 
Осуд: 

 Скільки тобі ще 
пояснювати? 
 Ти чому не 
дивишся на м’яч? 

 Якого результату 
ви хочете досягти? 
 Що саме Вас лякає? 
 Чого Ви хочете? 
 Що з цього вийде? 
 Як Ви про це 
дізнаєтеся? 
 Що це вам дасть? 
 А як усе насправді? 
 Від чого Вам у 
цьому випадку доведеться  
відмовитися? 
 Де ж ми опинилися? 
 Що далі? 
 Куди б Вам хотілося 
звідси потрапити? 
 Що Ви бачите? 
 Чого Ви навчилися? 
 Що Ви робитимете і 
коли Ви це зробите? 
 Що Ви думаєте? 
 Що заважає ситуації  
змінитися? 

 Про що я шкодую? 
 Що я не бажаю 
змінювати? 
 Що я заперечую в 
собі і у своєму житті? 
 Що я пропускаю? 
 Якого рішення я 
намагаюся уникнути? 
 Що означає «ставки 
високі»? 
 Що я хотів зробити, 
але так і не зробив? 
 Що заважає мені 
перемогти? 
 З якої причини 
необхідно хвилюватися? 
 У чому я маю рацію? 
 Що я готовий, а що 
не готовий змінити? 
 Яка моя репутація? 
 Чого я від себе 
очікую? 

 
Для того, аби оволодіти мистецтвом постановки «сильних 

питань» доцільно використовувати такі техніки, як-от:  
Техніка дослідження питання. Питання коуча 

виявляються не завжди зрозумілими для клієнта. Інколи 
співрозмовник навмисно уникає відповіді на поставлене 
питання. Щоб виправити ситуацію, коучу слід «копати вглиб». 
Це дозволить отримати інформацію, яка була пропущена в 
ході відповіді на попередні питання. Цьому сприяють: 
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- Техніка лійки або «Модель Т» - передбачає бесіду, 
що починається з «копання в шир» спільних тем і гіпотез, а 
потім уточнюється через спостереження за реакцією. 

- Техніка свердла. Фіксується тема і, дотримуючись її, 
співрозмовники заглиблюються. Наприклад: «А могли                        
б Ви пояснити мені це іншими словами?», «Ви сказали,            
що…» [18, С. 14]. 

Техніка викривальних питань. Ця техніка ґрунтується на 
дивергентних питаннях на кшталт: «Чи можете Ви мені 
допомогти, поставивши себе на моє місце?», «Про що б Ви 
себе тут запитали?», «Уявіть, що було б, якби ви вчинили так, 
як хотіли?», «Якби в цій ситуації ваше становище було цілком 
визначеним, то як би воно змінилося?» 

Техніка постановки питання із застосуванням 
цікавості. Цікавість починається з питання: «Цікаво, а…?». 
«Цікаві питання» залишають тему відкритою, стимулюють 
потребу до самопізнання. Наприклад: «Які теми ви плануєте 
включити у свій звіт?», «Що вам дасть завершення цього 
звіту?», «Скільки вправ на тиждень вам потрібно?», «Які 
можливості навчання вам доступні?», «Що б вам хотілося 
довідатися, чого ви зараз не знаєте?». Цікавість стимулює 
співрозмовника шукати відповідь на питання самостійно. 
Шукаючи відповідь самостійно, співрозмовник входить у 
контакт зі своїми внутрішніми ресурсами. Знання, уміння, 
навички, інші компетентності, здобуті у такий спосіб, 
зберігаються надовго, оскільки вони цілком належать самій 
людині. Такий спосіб взаємодії є надзвичайно важливий, 
оскільки сприяє самовдосконаленню співрозмовника і його 
особистісному зростанню. 

Техніка ефективних питань. Мета таких питань полягає 
в тому, щоб забезпечити максимальний вплив на 
співрозмовника. Складні питання змушують вчителя/учня 
займатися аналізом, у процесі якого існує вірогідність 
розгубитися. Ефективні питання тому і сильні, що змушують 
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вчителя/учнів зупинитися й видати відповідь від самої 
глибини серця. Пропонується ставити такі ефективні питання: 
«Якого результату ви прагнете досягти?», «Що саме вас 
лякає?», «Чого ви прагнете?», «Що це вам дасть?», «А як усе 
насправді?», «Від чого вам доведеться в цьому випадку 
відмовитися?» [18, С.14]. 

Техніка «Ромашка Блума» - формує вміння ставити 
питання до певної теми та їх систематизувати. Ця техніка 
спирається на розроблену американським психологом 
Б. Блумом таксономію навчальних цілей за рівнем 
пізнавальної діяльності (знання, розуміння, застосування, 
аналіз, синтез та оцінювання). «Ромашка Блума» включає                  
6 пелюсток, кожна з яких містить певний тип питання. 

1. Прості питання – питання, відповідаючи на які, 
потрібно назвати певні факти, згадати і відтворити певну 
інформацію: «Що?», «Коли?», «Де?», «Як?. Їх часто 
використовують за традиційних форм контролю: на заліках, 
тестах, під час проведення термінологічних диктантів тощо. 

2. Уточнювальні питання. Такі питання зазвичай 
починаються зі слів: «Тобто ти кажеш, що…», «Якщо я правильно 
зрозумів, то…», «Можу помилятися, але по-моєму, ви сказали 
про…». Метою цих питань є надання вчителю/учневі можливості 
для зворотного зв’язку. Інколи їх ставлять з метою отримання 
інформації, відсутньої в повідомленні. 

3. Інтерпретаційні (пояснювальні) питання. Зазвичай 
починаються зі слова «Чому?» і спрямовані на встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків. Наприклад, «Чому листя на 
деревах восени жовтіють?». Цей тип питання спрацьовує, коли 
у відповіді присутній елемент самостійності. 

4. Творчі питання. Цей тип питання найчастіше містить 
частку «б», елементи умовності, припущення, прогнозу: «Що 
змінилося б…?», «Що буде, якщо…?».  

5. Оцінні питання – спрямовані на з’ясування критеріїв 
оцінювання тих чи інших подій, явищ, фактів: «Чому щось 
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добре, а щось погано?», «Чим один урок відрізняється від 
іншого? 

6. Практичні питання. Цей тип питання спрямований на 
встановлення взаємозв’язку між теорією і практикою: «Як 
можна застосувати?», «Чи можна зробити з..?», «Де ви в 
звичайному житті можете спостерігати…?» [18, С. 15]. 

Техніка «Декартові координати». Техніку названо на 
честь Рене Декарта. Іноді її називають «Картезіанський 
квадрат» (латинізоване ім’я Декарта Картезій (Cartesius). 
Техніку використовують у випадку, коли потрібно прийняти 
рішення «робити – не робити». Методика проведення 
передбачає такі етапи: 

I етап. На аркуші паперу накреслити дві лінії, що 
перетинаються в центрі аркуша, таким чином розділивши його 
на 4 рівні частини. Верхня частина (усе, що над віссю Х) 
описуватиме те, що ви отримаєте, в нижній частині аркуша 
(під віссю Х) – те, що ви втратите/не отримаєте в разі того чи 
іншого рішення. У верхньому лівому квадраті записують усі 
можливості, які відкриваються перед клієнтом, якщо клієнт не 
дозволяє цій події статися у його житті: «Що трапиться в 
моєму житті, якщо я відповім «ні»? 

II етап. У верхньому правому квадраті докладно 
відповісти на питання: «Що з’явиться в моєму житті, якщо я 
погоджуся?». 

III етап. У нижньому лівому квадраті записати відповіді 
на питання: «Чого не буде в моєму житті, якщо я відповім 
«ні»? «Яку можливість буде втрачено?» 

IV етап. У нижньому правому квадраті дати відповіді на 
такі питання: «Чого не буде в моєму житті, якщо я скажу 
«так»?, «Які плюси і мінуси ситуації, якщо я наважуся на 
реалізацію задуманого?», «Які ресурси я повинен буду 
витратити?», «Для чого в моєму новому житті не залишиться 
місця?». 
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Рис. 1. Техніка «Декартові координати». 
 
Найчастіше під час відповіді на останнє запитання багато 

сумнівів уже відкинуті, а вибір варіанта рішення очевидний. 
Але якщо відповідь не була такою очевидною, можна 
проаналізувати отримані підсумки двома способами. 

Перший спосіб – логічний. Необхідно оцінити всі 
висловлювання за десятибальною шкалою, де 1 – найменш 
значимий фактор, а 10 – найбільш значимий фактор. Оцінивши 
пріоритет і цінність кожного фактора, обчислити суму балів 
окремо для кожної частини. Порівнявши отримані результати, 
можна об’єктивно оцінити вигоди і втрати кожного рішення. 

Другий спосіб підбиття підсумків – інтуїтивний. 
Обираючи його, слід відключити логіку. Витягнути руки 
долонями вгору, розслабитися і закрити очі. Уявити, що на 
правій долоні лежать усі результати позитивної відповіді, а на 
лівій долоні наслідки відмови. Визначити, у якій руці вантаж 
важчий [18, С. 22-23]. 

Техніка «Колесо життєвого балансу» - допомагає 
зрозуміти, чого прагне змінити людина у своєму житті. 
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Аналізуючи свої життєві пріоритети, доцільно 
використовувати малюнок, де основні напрями й цінності 
життя представлені як радіуси життєвого кола, наприклад: 

- Сектор «Дім і простір». Простір, у якому мешкає 
педагог, має певне значення для його комфорту та якості 
життя. Наскільки умови проживання є комфортними? Чи є 
зручні меблі? Чи взагалі підходить будинок? Чи місто, в якому 
мешкає педагог, є тим містом, що потрібне для проживання 
його особисто і всієї родини? 

- Сектор «Здоров’я». Здоров’я є найбільш важливим 
ресурсом. Якщо ми здорові – ми радіємо життю. Якщо ми 
хворіємо, то нам нічого не потрібно. Важливе значення має 
турбота про своє здоров’я. Не варто прагнути до ідеального 
тіла. Однак гарна форма – запорука успіху. Педагог має 
піклуватися про своє здоров’я, адже це дозволяє досягти 
успіху не тільки в професійній діяльності, але і в інших сферах 
життя. Коли людина здорова, вона легко побудує кар’єру. 

- Сектор «Друзі». Оточення має складатися із 
позитивних людей. Спілкування й соціалізація відіграють 
важливу роль у житті людини, оточення суттєво впливає на 
життєвий баланс. Тому треба особливу увагу звернути на коло 
спілкування. Цей сектор містить тих людей, з якими 
спілкуємося: родичі, друзі, колеги. Наскільки це коло 
спілкування комфортне для вас, викликає позитивні емоції, дає 
заряд енергії. 

- Сектор «Сім’я». Рідні – це надійна опора й 
підтримка. На гарних відносинах у сім’ї може скластися 
успішне майбутнє. Однак ця сфера може й негативно вплинути 
на подальший розвиток. Якщо педагог хоче досягти 
необхідного балансу в житті, йому слід уважно ставитись до 
родичів і будувати позитивні стосунки з ними. 

- Сектор «Кар’єра». Для життєвого балансу потрібна 
улюблена робота з гідним доходом. Незадоволення 
зарплатнею або сферою діяльності може завдати шкоди. 
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Кар’єра та бізнес – важлива сфера життя, тому що багато часу 
ми проводимо на роботі або ж займаємося своєю справою. 
Займатися справою, яка не подобається, значно складніше. Це 
можна побачити, коли людина приходить додому вичавлена, із 
поганим настроєм. Якщо ж настрій піднятий, попри втому, 
людина задоволена своїм робочим днем, тією справою, яку 
вона робить – це свідчить про те, що ця справа, якою слід 
займатися. 

- Сектор «Фінанси». Цей сектор демонструє 
задоволення фінансовим станом. Зокрема, наскільки гроші, які 
заробляє педагог, задовольняють його потреби. 

- Сектор «Особисте зростання». З огляду на швидке 
«старіння знань», інтенсивний розвиток новітніх технологій 
актуалізується потреба займатися особистим і професійним 
розвитком. Особистісне зростання – це компетентності, яких 
прагне набути педагог, або їх розширити, поглибити. 

- Сектор «Яскравість життя». Мотор 
найпотужнішої машини сам не заводиться: потрібний штовхач 
або стартер. Штовхач – це життєві неприємності, що змішують 
людину вийти зі стану сплячки, а природний стартер – те, що 
запалює людину: відчуття радості та яскравості життя. Радість 
життя приходить від зустрічі з гарними друзями, разом                        
зі зміною вражень і веселими розвагами (хобі, відпочинок 
тощо). 
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Рис.2. «Колесо життєвого балансу». 
 
Методика роботи з технікою «Колесо життєвого 

балансу» така. Намалюйте на папері коло. Визначте для себе 8 
сфер, які мають для вас значення. Поділіть колесо на сектори, 
кожний сектор – це важлива сфера життя. Поміркуйте, 
наскільки за 10-бальною шкалою ви оцінюєте кожну з них. Тут 
важлива ваша оцінка, ваше ставлення до цього. Після цього 
з’єднайте оцінки, які поставили в кожному секторі, і отримаєте 
колесо власного життєвого балансу. 

Інтерпретація. Якщо вдалося вибудувати рівномірне 
коло, схоже на колесо, - життя збалансоване. Якщо колесо 
схоже на велике коло, демонструє  рівномірно високі 
показники за всіма напрямами життя, варто побажати такій 
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людині подальших успіхів. Якщо результати вказують на 
низькі показники за всіма сферами – варто спланувати роботу 
щодо їх підвищення. Така робота матиме успіх за умови 
особистої мотивації і зацікавленості. Існує декілька шляхів 
планування роботи за сферами життєдіяльності. Шлях  
перший – намагатися рівномірно щось змінювати за всіма 
секторами. Другий – зосередитися на одному/двох і робити 
щодо них прорив. При цьому не варто шкодувати про низькі 
показники за окремими сферами життя, варто усвідомлювати 
й оцінювати те, чого ви вже досягли. 

Наступним етапом може стати  створення малюнка 
колеса на певний проміжок часу: 1 рік., 5 років тощо. Варто 
брати до уваги, що більшість людей переоцінюють свої 
можливості, плануючи діяльність на 1 рік, і не до оцінюють 
того, чого можуть досягти за 5-10 років. Зауважимо, що 
побудова колеса у вигляді ідеального кола не є коректною. 
Ідеалу досягти досить важко!   

Методика роботи з технікою «Колесо життєвого 
закінчується прийняттям рішення. 1. Закінчіть речення: 
«Дивлячись на колесо мого життя, я думаю, що мені варто…». 
2. Дайте відповідь на такі питання: «Що додати, що собі 
подарувати, аби моє життя стало більш гармонійним?, «В 
якому напрямі зробити перші кроки?», «На чому 
сконцентрувати увагу, щоб стимулювати зміни?». 3. Запишіть 
три власних рішення, які виведуть вас із зони комфорту і 
допоможуть вирівняти колесо свого життєвого балансу. 
Сформулюйте список конкретних справ, які допоможуть ці 
рішення реалізовувати [18, С. 23-26]. 

Техніка ефект «гремліна». «Гремлін» - термін, уведений 
психотерапевтом Річардом Карсоном. Це внутрішній голос, 
який відкидає зміни, вимагає зберегти status quo. Це той, хто 
стверджує: «Це нерозумно», «Занадто ризиковано», «Ти до 
цього не готовий», «У тебе немає для цього можливостей». 
Вигляд «гремлін» має у кожного різний. У тих господарів, хто 
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взяв його в лабети та не дозволяє розперезатися, волохатий 
клубочок із кривою незадоволеною пичкою. У господарів, які 
до свого «гремліна» часто прислухаються, пестять його, він 
виглядає гідно – доглянутим і вгодованим. Він упевнений у 
собі тип, який знає, що робити людині, а чого ні. 

Гремлін харчується сумнівами, страхами, 
невпевненістю, лінню, тривожністю, низькою самооцінкою. 
Його мета – збереження незмінного стану речей. Раніше цей 
голос неодноразово застерігав людину від дурних або 
небезпечних вчинків, але тепер їй дійсно треба піти на ризик, 
щось усерйоз змінити. Але вона чує знайомий репертуар 
«гремліна»: «Про що я тільки думаю?», «Адже це не 
розумно!», «Це занадто ризиковано і я можу постраждати. Що 
вони про мене подумають?, «Зрештою, що мені в житті не 
вистачає? 

Щоб обійти заперечення «гремліна», можна звернутися 
безпосередньо до первісного бачення змін, до того уявлення 
про майбутнє, яке спонукає людину рухатися далі. Інший шлях 
– вступити з «гремліном» у відкритий конфлікт, зізнавшись 
собі, що це говорить «гремлін». Йому слід сказати: «Привіт, 
гремліне! А хто тебе сюди кликав? Яку стару платівку ти завів 
цього разу? Велике дякую, але я вже це чув». Також можна 
виконати вправу. Намалювати його портрет і дати ім’я; 
перерахувати найпоширеніші висловлювання «гремліна», 
визначити, який у нього голос, яким тоном він говорить; у яких 
ситуаціях він частіше виявляється; порахувати, скільки разів 
за тиждень він проявить себе. Зупинити звичну балаканину 
«гремліна» можна запитаннями: «Ну то й що?». Насправді, 
щоб здійснити серйозні зміни в своєму житті, людині часто 
доводиться діяти на межі своїх здібностей і можливостей. 
Часом вона робить ще один крок і зазнає поразки; іноді вона 
не робить потрібного кроку і страждає через втрачені 
можливості та нереалізованість. Навчання на помилках може 
бути болючим, зате досить ефективним. Необхідно 
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контролювати власного «гремліна», при цьому варто розуміти, 
що цілком позбавитися його неможливо. І тут може допомогти 
керування собою – розпізнавання самооцінювання, яке 
відбувається в мозку, й відрізнити конструктивний аналіз від 
саморуйнівної балаканини «гремліна» [18, С. 36-37].  

Зауважимо, що спілкування коуча з клієнтом (групою) 
відбувається у формі коуч-сесії. Структура коуч-сесії схожа на 
традиційну структуру уроку, що підтверджує доцільність 
застосування коучингових технологій в освітньому процесі 
закладів загальної середньої освіти. 

 
Порівняння коуч-сесії і традиційного уроку [18, С. 49] 

Структура уроку Структура коуч-сесії 

Контакт із класом Створення довірливих 
відносин 

Формулювання цілей уроку Визначення мети. 
Формулювання  кінцевого 
результату 

Тіло уроку (вивчення нового 
матеріалу; вироблення 
досвіду; узагальнення та 
систематизація) 

Створення досвіду. Аналіз 
можливостей і ресурсів 

Постановка домашнього 
завдання 

Визначення перших кроків – 
дій, що ведуть до мети 

Рефлексія Підсумки. Цінність 

Дякую за урок! Подяка 

 
Висновки. Зазначене вище дає підстави для висновку, 

що педагогічний коучинг є одним із дієвих інструментів 
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реалізації педагогіки партнерства в умовах розбудови нової 
української школи. З одного боку, коучингові технології 
дозволяють якнайкраще реалізувати провідний принцип 
педагогіки партнерства – принцип дитиноцентризму, оскільки 
містять потужні важелі для 

- проведення психолого-педагогічної діагностики й 
проєктування пізнавального й особистісного розвитку 
кожного учня; 

- формування індивідуальної освітньої траєкторії – 
персонального шляху реалізації особистісного потенціалу 
школяра з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, 
мотивації, можливостей і досвіду; 

- забезпечення індивідуального прогресу кожної 
дитини в набутті ключових компетентностей і наскрізних 
умінь; 

- оволодіння учнями новими способами досягнення 
поставленої мети, здатностями самостійно здійснювати, 
коригувати та контролювати власну діяльність; 

- відпрацювання механізмів виховання в учнів 
відповідальності, навичок комунікації та роботи в команді. 

З іншого боку, педагогічний коучинг дозволяє 
підвищити якість освітнього процесу, вибудовуючи 
партнерські стосунки між усіма його учасниками; прискорити 
особистісний розвиток і професійне вдосконалення 
педагогічних працівників і адміністрації; реалізувати 
ефективну кадрову політику закладу освіту. Використання 
моделей і технік коучингу уможливлює створення атмосфери 
безпеки й довіри в закладі освіти; формування максимально 
високого рівня мотивації педагогічних працівників; 
забезпечення креативного середовища для вияву творчості, 
генерування нових ідей, пошуку способів вирішення 
професійних завдань; підвищення рівня кваліфікації 
педагогічних працівників у міжкурсовий період та їх 
кар’єрного зростання; формування нового стилю 
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корпоративної культури; поліпшення продуктивності праці й 
рівня задоволеності педагогічною діяльністю.  
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§3.4 ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО 
КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ (Калашник Д.С., Комунальний заклад «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія», Ремзі І.В., Комунальний 
заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», 
Аксьонов Д.В., Комунальний заклад «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія») 

 
Вступ. У Концепції Нової української школи однією з 

основних компетентностей, яка має бути сформована в учня, є 
соціальна, що передбачає вміння працювати з іншими, 
ефективно брати участь у громадському житті, попереджувати 
і розв’язувати конфлікти та ін. Формування цієї 
компетентності передбачає розвиток колективної взаємодії 
учнів. 

В останні роки проблема соціально-психологічного 
клімату в колективі організації активно досліджується 
психологами, соціологами та управлінцями. Це обумовлено 
тим, що дане питання постає одним з визначальних чинників 
впливу на життєдіяльність працівників. Сприятливий 
соціально-психологічний клімат колективу установи є 
багатофункціональним показником рівня розвитку колективу, 
що забезпечує працездатність його членів та високу 
ефективність праці. Від нього залежить те, чи будуть 
реалізовані внутрішні потенціали як працівника, так і 
колективу в цілому. Представлене дослідження присвячено 
аналізу педагогічних шляхів формування дитячого колективу 
в закладах загальної середньої освіти [11]. 

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз останніх публікацій за темою дослідження. 

Дитячий колектив як феномен упродовж ХХ ст. викликав і 
викликає інтерес представників різних наук: психології                      
(О. Залужний, Я. Коломинський, А. Петровський), педагогіки 
(М. Красовицький, А. Макаренко, Л. Новікова, В. Сухомлинський, 
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О. Сухомлинська). Загальнотеоретичні аспекти проблеми 
групової згуртованості досліджували Г. М. Андреєва, О. І. Донцов, 
Дж. Картрайт, А. Г. Кірпічник, К. Левін, А. та Б. Лотт,                       
Дж. Морено, Ю. Л. Неймер. Але проаналізована література не 
містить в необхідній мірі всі аспекти напрямку дослідження. 
Тому для більш детального аналізу окресленого проблемного 
напрямку дослідження нами була вибрана дана тема роботи. 

Метою дослідження є аналіз шляхів формування 
дитячого колективу в закладах загальної середньої освіти. 

Для виконання сформульованої мети дослідження, нами 
були поставлені наступні завдання: 

Проаналізувати зміст поняття «дитячий колектив» 
у поглядах сучасних науковців. 

Перелічити головні види та назвати особливості 
дитячих колективів. 

Проаналізувати психологічні особливості дітей 
молодшого шкільного віку та зробити аналіз умов 
формування дитячого колективу. 

Описати основні методики вивчення учнівського 
колективу (використання методики «Дослідження 
взаємовідносин в колективі» (За Е. В. Гуровою і                          
Н. Ф. Шляхти), Методика оцінки психологічної 
атмосфери в колективі (за А. Ф. Фідлером). 

Провести експериментальне дослідження рівня 
сформованості дитячого колективу молодших школярів. 
Об’єктом дослідження є дитячий колектив. 
Предметом дослідження є сукупність необхідних умов, 

що забезпечують найкращий підхід до аналізу педагогічних 
шляхів формування дитячого колективу в закладах загальної 
середньої освіти. 

Методи дослідження в роботі використані такі: аналіз 
науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження 
групової згуртованості в молодшому шкільному віці, синтез, 
класифікація, систематизація і узагальнення результатів 
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теоретичних та експериментальних досліджень, висвітлених у 
науковій літературі. 

Джерельна база дослідження. Робота ґрунтується на 
аналізі науково-методичної літератури, методичних 
посібників, наукових статей, періодичних видань та 
напрацювань сучасних та попередніх та вчених і дослідників в 
галузі педагогіки та психології. 

Теоретична та практична цінність роботи полягає в 
наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного 
з-поміж іншого в процесі пошуку інформації по темі, та в 
систематизації матеріалу напрямку дослідження. 

Початкова школа ставить одним зі своїх завдань 
формування гармонійно розвиненої особистості, здатної бути 
частиною соціуму і готової взаємодіяти в ньому. Бути 
частиною суспільства – це бути частиною колективу, саме в 
початковій школі вчителю необхідно створити умови для 
формування дитячого колективу. Згуртованість, 
доброзичливість і єдність колективу молодших школярів є 
основна умова, потрібна для самоствердження особистості. 
Показник високого ступеня згуртованості дитячого колективу – 
це прагнення учнів займатися суспільно корисною працею, 
бажання показувати високі результати у різних видах 
діяльності [17]. 

Коли дитина приходить в школу, вона стає членом 
багатьох різних колективів, частину з яких вона вибирає 
самостійно (наприклад, гуртки), а членом інших вона стає 
внаслідок певних обставин, в першу чергу класного колективу. 
Будучи частиною колективу і суспільства дитина вчиться 
дотримуватися тих норм і правил відносин, які притаманні 
цьому колективу [1]. Так як дитина бажає бути прийнятою і 
визнаною, то не може не дотримуватися даних правил 
поведінки. 

Для розвитку позитивного психологічного клімату в 
дитячому колективі, зміцнення колективу учитель організовує 
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взаємодію учнів на досягнення спільних цілей. У зв’язку з цим 
під час урочної та позаурочної діяльності реалізуються різні 
форми роботи: в парах; в групі; колективні творчі справи; 
тренінг; командні ігри; круглий стіл; колективні творчі справи; 
спільна підготовка свят [4]. 

Кожна діяльність передбачає не тільки спілкування, але і 
взаємодію і взаємовідповідальність кожного, що дозволяє 
дітям відчути власну значимість для колективу, проявити свої 
вміння і якості і розвинути їх. 

Таким чином, рішення завдань по формуванню 
колективу – невід’ємна частина духовно-морального розвитку 
і виховання учнів початкової школи на основі формування у 
них моральних норм, моральних установок, національних 
цінностей, прагнення допомагати і підтримувати своїх 
однокласників, нести відповідальність за колективну справу. 

На основі експериментального вивчення дитячих груп   
О. Залужний запропонував свою класифікацію дитячих 
колективів, засновану на двох ознаках – ступені (рівні) 
організації і часу існування. Таким чином, він виокремлював: 

1. Самовиникаючі колективи: 
одноразово виникаючі або короткочасні, (наприклад, 

групи дітей, що граються, або вуличний натовп); 
багаторазово виникаючі або довгочасні, які діють 

тривалий час (наприклад, компанії дітей із однієї школи 
або однієї вулиці) [9]. 

2. Організовані колективи: 
короткочасні (наприклад, організовані ігри дітей, 

збори, конференції); 
довгочасні прості, які об’єднують безпосередньо 

окремих осіб (наприклад, шкільні гуртки, класи); 
довгочасні складні, які об’єднують цілі колективи, 

(наприклад, дитячі організації). 
Говорячи про розвиток колективу, Я. Коломинський 

підкреслював, що цей розвиток іде від короткотермінових, 
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самовиникаючих колективів до складних, довгочасних 
(довготривалих), організованих (таких, що виникають 
самостійно, стихійно, на певний нетривалий період). 

Відмінною характеристикою (особливістю) перших 
контактних колективів є те, що вони егалітарні, тобто всі члени 
колективу рівні між собою і тому кожен член такого колективу 
має шанси стати лідером. І тільки з появою організованих 
колективів з’являється ієрархічна структура, за якої члени 
групи (колективу) займають певні, більше або менше чітко 
(суворо) фіксовані місця. 

Цікавим є погляд О. Анісімова, який трактує соціально-
психологічний клімат колективу як соціально-психологічний 
феномен, який відображає рівень комфортності існування у 
спільній діяльності та груповій взаємодії [2]. 

В результаті аналізу наукової праці А. Романова, можна 
зазначити, що соціально-психологічний клімат утворює 
систему взаємовідносин, що виникають між членами 
колективу. Під впливом індивідуальних особливостей, 
традицій всередині групи та певних стандартів формується 
комплекс психологічних умов, які сприяють чи 
перешкоджають ефективній спільній діяльності та 
різнобічному розвитку особи в групі для досягнення цілей 
окремого індивіда, колективу та усього підприємства [16]. 

Досліджуючи розвиток перших форм спільної діяльності 
у дітей, М. Красовицький виокремив чотири типи поведінки: 
захисно-негативістський; агресивний; первинно-соціальний; 
колективно-соціальний. 

При цьому доречно зазначити, що два останні він 
об’єднував у один, говорячи про соціальну поведінку взагалі. 
Прослідковуючи розвиток цих форм поведінки в період 
перших трьох років життя дитини, вчений доводив, що 
сутність агресивного і негативного в поведінці з віком 
знижується, а соціального – збільшується. Важливу роль у 
розвитку соціального у поведінці відіграє перехід від «німих» 
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взаємин до взаємин, які супроводжуються мовою, а потім і 
переростають у мовні взаємини (комунікацію, спілкування, 
діалог). 

Крім того у процесі розвитку колективу з часом 
відбувається виокремлення лідерів, а також утворення навколо 
нього групи, центру, певного кола дітей, а також підгрупи 
дітей, які випадають із групи (колективу). О. Залужний вважав, 
що такі діти – це дезорганізатори, які заважають роботі інших 
дітей, або пасивні особи, які займаються своїми справами, не 
пов’язаними з роботою колективу. 

Будь-який дитячий колектив має і офіційну структуру, 
що задається, як правило, дорослими, і структуру неофіційну, 
що характеризує його як соціально-психологічну спільність. 
Офіційну структуру дитячого колективу утворюють: 

сітка складових його первинних колективів; 
система координуючих їх зусилля і організовуючих 

загальну діяльність колективу органів самоврядування; 
набір діяльностей, в яких бере участь колектив; 
система реалізованих дітьми в процесі цієї 

діяльності соціальних ролей; 
система ділових зв’язків колективу з навколишньою 

його дійсністю, між первинними колективами, між 
окремими школярами – його членами [14]. 
Офіційна структура дитячого колективу тісно пов’язана 

з ідеєю основної його осередку – первинного колективу. У 
колективі школи – це клас. Будь-який дитячий колектив 
виховного закладу або організації складається з цілої мережі 
первинних колективів, кожен з яких об’єднує ту чи іншу групу 
дітей в процесі спільної діяльності і опосередкованого нею 
спілкування. Однотипні первинні колективи в рамках одного 
виховного закладу пов’язані між собою і утворюють 
учнівський колектив установи або організації (школи, 
інтернату, учнівської бригади). Ці різні за своїми функціями, 
внутрішньої і зовнішньої структурі, способам входження в них 
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дітей і педагогів колективи, функціонуючи в рамках однієї 
установи, утворюють єдиний учнівський колектив, який є 
органічною єдністю всіх цих відносно самостійних колективів 
різних типів [10]. 

Виховні можливості дитячого колективу 
обумовлюються, по-перше, змістом діяльності дітей; по-друге, 
тим, наскільки цей колектив як ціле є суб’єктом даної 
діяльності, і, по-третє, системою всіх відносин, які 
організовуються в процесі діяльності. При цьому виключно 
важливо формування всередині колективу відносин турботи 
про всіх його членах, що забезпечують оптимальне положення 
в ньому кожної дитини. 

Неофіційна структура дитячого колективу складається у 
межах структури офіційної. Спільна діяльність, пробуджуючи 
почуття відповідальності за спільну справу, зближує дітей, 
пробуджує почуття симпатії між ними, посилює властиву 
дітям потребу у спілкуванні. В результаті між ними виникає 
ціла гама міжособистісних зв’язків та відносин емоційно-
психологічного характеру. Серед них найбільш досліджено 
відносини виборчого характеру зв’язку та відносини, що 
об’єднують усіх дітей, що входять до колективу, як членів 
однієї соціально-психологічної спільності. 

Міжособистісні зв’язки та відносини виборчого 
характеру призводять до утворення неофіційних емоційно-
психологічних (дружніх, приятельських) мікрогруп, кожна з 
яких включає, як правило, невелику кількість дітей, які 
відчувають один до одного почуття зацікавленості, симпатії, 
прихильності. При цьому той самий школяр може бути членом 
не однієї, а кількох мікрогруп. Разом з тим не всі члени 
колективу входять до таких груп: одні діти мають дружні чи 
приятельські зв’язки поза цим колективом, інші взагалі не 
мають таких зв’язків. 

Головною відмінною рисою дитячого колективу є 
спрямованість цілей, передбачених дорослими при об’єднанні 
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дітей, побудові їх відносин. При цьому дитячий колектив 
становить умову і інструмент здійснення виховної функції. 
Будучи умовою, найбільш активного і цілеспрямованого 
впливу суспільства на особистість, дитячий колектив сам 
виконує виховні функції по відношенню до своїх членів. Ці 
функції дитячого колективу, тому і визначаються цільовими 
установками, завданнями, які ставить по відношенню до нього 
суспільство. В якості основного завдання виступає виховання 
особистості і формування соціальної спрямованості відносин в 
дитячих колективах [5]. 

У сучасних суспільних відносинах дитячий колектив 
займає своєрідне місце. Дитячий колектив являє собою 
особливе явище в системі суспільства як його майбутня 
продуктивна сила, визначається специфічний характер 
виховних завдань суспільства по відношенню до цього 
колективу. 

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

В житті дітей семирічного віку відбувається рішучий 
перелом: вони вступають до школи. Перехід до шкільного 
навчання означає для дітей перш за все перехід до 
систематичного накопичення знань. Засвоєння основ наук 
розширює їх кругозір, розвиває мислення, змінює характер 
всіх психічних процесів – сприймання, пам’яті, уваги, роблячи 
їх більш свідомими і керованими, і головне – формує у дитини 
основи світогляду. Надходження дитини в школу означає для 
дітей перехід до нового способу життя, нової провідної 
діяльності; це рішуче позначається на формуванні всієї 
особистості дитини [8]. 

До вікових особливостей дітей 1–4 класів належать такі: 
незначний соціальний та моральний досвід, підвищена 
емоційність, імпульсивність та безпосередність поведінки 
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дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. 
Основними потребами дитини в початкових класах є потреби: 
у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, 
оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у 
ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до 
особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для 
пізнання довкілля [18]. 

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

Для успішного формування дитячого колективу 
необхідною є наявність соціально значимої мети групи, яка б 
відповідала наступним вимогам [7]: 

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

кожному учаснику; 
мета повинна бути технологічна, тобто містити у 

собі доступні молодшим школярам засоби її досягнення; 
мета повинна бути особистісно привабливою для 

кожного молодшого школяра. 
Необхідно враховувати, що характер цілей обов’язково 

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

Важливою умовою формування учнівського колективу є 
також створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату. Соціально психологічний клімат – це одна з цілісних 
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характеристик колективу. У ньому відображаються взаємини, 
що складаються з плином часу, характер ділового 
співробітництва, особисте ставлення до значних явищ 
навколишнього дитячого життя. Соціально-психологічний 
клімат виступає в якості діагностичного показника соціальної 
зрілості учнівського колективу [12]. 

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

опору на найбільш активних і авторитетних членів 
групи; 

попередження і вирішення міжособистісних 
конфліктів; 

управління процесом формування змістовних 
компонентів клімату, які створюють загальний емоційний 
фон у групі; 

підготовку кураторів до роботи зі шкільними 
групами [3]. 
Одним з першорядних умов формування колективу є 

стиль керівництва цим колективом, а в дитячому колективі 
важливу роль відіграє стиль педагогічного керівництва. Такі 
характеристики як працездатність групи, здатність успішно 
вирішувати поставлені завдання істотно залежать від 
особливостей взаємодії з куратором, або так званим класним 
керівником групи. Найважливіша умова формування дитячого 
колективу – інтеграція усіх впливів, що здійснюються на групу 
в єдину систему, яка забезпечує безперервність цих процесів. 
Така інтеграція досягається шляхом використання комплексу 
педагогічних впливів, постійної турботи членів групи один 
про одного, об’єднання зусиль усіх, хто бере участь в роботі з 
групою, здійснення цілеспрямованої, систематичної виховної 
роботи із дитячою групою в рамках концепції виховної роботи 
освітнього закладу [13].  
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Отже в розвитку колективу особлива роль належить 
спільній діяльності. Це визначає, по-перше, необхідність 
залучення всіх молодших школярів у різноманітну і змістовну 
в соціальному і моральному відношенні колективну 
діяльність, а по-друге, необхідність такої її організації та 
стимулювання, щоб вона об’єднувала і споріднювала 
вихованців в працездатний самокерований колектив. Звідси ми 
можемо зробити два вагомі висновки: 

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

2. Діяльність вихованців повинна будуватися з 
дотриманням ряду умов, таких як вміле пред’явлення 
вимог, формування здорової громадської думки, 
організація захоплюючих перспектив, створення і 
примноження позитивних традицій колективного життя. 
Проведемо опис методики із вивчення соціально-

психологічної комфортності колективу – методика 
«Дослідження взаємовідносин в колективі» (За Е. В. Гуровою 
і Н. Ф. Шляхта). Мета даної методики передбачає виявлення і 
кількісну оцінку чотирьох видів взаємин (соціальна дистанція, 
дружба, альтруїзм, відповідальність). Обробка та 
інтерпретація даних передбачає знаходження суми показників 
усіх анкет по кожному твердженню. Співвідношення 
коефіцієнтів Ki показує співвідношення типів взаємовідносин 
у групі: позитивних, нейтральних, негативних. 

Методика «Наші взаємини» (за Л. Фрідман) дозволяє 
виявити рівень задоволеності дітей різними сторонами життя 
в колективі. Обробка та інтерпретація даних передбачає 
підрахунок частоти виборів респондентами у відсотках від 
кількості опитаних всіх наведених висловлювань. 
Висловлювання, які опинилися в пріоритеті в першій і другій 
групах будуть домінантними характеристиками тенденції на 
рівні конкретного дитячого колективу. 
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Л. М. Фрідман також розробив методику «Що 
важливіше», яка має на меті визначення рівня згуртованості 
групи. Учням пропонується анкета з 35 якостей, які 
характеризують: cтавлення до навчання, стиль поведінки і 
діяльності, знання, розумові якості, навчально-організаційні 
вміння, ставлення до товаришів, ставлення до себе. Дана 
методика дозволяє визначити рівень згуртованості, а також 
побачити найбільш вагомі якості, які виділили учні, що 
належать до певної сфери, з якою учні пов’язують успіх своєї 
спільної діяльності [15]. 

В. С. Івашкін та В. В. Онуфрієва розробили методику 
«Визначення опосередкованої групової згуртованості», метою 
якої є встановлення рівня групової згуртованості, що 
опосередкована цілями і задачами спільної діяльності. 
Досліджуваним пропонується вибрати зі списку, що містить 
якість п’ять якостей, які вони вважають найбільш важливими 
для людини як члена колективу. За допомогою даної методики 
можна визначити не лише рівень групової згуртованості, а й 
встановити, які якості є визначальними для групи:                      
емоційні (Е), ділові (Д) чи моральні (М). 

Методика А. Ф. Фідлера «Діагностика психологічної 
атмосфери в організації» передбачає дослідження 
психологічної атмосфери в колективі. В основі методики, яка 
складається з 10 пунктів, лежить метод семантичного 
диференціала. На підставі індивідуальних профілів 
підраховується середнє значення по кожному пункту. 
Відповідь по кожному з 10 пунктів шкал оцінюється зліва 
направо від 1 до 8 балів. Чим лівіше розташований знак «*», 
тим нижчий бал та доброзичливіша психологічна атмосфера в 
колективі, на думку того, хто відповідає. 

При обробці отриманих даних підраховується сума 
середніх значень та ділиться на кількість пунктів – 10. 
Підсумковий показник коливається від найбільш позитивної 
оцінки – 10, до найбільш негативної оцінки – 80 балів: 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

148 

до 39 – свідчить про доброзичливу психологічну 
атмосферу у колективі; 

40–59 – є середніми показниками і говорять про 
наявність у колективі незначних дестабілізуючих факторів; 

60–80 – вказують на погану, недоброзичливу, 
психологічну атмосферу у колективі. 

На підставі індивідуальних профілів створюється 
середній профіль, який характеризує психологічну атмосферу 
колективу. 

В дослідженні взяло участь 16 молодших школярів 
загальноосвітньої школи. Опитування проводилося у квітні 
2021 року. Метою діагностичної роботи було підтвердження 
взаємозв’язку між особливостями психологічної атмосфери в 
дитячому колективі молодших школярів і закономірностями 
протікання в ній низки процесів (навчання, виховання і т.д.). 
Дана методика дала змогу визначити ступінь задоволеності 
кожного члена дитячого колективу молодших школярів 
психологічною атмосферою в цілому, через оцінку окремих її 
компонентів. 

За результатами обстеження ми з’ясували, що в дитячому 
колективі молодших школярів переважно домінує нестійка, 
суперечлива емоційна атмосфера. Всього 45% молодших 
школярів в даній групі оцінюють пропоновані критерії емоційної 
атмосфери позитивно, а інші 55% школярів відзначають своє 
ставлення до компонентів емоційної атмосфери як негативні. З 
чого можна зробити попередній висновок, що група молодших 
школярів недостатньо сформована і тому більшість її членів 
некомфортно себе почувають серед однолітків. 

Вони відчувають байдужість і холодність з боку 
однокласників, відчувають свою безуспішність і 
непродуктивність в навчальній діяльності. Результати діагностики 
показують, що кожен член дитячого колективу із молодших 
школярів відчуває себе відокремлено, тобто не бачить своєї 
причетності до групи оточуючих його людей. Такі результати 
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діагностики показують, що на даному етапі формування дитячого 
колективу молодших школярів з боку педагогів створено 
недостатньо умов для його ефективного розвитку [19]. 

На наступному етапі експерименту нами було проведено 
діагностичне обстеження того ж дитячого колективу 
молодших школярів, за допомогою методики визначення рівня 
ціннісно-орієнтаційної єдності групи, як однієї з умов 
розвитку колективу (А. Ф. Фідлер). 

Результати визначення рівня ціннісно-орієнтаційної єдності 
групи, як однієї з умов розвитку колективу (А. Ф. Фідлера) 
представлено в таб. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 
Результати визначення рівня ціннісно-орієнтаційної єдності 
групи, як однієї з умов розвитку колективу (А. Ф. Фідлера) 
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1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 
2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 
3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 
4 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 
5 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 
б 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
7 4 4 4 4 3 1 4 4 4 5 
8 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 
9 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

10 1 2 4 3 2 2 2 2 1 4 
11 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 
12 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 
13 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
14 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 
15 2 2 3 4 2 3 1 2 3 1 
16 3 1 4 4 2 3 3 2 3 1 
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Обробка і інтерпретація результатів 
1. Підраховується загальна кількість обраних респондентами 

якостей. Для цього загальна кількість респондентів 
(членів групи) N множиться на 5. (кількість зроблених 
кожним респондентом виборів): N х 5. 

2. Підраховується загальна кількість емоційних (Е), ділових 
(Д) і моральних (М) якостей, зазначених усіма членами 
групи. В результаті отримаємо Σ Е = ...; Σ Д = ...; Σ М = ... 

3. Обчислюється відсоток виборів, що припадають на 
емоційні (Е), ділові (Д) і моральні (М) якості. Для цього 
загальна сума кожного блоку якостей (відповідно, Σ Е = ...; 
Σ Д = ...; Σ М = ...) ділиться на N х 5 і множиться на 100%. 

Е = Σ Е х 100% / N х 5; 
Д = Σ Д х 100% / N х 5; 
М = Σ М х 100% / N х 5. 

4. В результаті отримуємо відсоткове співвідношення трьох 
шкал (Е, Д, М) у вигляді Е%: Д%: М%, яке відображає 
основні орієнтації в групі. 

5. Визначаємо рівень групової згуртованості. При цьому 
маємо на увазі, що: 

–   якщо Д > 55% або Д + М> 60%, то групова згуртованість 
висока (3 бали) – усі молодші школярі дитячого 
колективу відчувають сильну прихильність та симпатію 
один до одного. В такому колективі цінується та 
поважається кожний член класу; 

–   якщо М >55%, то групова згуртованість середня (2 бали) – в 
класі відсутня єдність колективу, налічується лише певна 
кількість мікрогруп, що об’єднані за симпатіями, інтересами; 

– в інших випадках, при 35% <М <55% – групова 
згуртованість низька – існують лише окремі лідери, 
колективні справи вирішуються рідко, учні здебільшого 
не відчувають прихильність і симпатії один до одного. 
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За критеріями даної методики, дуже низьким рівнем 
ціннісно-орієнтаційної єдності групи прийнято вважати 50%. 
Нами було відзначено, що у даному дитячому колективі 
молодших школярів відносно низький рівень ціннісно-
орієнтаційної єдності (всього 70%), що підтверджують 
розбіжності при виборі тих чи інших наданих суджень. Це 
ймовірно пояснюється тим, що дана група молодших школярів 
ще недостатньо адаптувалася до умов навчання в школі, а 
також знаходиться на першій стадії формування колективу. 

Молодші школярі по-різному сприймають сенс 
запропонованих суджень, тим самим показуючи відмінності в 
ціннісних орієнтаціях. Такі результати діагностики показують, 
що на даному етапі формування учнівського колективу 
недостатньо створених умов для його розвитку. У групі 
недостатньо проводяться адаптуючі виховні заходи, що також 
може несприятливо позначатися на емоційному забарвленні 
атмосфери всередині учнівської групи. 

У результаті проведення методики А. Ф. Фідлера 
«Діагностика психологічної атмосфери в організації» було 
констатовано той факт, що 15% досліджуваних молодших 
школярів вважають психологічну атмосферу у дитячому 
колективі доброзичливою; на думку 45% опитуваних у 
колективі наявні незначні дестабілізуючі фактори; решта 40% 
переконані, що у групі панує недоброзичлива психологічна 
атмосфера. Кількісні показники прояву означених 
характеристик подано в таблиці 2.2. 

 
Таблиця 2.2 

Кількісні показники прояву психологічної 
атмосфери дитячого колективу 

Недоброзичлива Нейтральна 
 

Доброзичлива 

(кількість 
осіб) 

у % (кількість 
осіб) 

у % (кількість 
осіб) 

у % 

16  40  18  45  6  15 
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З даних, представлених в таблиці 2.2 можна бачити, що 
незначна кількість досліджуваних (15%) психологічну 
атмосферу у учнівському колективі вважають доброзичливою. 
За комфортних стосунків члени колективу з повагою та 
симпатією ставляться один до одного, що сприяє підвищенню 
продуктивності навчання. 

Задоволення молодших школярів характером 
міжособистісних відносин та умовами навчання значно 
впливають на стан соціально-психологічного клімату 
учнівського колективу. На думку 45% респондентів у 
учнівському колективі наявні незначні дестабілізуючі фактори, 
що негативно впливають на психологічну атмосферу колективу 
й породжують певні загрози для успішного його існування. 
Згідно результатів нашого дослідження, 40% учасників 
учнівського колективу відчувають недоброзичливу 
психологічну атмосферу. Зазвичай члени таких колективів 
байдуже ставляться один до одного й до колективу в цілому, не 
виявляють інтересу до того, що їх безпосередньо не стосується. 

 

 
Рис. 2.1. Кількісні показники прояву психологічної 

атмосфери в учнівському колектив молодших школярів 

40%

45%

15%

недоброзичлива нейтральна доброзичлива 
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Кількісний аналіз результатів групової згуртованості 
учнівського колективу за методикою «Дослідження 
взаємовідносин в колективі» (За Е. В. Гуровою і Н. Ф. Шляхта» 
4-А клас (експериментальна група) представлено в таб. 2.3. 

 
Таблиця 2.3 

Кількісний аналіз результатів групової 
згуртованості учнівського колективу за методикою 

«Дослідження взаємовідносин в колективі» 
№ Ініціали 

молодшого 
школяра 

Номери запитань Загальна 
сума 
балів 

1 2 3 4 5  

1. К. О. 2 3 2 3 2 12 

2. Л. В. 2 3 2 2 2 11 
3. Б. Д. 2 3 2 2 2 11 
4. Р. М. 2 3 2 2 2 11 
5. 3. Л. 1 2 3 2 3 10 

6. К. О. 1 2 1 3 3 11 
7. М. Є. 2 3 2 2 3 12 

8. Л. А. 1 2 1 3 3 11 
9. К. В. 1 2 2 3 3 11 

10. М. О. 1 2 2 2 3 10 

11. К. І. 3 4 2 2 1 12 

12. Л. І. 1 3 1 3 2 11 
13. С. Д. 1 3 2 2 2 10 
14. X. М. 3 3 3 2 2 13 

15. В. А. 2 4 2 2 2 12 

16. Т. М. 1 3 2 2 3 11 
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Обробка і інтерпретація результатів 
1. 4-А nx5 28 · 5 = 140 

 

2. Σ Е = 42  Σ Д = 47  Σ М = 49 
3. Е = Σ Е х 100% / N х 5; 
     Д = Σ Д х 100% / N х 5; 
     М = Σ М х 100% / N х 53,4) 
 

4. Е = 42 х 100% / 16 х 5=30% 
     Д = 47х 100% / 16 х 5=34% 
     М = 49 х 100% / 16х 5=36% 

Переважає моральний блок якостей 
 

Аналіз результатів за методикою «Дослідження 
взаємовідносин в колективі» (За Е. В. Гуровою і Н. Ф. Шляхта» 
показав зростання індексу групової згуртованості. Так, після 
відвідування корекційних занять кількість учасників з низьким 
рівнем групової згуртованості з 10% знизилася до 8%; з рівнем 
нижче середнього з 20% – до 15%; з середнім рівнем з 35% –           
до 22%; показники респондентів з рівнем вище середнього 
зросли з 20% до 25%; а високого рівню піднялися з 15% до 30%. 
Кількісні показники рівнів групової згуртованості в колективі 
перед початком проведення педагогічного експерименту та після 
його завершення представлено в таблиці 2.4 

 
Таблиця 2.4 

Кількісні показники рівнів групової згуртованості в колективі 

Рівень розвитку 

Кількість респондентів (у %) 
Експериментальна група 

Констатувальний 
експеримент 

Контрольний 
експеримент 

Низький 10 8 
Нижче середнього 20 15 

Середній 35 22 
Вище середнього 20 25 

Високий 15 30 
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Наочне представлення результатів наведено на рис 2.2. 

 
Рис. 2.2. Графічне зображення результатів групової 

згуртованості учнівського колективу за методикою 
«Дослідження взаємовідносин в колективі» 

 
Вищенаведені показники є свідченням того, що в 

результаті впровадження психокорекційних заходів, збільшилася 
кількість досліджуваних з високим рівнем групової згуртованості, 
тобто поліпшилася спільна діяльність, спрямована на досягнення 
спільної мети колективу. 

Висновки 
1. На початку дослідження проаналізовано особливості 

дитячого колективу в поглядах сучасної педагогіки та 
психології. Розкрито сутність такого основного поняття даної 
роботи, як «дитячий колектив». В якості найбільш вдалих 
трактувань наведено визначення О. Залужного, Я. Коломинського, 
М. Богомолова, О. Анісімова, М. Красовицького. 

2. Охарактеризовано основні види дитячих колективів та 
перелічено їх особливості. Зазначено, що офіційну структуру 
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дитячого колективу утворюють: сітка складових його 
первинних колективів; система координуючих їх зусилля і 
організують загальну діяльність колективу органів 
самоврядування; набір діяльностей, в яких бере участь 
колектив; система реалізованих дітьми в процесі цієї 
діяльності соціальних ролей; система ділових зв’язків 
колективу з навколишньою його дійсністю, між первинними 
колективами, між окремими школярами – його членами. 
Наголошено на неофіційній структурі дитячого колективу. 

3. Окремо наведено психологічні особливості дітей 
молодшого шкільного віку та зазначено, що до вікових 
особливостей дітей 1–4 класів належать такі: незначний 
соціальний та моральний досвід, підвищена емоційність, 
імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання 
постійно розширювати коло спілкування. Основними 
потребами дитини в початкових класах є потреби: у 
спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці 
своїх дій та вчинків. 

4. В практичній частині дослідження дано короткий опис 
головних методів вивчення учнівського колективу та описано 
порядок обробки результатів. Проведене експериментальне 
дослідження засвідчило, що в експериментальній групі 
молодших школярів переважно домінує нестійка, суперечлива 
емоційна атмосфера. Всього 45% молодших школярів в даній 
групі оцінюють пропоновані критерії емоційної атмосфери 
позитивно, а інші 55% школярів відзначають своє ставлення до 
компонентів емоційної атмосфери як негативні. Для корекції 
існуючої ситуації запропоновано психокорекційні заходи. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
Приклад корекційних заходів з покращення соціально-

психологічного клімату в учнівському колективі 
 

Вправа «Снігова куля» 
Мета: з’ясувати рівень обізнаності учасників щодо 

поняття «соціально-психологічний клімат». 
Хід вправи: учасникам по черзі пропонують відповісти 

на питання – як вони розуміють, що таке соціально-
психологічний клімат і наскільки ця тема є актуальною зараз. 
Всі думки учасників записуються на ватмані, який передається 
від одного учасника до іншого. Проводиться за допомогою 
методу мозкового штурму, під час якого важливо дати 
можливість висловишся всім учасникам. 

 
Вправа Л. Кокоренко «Сніданок-обід-вечеря» 
Мета: діагностика та корекція сприймання людиною себе 

та серед інших людей, стабілізація самооцінки, прийняття 
ресурсних і проблемних сторін своєї особистості. 

Хід вправи: учасникам необхідно об’єднатися в групи по 
п’ять-сім чоловік і обрати, що вони малюватимуть: сніданок, 
обід чи вечерю. Як тільки групи обрали теми для малювання, 
учасники не мають права обговорювати й радишся з 
допомогою вербальних та інших засобів стосовно того, хто і де 
буде малювати. Кожному учаснику потрібно уявити себе у 
вигляді страви на сніданок, обід чи вечерю. Після завершення 
роботи зазвичай відбувається обговорення, яке починається з 
емоційного реагування групи в цілому, а пізніше аналізується 
індивідуальна робота учасників. 

Ймовірні запитання: 
1. Що це за страва? Яка вона? Чи давно була приготована? 

Як готувалася? 
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2. Як часто даний продукт повинен з’являтися за столом? 
3. Чи характерною є страва для нашої культури чи 

відноситься до екзотичної кухні? 
4. Як при подачі оформлена страва? 
5. Це перша, друга чи третя страва? 
6. Які температурні та естетичні характеристики має 

страва? 
7. Де саме на столі буде розташована страва? 
8. Як почуває себе страва стосовно інших страв? 
9. Для кого вона була приготована? 

Вправа «Малюнок на жатому папері» 
Мета: актуалізація та вираженій почуттів, пов’язаних зі 

самосприйняттям людини в даний період часу, їх 
усвідомлення та інтеграція, корекція внутрішнього контролю 
та скованості, розуміння психологічного стану інших людей, 
зниження прояву агресії. 

Хід вправи: необхідно взяти листок паперу і повністю 
змочити його водою, розвернути та покласти перед собою. 
Учасникам пропонується створити образ, який існує насправді 
або ж у їх фантазії. Рекомендується фіксувати свої відчуття в 
ході роботи. Після завершення процесу малювання учасники 
показують один одному створені роботи та коментують, 
відповідаючи на такі питання: 

1. Що Ви створили? 
2. Які відчуття викликає у Вас створена робота? 
3. Що Ви відчували під час створення роботи? 
4. На що схоже малювання на жатому папері якщо 

порівняти цей процес з життям? 
5. Який досвід може отримати людина малюючи на 

жатому папері? 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 161 

§3.5 СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ 
ПОЕТИЧНИХ ПЕРЕКЛАДІВ ВІКТОРА ЧАБАНЕНКА (на 
матеріалі збірки «Суголосся») (Кравченко Ю.В., Запорізький 
державний медичний університет, Гнатенко С.А., Запорізький 
державний медичний університет) 

 
Вступ. Актуальною для різних галузей гуманітарних 

знань – теорії та практики перекладу, мовознавства, 
літературознавства – є проблема перекладності різножанрових 
творів (зокрема поезій), що ґрунтується на врахуванні 
специфіки мов, задіяних у цьому процесі. Цілком природно, 
що переклад текстів у межах близькоспоріднених мов 
(російська/українська) пов'язаний із певними труднощами й 
має особливості в функціонально-естетичному та формально-
лінгвістичному аспектах. 

Перекладу,  як правило, не властива абсолютна 
ідентичність текстові оригіналу: повне збереження всіх 
смислових елементів спричинило б зміни у формі, а формальні 
елементи в поетичному творі мають як змістову, так і 
естетичну цінність [1]. Цей процес залежить від кількох 
чинників: по-перше, від внутрішнього стану перекладача, 
оскільки так чи інакше читач відчуває його, і, по-друге, від 
формування мово- та світосприйняття перекладача 
письменниками-класиками. Так, питання художнього перекладу 
порушували у своїх працях І. Корунець, Р. Зорівчак, 
В. Коптілов, В. Карабан, Я. Рецкер, В. Коміссаров, Л. Бархударов, 
В. Виноградов та ін. Постійний розвиток перекладознавства 
вимагає повсякчасної необхідності звернення до актуальних 
проблем та особливостей художнього перекладу. З огляду на 
це заслуговує на увагу перекладознавча спадщина 
В.Чабаненка, яка не була ще об’єктом наукового дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Відображенням 
внутрішнього світу та світосприйняття майстрів слова є мовні 
одиниці, які утворюють окрему систему. 
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Структура вірша постає як ланцюжок слів, лінійний 
зв'язок, синтаксис, відмінний у значенні знака, за Ч. Морісом, 
від семантики та прагматики [цит. за 2, С. 389], але і як 
вертикальне поєднання в одному слові ознак різних планів: 
1) образного; 2) логічного; 3) оцінного; 4) емоційного;                         
5) функціонально-стилістичного; 6) ритмічного (у звучанні та 
значеннях); 7) музичного (не лише в милозвучності, а й у 
сплаві фонетики з лексикою та граматикою) тощо. У різні часи 
мовностилістичні засоби творів письменників-класиків 
досліджували Л. Мацько, В. Воробйова, В. Маслова, 
Є. Верещагіна, Т. Крупеньова, Г. Вокальчук та ін. Проте 
мовотворчість представників високого стилю XIX-XX ст. 
вивчена недостатньо. Це стосується й доробку Віктора 
Антоновича Чабаненка, творчість якого сформувалася на 
засадах шевченкового слова. 

До збірки «Суголосся» ввійшли поетичні переклади 
автора творів видатних білоруських, болгарських, німецьких, 
польських, російських, сербських і словенських поетів, 
творчість яких об’єднана ідеями волелюбства, патріотизму та 
нескореності людського духу в боротьбі зі злом. Властиві 
перекладній поетиці В.Чабаненка й ліричні мотиви. Для 
створення особливого настрою тієї чи іншої епохи, характеру 
персонажа, психологічного настрою читача тощо автором 
використано різноманітні семантико-стилістичні засоби мови, 
зокрема топоніми, у межах яких виділяються: 

1) топоніми: 
– загальні назви: Все летять і летять тії коні [3, С. 5]; 

Ой, куди ж ви, куди, вояки?.. [3, С. 4]; Білорусь, твій народ ще 
зустрінеться//…//Подивися – вже схід червоніється [3, С. 6]; 
Ти іще освітиш рідний край [3, С. 7]; Ти темний, сліпий, наче 
кріт [3, С. 8]; То співаю тихо жалібні пісні [3, С. 9]; В ній 
прокляття за недолю мужика [3, С. 10]; Зрізають галузки 
тополі одну по одній…//…// Бо смерть їх потрібна, бо дереву 
знов навесні …// Гей, друзі і браття!... [3, С. 13]; Білопінного 
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синього моря…//…//На майданах, де гуркіт і галас [3, С. 14]; 
Будував я дороги й мости [3, С. 15]; Ой, чому я став поетом, 
В нашій бідній стороні? [3, С. 18]; Пролітайте ви, дні,/Золотими 
вогнями [3, С. 19]; Колись на сонце глянув я [3, С. 20]; Чека на 
птаства вольні крики [3, С. 21] тощо. 

– власні назви: Як згадаю я кохану Білорусь,/Як згадаю її 
горе та біду, –/З болем серця за перо тоді берусь.//Мо’ хоч 
піснею я душу відведу [3, С. 10]; На майданах, де гуркіт і 
галас,/Де суєтність вирує стоглава, –/Нам не раз рідна хата 
ввижалась,/Увижалися Німан, Лібава [3, С. 14]; Що гуляв у 
степах/Від зорі до зорі,/Що на Січі гримів,/Як пороги в            
Дніпрі [3, С. 57]; І крізь пекло Сахари/За тобою пішов би в 
вигнання! [3, С. 89]; Нехай його Франція вмиє слізьми/І прийме 
земля наша рідна [3, С. 127]; Більш як на тридцять століть/Десь 
над Нілом спізнився/Зустріти тебе, о царице! [3, С. 89] та ін.;  

3) антропоніми, у т.ч.: 
– теоніми: Коли Геракл поверг-звалив у прах Антея,/Як 

вітер валить повний колос до ріллі,/Вдихнула міць у груди сина 
мати Гея – /І враз Антей почувсь, як дуб, од неї,/Окріп, 
напружився й піднявся із землі [3, С. 12];  

– чоловічі й жіночі імена/прізвища різного часового 
зрізу: Ой, Лявонихо, Лявонихо моя!//Ти співала голосніш від 
солов’я…/ А як жали, сніп твій хутко так в’язавсь,/Аж Лявон – 
недбайло дивом дивувавсь [3, С. 44]; У Лявона вишиванка – а 
по ній голубки./…//У Семена вишиванка – а по ній 
листочки.//…//У Сопрона вишиванка – а по ній підківки [3, С. 45]; 
Світ, у якому живем, – не наш:/Його закохані давно 
роздарували Своїм Дульсінеям і Джульєттам [3, С. 88]; Щоб 
знову задивитись/На твою вроду, Нефертіті [3, С. 89]; …Що, 
може, хтось і її вже пообіцяв / У подарунок своїй Соломії… 
[3, С. 89]; А де ж заховатись Шекспіру і Пушкіну,/Томам 
братолюбства і доброти?! … Сліпнуть Гомери і глухнуть 
Бетховени.//Джунглями вибухів Земля заросла [3, С. 97]; 
Білила льон на шати Калиновському/І Німаном у сни 
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Врублевського пливла [3, С. 99]; Лети, мій відчаю,/Губися в 
димах./Важку мені шапку/Вручив Мономах! [3, С. 104] тощо. 

Крім топонімів і антропонімів, зафіксовано й інші 
підсистеми онімів: назви танців: У «Метелиці» і в «Юрці», і в 
«Бичку» [3, С. 44]; назви творів: Коли читали «Громобоя»/ 
«Пастушки грусть» et cetera» [3, С. 51] та ін. 

Оніми, вжиті у художніх творах, мають як позитивне, так 
і негативне забарвлення – що є, як відомо, найхарактернішою 
ознакою ономастикону України, а відтак свідчать про 
емоційність нашого народу й образність його мислення. За 
С.Єрмоленко, емоційна лексика охоплює «слова, що мають у 
своєму значенні компонент оцінки, виражають почуття, 
позитивне чи негативне сприймання дійсності» [2, С. 321]. 

Автор поетичних перекладів звертається й до вербальних 
символів, які є словами-образами і беруть участь у творенні 
художньої реальності, надаючи їй філософського осмислення: 
На могилі одинока / Калина росте [3, С. 33]; Тоскно так, а в 
серці тихо туга ще й співає:/Стежка в полі пролягає, терном 
заростає.//Коло стежки нахилився явір до калини, – /Там 
кохалися-любились хлопець та дівчина [3, С. 43]; Я козак – та 
не той,/Що карав бунтарів,/А отой, що колись/Сам за волю 
горів! [3, С. 57]; Що на Січі гримів,/Як пороги в Дніпрі [3, С. 57]; 
Полилися мої сльози/На напасті, на погрози:/“Чорним думам 
– підкорися!”//Полилися, полилися [3, С. 58]; Одних – 
знаходять/На городі в капусті,/Інших – приносить/Лелека на 
хату [3, С. 83]; Угорнулись далі/Диму чорним крепом,/Два орли 
шугають/Над широким степом.//Що один з них чорний – /Чорна 
смерть солдата.//Кров’ю окропилась/Травонька прим’ята…// 
Другий орел білий,/Білий, яснокрилий –/То кохання 
вірне,/Образ рідний, милий [3, С. 84]; Отроку цей пучок 
євшану… [3, С. 141] тощо. 

Як засіб емоційного увиразнення вживає автор й 
інвективну лексику: Страх не погасить зорю,/Не зважайте на 
блазнів і юд! [3, С. 11]; А вороги як лізли (ну, вже й хами!),/Тоді 
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отак стрічав я погань цю.//… Та, правда, й з них не одному 
пройдосі/Стрілять щастило влучно по мені [3, С. 110] тощо. 

Окремим елементом, у якому представлені риси 
національного менталітету, характер соціального, політичного, 
історичного розвитку народу є фразеологізми, які допомагають 
створити індивідуальну стилістичну тональність [4, С. 6]. 
Наприклад: Станемо, браття, на прю,/ Із життям [3, С. 11]; 
Коли Геракл поверг-звалив у прах Антея,/Як вітер валить повний 
колос до ріллі,/Вдихнула міць у груди сина мати Гея [3, С. 12].  

Найбільшої стилістичної цінності текстам надають  
тропи – мовні звороти, створені на основі художнього 
переосмислення значення мовної одиниці [5]. У перекладній 
поезії В.Чабаненка своєрідність досягається насамперед 
завдяки застосуванню риторичних фігур: власне фігур та 
тропів. Так, до першої групи належать:  

– риторичні питання: Може, бидло ми, худоба?.../ Чи ж 
ми люди, чи скотина? [3, С. 59]; Де ж було ти, сонце,/Як я був 
нещасним? [3, С. 62]; Дивиться у небо:/Хто ж там 
переможе?!… [3, С. 84]; І навіщо сили трачу?! –/ Сам себе, 
бува, питаю [3, С. 106]; Але що?/І куди понесли?… [3, С. 144];  

– еліпсис: Одних – знаходять/На городі в капусті,/              
Інших – приносить/Лелека на хату [3, С. 83];  

– звертання: Сонце ж моє, сонце,/Як ти світиш                   
ясно! [3, С. 62]; О світе, приходь до мене вечеряти! [3, С. 101]; 

– анафора: Почуйте цей голос, почуйте [3, С. 8]; Так 
нехай же, нехай уже рветься [3, С. 15]; Самотньо жив, 
самотньо вмер [3, С. 22]; Удар по морю, вдар, циклоне! [3, С. 24]; 
Все, що так воно любило/Все, що свято хоронило,/Все, що 
вкрилось сивим пилом – / Все згада, як уві сні [3, С. 35]; Я за 
теє вишивала, що цілує в губки.//…//Я за теє вишивала, що 
цілує в очки.//…//Я за теє вишивала, що цілує брівки [3, С. 45]; 
Чорнії хмари по небу пливуть,/Чорнії думи заснуть не 
дають./Хмари – у хату, а думи – у душу… [3, С. 61]; Що один 
з них чорний –/Чорна смерть солдата// Другий орел 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

166 

білий,/Білий, яснокрилий [3, С. 84]; Самотою скніти мушу,/ 
Самотою серце гою [3, С. 106]; Тремтить моє серденько,/ 
Тремтить, бо любить дуже! [3, С. 117]; І раптом крик, і 
раптом гук! [3, С. 139]; Хай кида царство небом дане,/ Хай 
кінь прудкий його несе [3, С. 140]; Про дні звитяг, про степ і 
герць,/ Про воїв силу молодецьку [3, С. 140];  

– асонанс: Стіна все угору і вгору росте [3, С. 16]; В 
чистім полі вітер віє, повіває [3, С. 32]; Під серцем в тебе 
дозріває – / І серце квітом розквітає… [3, С. 47]; Смертю 
смерть здолавши [3, С. 48]; Як я сам-саменький/Бідкавсь без 
надії [3, С. 62]; Колись давно за станом стан [3, С. 139]; 
Навік-віки з моєї душі [3, С. 144]; Не скаржусь я на кпини злої 
долі, /На той цвьохкий, дошкульний малахай,/Що б’є мене, як 
в’язня. Ну й нехай!/Терплю удари і тамую болі [3, С. 146]; 

– гіпербола: Ми з заліза, ми із сталі. / Нас у полум’ї 
кували, / Щоб міцнішими ми стали./Ми із каменя – граніту,/ 
Душі наші з динаміту [3, С. 54]; Бо якщо від серця 
загоряються/Лиця, очі, навіть льоди,/Якщо в нім пісні 
виплавляються/З тугоплавних слів руди - / Значить, такий 
там вогонь палає,/Якого й на сонці немає [3, С. 74]; Це 
скам’янів/Наш гнів,/Це ми в огні погоріли.//Ми – скривавлені-
покам’яніли [3, С. 100]; 

– метафора: Шлях золотий прокладемо [3, С. 55]; Сльози 
ріками текли [3, С. 67]; В небі місяць одинокий/Ходить тихо 
із журбою./Нерозгаданий, високий [3, С. 68]; Не через те лиш 
вибрав я цю мову,/Що нею ріки й пущі розмовляють,/Шумлять 
у полі колоски і трави [3, С. 72]; Ключ журавлиний! [3, С. 82]; 
Очі мами!/…/Ви над нами/Веселими зорями сяли,/Ви в 
нестерпній дрімоті/Злипалися, очі,/І все ж усміхалися 
нам/Забавляли… [3, С. 93]; Люди тривожаться та бідують,/ 
І сняться їм атомні гриби [3, С. 97]; Ти з’явився на білий світ/ 
По волі справжнього Бога! [3, С. 102]; Бо цей Бог – / Твоя 
мати! [3, С. 102]; Крутилася планета центрифугою [3, С. 103]; 
У безвість білу щастя попливло [3, С. 103]; Реве, вирує море,/ 
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А місяць блідне, блідне… [3, С. 117]; Ходила слава по улусі/…/ 
Отрок утік за сині гори [3, С. 139];  Віта в наметі п’яна              
слава [3, С. 140];  

– персоніфікація: Місяць хмарою очі втирає, / Погляда 
сумовито на зірку,/Срібні сіті з води вибирає / Ніч іде по землі, 
сіє роси;/Сонна хвиля про спокій шепоче [3, С. 26]; Млин казку 
свою почина [3, С. 31]; Час напише нам закон [3, С. 54]; Тепер 
же вітер на скрипці грає [3, С. 80]. 

Другу групу утворюють тропи, які за своїм складом є 
більш поширеними ніж риторичні фігури. До них належать: 

– оксюморон: Тоскно так, а в серці туга ще й співає [3, С. 42]; 
– метонімія: Коли читали «Громобоя»,/ «Пастушки 

грусть» et cetera [3, С. 51]; Як ішло за мною,Горе із бідою [3, С. 62]; 
Встань, кохана сторона! [3, С. 65]; А де ж заховатись 
Шекспіру і Пушкіну,/ Томам братолюбства і доброти?! [3, С. 97]; 
Не звідавши музики і тепла,/ Сліпнуть Гомери і глухнуть 
Бетховени./ Джунглями вибухів Земля заросла [3, С. 97]; 
Сильніше вдарять од Єгови [3, С. 113]; Зна вся мене            
країна [3, С. 114]; Дрімаючи, Рейн видиха [3, С. 115]; Осінній 
засмучений місяць [3, С. 123]; Нехай його Франція вми є 
слізьми [3, С. 127]; Роки летіли [3, С. 140]; Один панує над 
Кавказом [3, С. 140]; Чужий Кавказ назад тікає [3, С. 142]; 

– синекдоха: Натомилося, находилося/Над земелькою та 
над кривдою [3, С. 63]; Зі списку живих мене викинь сама [3, С. 71]; 
Я знав людей, які завжди мали/Де голову прихилити на            
ніч [3, С. 76]; Маю дах над головою [3, С. 76]; По різному 
люди/Приходять на світ//…//Але всіх нас годують/Казки 
материнські [3, С. 83]; А ось ходжу по цій землі/Із головою, 
піснями переповненою [3, С. 88]; Дощенту розбомблені, тліють 
акрополі [3, С. 97]; Твоє вітало слово по Русі [3, С. 99]; О світе, 
приходь до мене вечеряти! [3, С. 101]; 

– порівняння: Ти темний, сліпий, наче кріт [3, С. 8]; І 
враз Антей почувсь, як дуб, од неї [3, С. 12]; А конати вже час: 
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піт і сльози, / Мов ті миші, життя догризуть [3, С. 15]; Моя 
душа, мов яструб дикий [3, С. 21]; Ти був, як місяць,            
одинокий [3, С. 22]; Холодні вітри шаленіють/І виють, неначе 
вовки [3, С. 31]; Дитя, як в колосі зерно… [3, С. 47]; Я козак… / 
Що на Січі гримів,/Як пороги в Дніпрі //…/ Що умів, як                
орел [3, С. 57]; Дощ підмив коріння;/Вже дупло – як хата!… [3, С. 64]; 
Ви (руки мами) носили щороку/ Мозолі, як квасолю [3, С. 93-94]; 
Вікно твоє побачу / Й тебе, голубко, в нім [3, С. 114]; Уста – 
самоцвітні коралі [3, С. 115]; Русалонька виходить,/ Ступає, 
мов царівна [3, С. 116]; Вони, мов у казці, багаті… [3, С. 124]; 
Нараз, мов грім, - слова гучні [3, С. 142];  

– антитеза: Самотньо жив, самотньо вмер [3, С. 22]; 
Згадаймо про бідну свою батьківщину… / Не мила багата 
мені чужина [3, С. 26]; Ні вночі, ані вдень [3, С. 40]; На одному 
місці/Днює і ночує [3, С. 64]; Він часом гарячий від пороху 
був,/Але ж і солодкий від дружби був/Мій хліб насущний [3, С. 70]; 
То завеликі,/То замалі [3, С. 75]; А з семи хмурих днів,/Хоч 
один та був сонячний//…// А з дванадцяти друзів/Не дай, 
Боже, й одного/ Христопродавця [3, С. 77]; Змагатися з 
кривдою,/А з правдою дружити [3, С. 83]; Хліб чорний, сала 
білого шматок [3, С. 95]; 

– евфемізм: Що ж ми, хлопці, рук не маєм?/Чи нам сили 
Бог не дав? [3, С. 65]; Одні бунтують і пишуть петиції/До 
мудрості та до головних голів [3, С. 97] тощо. 

Крім цього, автор вдається у перекладах і до тотожного 
евфемізму засобу – дисфемізму – такого виразу для 
позначення певного предмета, який містить наперед відому 
негативну оцінку, тобто за допомогою дисфемізмів події, 
явища, предмети описуються в «чорних» тонах і викликають у 
читача негативні емоції [6], наприклад: Привіт їм! Пріють 
хай обоє… [3, С. 51]; Здіймемось вище неправди,/Понад 
болота й наруги [3, С. 55]; Не вік же конати в імлі! [3, С. 56]; 
Може, бидло ми, худоба?/Запитай//…//Цю убогую 
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халупу,/Драний хлів…//…// Чи ж ми люди, чи скотина?/ Хто 
ми тут?! [3, С. 59]; Озирало (сонце) ти  ниви вбогії [3, С. 63]; 
Вами напоєні ниви мужицькі//…// Діти недолі, о сльози 
людськії! [3, С. 66]; Розтоптали-заплювали/Честь і славу 
поколінь [3, С. 67]; А в туманах думи злії,/Плачуть, гаддям 
чорним в’ються [3, С. 68]; Нехай твої першосліди/Зловійні 
бурі замітають  [3, С. 69]; Зі списку живих мене викинь 
сама,/Щоб я не вернувся, як син той – блудяга [3, С. 70]; У 
чистім полі свати блудили [3, С. 80]; Два орли шугають/Над 
широким степом [3, С. 84]; Власної мислі і сили раби [3, С. 97].  

Одним із прийомів стилістичного забарвлення тексту є 
іронія, яка в перекладах має бути обов’язково збережена, 
оскільки її втрата призведе до погіршення стилістичної якості 
поезій. В.Чабаненко у перекладних творах послідовно 
використовує згаданий вище засіб: Одних – знаходять/На 
городі в капусті,/Інших – приносить/Лелека на хату [3, С. 83]; 
Хто заступить ваш райочок/Від чужинців, од руїни? [3, С. 133]. 

Експресивно-стилістичними компонентами перекладних 
поезій є також: 

– авторські новотвори: сонцесяйний, розхмарений [3, С. 6]; 
дармограй [3, С. 30]; першосліди / Зловійні … [3, С. 69]; 
сяйвомінні [3, С. 115]; воложить [3, С. 116];  

– синонімічні зближення слів: сум-журба [3, С. 9]; 
поверг-звалив [3, С. 12]; гнусь-хилюсь [3, С. 15]; марити-   
снить [3, С. 15]; розколеться-трісне [3, С. 23]; грім-                
удар [3, С. 25]; співає-квилить [3, С. 33]; сохну-в’яну [3, С. 39]; 
млосно-радісне [3, С. 47]; грізно-ласкаво [3, С. 49]; перла-
самоцвіти [3, С. 118]; кару-мсту Господню [3, С. 137]; туга-
горе [3, С. 140]; гуляють-п’ють [3, С. 140]; 

– прикладки: калік-недорік… [3, С. 4]; месники-вої! [3, С. 4]; 
Країно-браночко! [3, С. 7]; грім-удар [3, С. 25]; зелень-трава [3, С. 36]; 
яхонт-камінь [3, С. 39]; праця-втомонька [3, С. 53]; дрімота-
гризота [3, С. 56]; мучителька-негода [3, С. 58]; Долю-
воленьку… [3, С. 63]; сльози-змії [3, С. 67]; брами-двері [3, С. 77]; 
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скривавлені-покам’яніли [3, С. 100]; творчість-робота [3, С. 107]; 
слова-громи [3, С. 113]; заблуда-човен…/ принада-маяк [3, С. 115];  
серце-море [3, С. 118]; Лицар-муж; пломінь-стяг [3, С. 131]; 

– історизми: Стάрці здивуються й діти [3, С. 55]; 
Кров’ю, список писав! [3, С. 57]; Страдника без сили… [3, С. 62]; 
І не кладіть мені інший хліб/У сакви, коли я в дорогу йду [3, С. 70]; 
А з одинадцяти ворожбитів/Хоч один та пророком був … [3, С. 77]; 
У сірій сімрязі і в лаптях лозових… [3, С. 85]; Я твій                 
печеніг [3, С. 104]; Можливо, виною билиця [3, С. 115]; Пусти 
мене завтра до графа [3, С. 123]; А то, бач, від мене, сіроми 
[3, С. 125]; Що сам імператор в темниці [3, С. 126]; А в руки 
дай шпагу й рушницю [3, С. 127]; Вельможам кадять без кінця 
[3, С. 128]; Умре князьок [там само]; Коли хитнеться трон./ 
Горить в палацах пурпур тог [там само]; Поети! Бідний ваш 
чертог,/Зате царі ви над царями! [там само]; Беріть двосічнії 
мечі, / А ліри срібні розбивайте! [3, С. 129]; І папі, й кайзеру 
плати/ … / Давай на порох і гноти [3, С. 130]; Й тобі пора 
вже, ляше! / … / Хай гине фараон! [3, С. 131]; Він там усіх 
владик здолав [3, С. 140]; Нехай гуляють-п’ють кунаки [3, С. 141]; 
… дошкульний малахай [3, С. 146]; 

– архаїзми: Лежу тут на дні в супокою [3, С. 31]; Не 
чорнилом каламарним [3, С. 54]; Холодний морок світ зборов 
[3, С. 111]; Впадуть у прах в’язничні брами,/До зброї кинуться 
раби! [3, С. 113]; А чому – одвіту нема [3, С. 115]; Те злото 
вплітає вона [там само]; Уста – самоцвітні коралі [там само]; 
Я стрів ненароком один раз [3, С. 119]; Уже породила                  
дитя [3, С. 119]; Вуста її шепотіли [3, С. 121]; Ти мною живим 
гордувала [3, С. 122]; Веде її мрець за собою [там само]; 
Стоїть єгомостева хата [3, С. 123]; З Росії брели два 
французькі стрільці [3, С. 126]; Що?! Франція в саван убрана?… 
[там само]; Краще згинув би я А другий сказав [там само]; Лакузи 
фіміам [3, С. 128]; Трудар від податей кона  [3, С. 130]; 
Повернуть гнані й ниці [3, С. 130]; О безталанна! Рабине 
нужденна [3, С. 136]; Не знає той Отрока долі/ …/ Раз був у 
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них бенкет бучний [3, С. 139]; І журно ячать уночі [3, С. 144];  
– неологізми: Я не вважав би ратаєм себе [3, С. 784]; 
– діалектизми: На кпини відповідь моя [3, С. 20]; Обом 

заміню вітця [3, С. 121]; Пусті засіки і млини [3, С. 130]; 
– запозичення: твань і багна [3, С. 69];  Покрив туман 

габою [3, С. 116]. 
Смислова інформація поетичної фрази вимагає завжди 

ретельного вибору слова, щоб отримати максимально точне 
відбиття в перекладі, тому вирішення перекладацької задачі 
залежить, як від вдалого вибору слова, так і від його 
граматичної категорії, тобто – від збереження цілісної 
семантико-стилістичної системи твору словесного мистецтва [6]. 

Висновки. Стилістичні засоби, вжиті у збірці 
«Суголосся» розкривають глибину й багатогранність 
внутрішнього світу автора: вміння берегти та плекати 
історичне коріння, кохати, намагатися змінити на краще цей 
світ. Використання семантичних трансформацій дало йому 
змогу відтворити смисловий та ритмічний бік першоджерел, а 
також стилістичне забарвлення й емоційний потенціал поезій. 

  
Список використаних джерел: 

 
1. Мінцис Ю. Лексико-стилістичні особливості перекладу 

літературної казки «Матильда» Роальда Дала. URL : 
http://eprints.zu.edu.ua/21314/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%
D0%BA%D0%BE%2C%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%
D0%B8%D1%81.pdf 

2. Єрмоленко С. Нариси з української словесності 
(стилістика та культура мови). К. : Довіра, 1999. 431 с. 

3. Чабаненко В. «Суголосся». Поетичні переклади. 
Запоріжжя : Просвіта, 2004. 152 с.  

4. Здіховська Т. Фразеологія прозових творів Уласа Самчука 
та Богдана Лепкого : [монографія]. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 
200 с. URL : https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10480/1/ 
монографія%2015.09.14.pdf 

http://eprints.zu.edu.ua/21314/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21314/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21314/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81.pdf


      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

172 

5. Крупеньова Т. Особливості лінгвокультурем в ідіолекті 
Тараса Шевченка. Одеський лiнгвістичний вiсник 3(2014).                  
С. 133-137. 

6. Перцова І. Семантичні аспекти перекладу поезій 
Й.Бродського. Кропивницький. Наукові записки 154(2017). 
С. 373-378. URL : http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/ 123456789/ 
2423/1/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%
82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96.pdf 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 173 

§3.6ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА «ТАМБІХА» ЯК 
РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКИЙ ПРОЄКТ СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ (Кузьменко Ю.С., Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) 

 
Вступ. У контексті японської літератури ХХ століття 

поняття «модерн» і «модернізм» нерідко викликають дискусії 
та набувають неоднозначних інтерпретацій. Такий підхід 
зумовлений «західним» походженням цих явищ, вибірковим 
запозиченням і переосмисленням японськими митцями 
окремих течій європейського модернізму, а також різким 
стрибком від ранньомодерністських експериментів до 
синкретичного авангардизму. Дослідження літературного 
процесу Японії в історичному зрізі дає можливість виявити 
перші ознаки модерністської естетики в творчості представників 
естетичної школи «Тамбіха». Відчуваючи нагальну потребу в 
оновленні національного мистецтва та створенні нових ідеалів 
доби, поети Кіношіта Мокутаро (1885-1945), Кітахара Хакушю 
(1885-1942), Хаґівара Сакутаро (1886-1942) та Хінацу 
Коносуке (1890-1971), прозаїки Наґаї Кафу (1879-1959), Сато 
Харуо (1892-1964) і Танідзакі Джюн’ічіро  (1886-1965), а 
також художники Аокі Шіґеру (1882-1911), Такехіса Юмеджі 
(1884-1934), Танака Кьокічі (1892-1915) та Фуджіморі Шідзуо 
(1891-1943) започаткували естетичний рух, який вважали 
точкою відліку сучасного періоду в японській літературі та 
живописі. Спираючись на основні здобутки європейського 
естетизму та керуючись постулатом про красу як вищу 
цінність, вони досягли гармонійного поєднання західного 
декадансу та едоської1 художньої традиції. Творчий доробок 
представників школи «Тамбіха» є цінним матеріалом для 
простеження ґенези модерністської літератури в Японії. 

 
1 Едо (1603-1868 рр.) – історична доба, за якої політично-адміністративним 
центром Японії стало місто Едо (нинішнє Токіо), а також яка відома 
зародженням самурайської та міської культур, розважальної літератури ґесаку 
і театру Бунраку, забороною християнства та контактів із Західним світом.  
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Виклад основного матеріалу. Нерідко термін «модерн» 
і похідні від нього слова використовуються зарубіжними та 
українськими японістами в значенні «новітній» або 
«сучасний» [1, С. 152], а також «західна культурна парадигма 
кінця ХІХ – початку ХХ ст.» [2, C. 4]. Така неодностайність 
науковців пов’язана з відсутністю в японській мові еквівалента 
європейського поняття «модерн» як ідейно-мистецького 
стилю та культурно-історичної доби одночасно. На 
позначення модернізму як ідейного стилю в японських 
джерелах нерідко використовується термін 近代主義 
(«Кіндайшюґі» – досл. доктрина/ принцип нового часу), при 
цьому скальковане з англійської мови слово モダニズム 
(«Моданізму») тлумачиться як мистецький і художній стиль, а 
культурно-історичний період кінця ХІХ – середини ХХ ст., що 
традиційно визначається як модерн у західноєвропейських 
країнах, в Японії називається 近代 («Кіндай» – новітній час/ 
новітня доба). Праці японських літературознавців також 
засвідчують непросту історію запозичення та інтерпретації 
цього концепту. Як зазначає літературний критик Секії Міцуо, 
запозичення «моданізму» почало активно використовуватися з 
1928 р. у значенні «нового духу ХХ століття», і тільки в 1950 р. у 
книзі «Огляд сучасного японського роману» письменник Іто Сей 
переосмислив це поняття як художню концепцію, протиставляючи 
модерністську літературу пролетарській [3, С. 11]. 

Варіативність позицій дослідників обумовлена ще й тим 
фактом, що західна культура кінця ХІХ – початку ХХ ст., яка 
активно популяризувалась у Японії в межах вестернізаційної 
політики часів Мейджі2, асоціювалася з усім новаторським, 

 
2 Мейджі – період в історії Японії, який характеризувався запровадженням 
численних реформ у соціальній, культурній, економічній та політичній 
сферах, спрямованих на індустріалізацію та модернізацію країни, а також 
обранням курсу на прискорене засвоєння досягнень і надбань західної 
цивілізації. До того ж, це був період реформування літературної мови, 
адаптації та розвитку західного реалізму, романтизму і натуралізму. 
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модним і сучасним. Водночас, традиційні культура, морально-
ціннісні та художні орієнтири сприймалися як пережитки 
минулого, що заважають розвиткові прогресивного 
японського суспільства. У зв’язку з цим, дослідники 
К. Каратані та М.С. Ліппіт підсумовують, що в японському 
контексті поняття «модерн» нерозривно пов’язане з самим 
Заходом і є виключно «західною концепцією» [4, С. 112; 2, С. 6].  

Ґрунтовніше дослідження ґенези японського модернізму 
пропонує Судзукі Садамі в праці 2011 р. «Новий підхід до 
історії модерністської художньої літератури в Японії». На 
думку вченого, це художнє явище почало формуватися в             
1900-20-х рр. під впливом наукових і мистецьких досягнень 
Західної Європи, а піком його розвитку стало формування 
японського авангардизму і зокрема школи «неосенсуалістів» 
на чолі з Йокоміцу Ріїчі3 [5, С. 246-249]. Перші ж 
модерністські експерименти можна спостерігати у творчості 
представників естетичної школи «Тамбіха», що виникла на 
хвилі посилення антинатуралістичних настроїв у японській 
літературі початку ХХ ст. Вони та низка інших митців, які не 
підтримували надмірно відверту художню манеру та пошуки 
огидної правди натуралістів, були об’єднані спільним 
прагненням оновити національну літературу, урізноманітнити 
та осучаснити художні прийоми і методи відображення 
дійсності. 

Як ідейна та художньо-естетична позиція групи поетів і 
прозаїків початку ХХ ст., японський естетизм «Тамбішюґі» 
бере початок від аналогічної західноєвропейської тенденції в 

 
3 Йокоміцу Ріїчі (1898-1947) – японський прозаїк, ідейний натхненник і 
засновник групи неосенсуалістів «Шінканкакуха» (新感覚派), які працювали в 
дусі авангардизму, поєднуючи в своїх творах елементи дадаїзму, експресіонізму, 
кубізму, футуризму та символізму. Друкованими осередками неосенсуалізму 
були журнали «Весна та осінь літератури» (文藝春秋 – «Бунґей шюнджю») і 
«Літературна доба» (文芸時代 – «Бунґей джідай»). 
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художній літературі, декоративному та образотворчому 
мистецтві, інтер’єрі дизайну середини ХІХ – початку ХХ ст., 
що характеризувалася домінуванням естетичних цінностей 
над етичними та суспільними проблемами [6, С. 348]. 
Європейський естетизм базувався на концепції «мистецтва для 
мистецтва», або l'art pour l'art, відповідно до якої мистецтво 
позбавлялося дидактичних, моралізаторських, функціональних та 
інших обмежень і визнавалося самоцінним явищем. Уперше 
проголошена в 1804 р. письменником Бенжаменом 
Констаном4, ця концепція швидко знайшла своїх 
прихильників серед французьких митців, а з 1860-х рр. в 
Англії виокремилася в самостійну художню течію, 
продовживши традиції романтизму та виступивши реакцією 
на вікторіанську добу. У створенні ідеологічної платформи 
англійського естетизму важлива роль належала викладачу 
Оксфордського університету Волтеру Пейтеру5. Так, у «Нарисах 
із історії Ренесансу» (1873) В. Пейтер закликав жити заради 
краси, цінувати мистецтво в чистому вигляді, захоплюватися 
витонченим і прекрасним, визнати відсутність об’єктивних 
критеріїв у творенні та сприйнятті витворів мистецтва. 
Найяскравішими представниками цієї течії в Англії стали Оскар 
Уайльд6, Алджернон Свінберн7 та Данте Габріель Россетті8. 

 
4 Анрі-Бенжамен Констан де Ребек (1767-1830) – франко-швейцарський 
письменник, один із представників французького романтизму. 
5 Волтер Хорейшо Пейтер (Патер) (1839-1894) – англійський есеїст та 
мистецтвознавець, головний ідеолог європейського естетизму. 
6 Оскар Уайльд (1854-1900) – відомий англомовний драматург, письменник 
і поет ірландського походження, який відстоював принципи естетизму та 
протестував проти утилітаризму. 
7 Алджернон Чарльз Свінберн (1837-1909) – англійський поет-декадент, 
який нерідко порушував табуйовані теми в своїй поезії (антитеїзм, 
лесбійство, садомазохізм тощо).  
8 Данте Габріель Россетті (1828-1882) – англійський поет, перекладач і 
художник, співзасновник Братства прерафаелітів, яке протестувало проти 
академічних традицій наслідування класичного мистецтва. 
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Європейські естети стверджували, що мистецтво повинно 
існувати виключно задля насолоди як для споглядачів, так і самих 
творців. У їхньому розумінні природа виступала грубим 
матеріалом для творчості, тож особливе місце відводилося 
вимислу, символу та фантазії. Крім того, представники цієї течії 
заперечували необхідність практичного застосування мистецтва, 
водночас виступаючи проти еротичної і чуттєвої основи творчості 
та сприйняття мистецьких витворів. Таке заперечення утилітарної 
необхідності та чуттєво-еротичної обґрунтованості у процесі 
творення і сприйняття зробили логічним інтуїтивне споглядання 
мистецтва, позбавлене будь-яких змістів і контекстів. Усі форми 
(правильні, чіткі чи випадкові) набували вищого сенсу, у контексті 
чого зміст і форма втрачали свою першочергову цінність, а 
найважливішим ставав споглядач витворів мистецтва, його 
сприйняття та інтуїтивні відчуття. Вважається, що саме естетизм 
став передвісником модернізму в Європі завдяки його 
запереченню всього заангажованого, поверхового і традиційного 
в мистецтві та художній творчості [6, С.348].  

Активний культурний обмін із Заходом посприяв 
проникненню ідей західноєвропейського естетизму в 
літературу та мистецтво Японії на початку ХХ ст. Велике 
значення для становлення японської естетичної школи 
«Тамбіха», що проіснувала з 1908 р. до середини 1910-х рр., 
мали праці англійського поета-містика Вільяма Блейка9, 
основоположника теорії трансценденталізму Ральфа Волдо 
Емерсона10, прерафаелітів11, які протестували проти 

 
9 Вільям Блейк (1757-1827) – англійський поет, який нерідко звертався до 
біблійних образів, міфології та романтичної фантастики. 
10Ральф Волдо Емерсон (1803-1882) – американський поет і філософ, 
основоположник теорії трансценденталізму, який порушував у своїй 
творчості питання особистості, свободи, взаємозв’язку духу та природи. 
11Прерафаеліти (1848-1853) – об’єднання англійських художників, 
створене у 1848 р., яке виступало проти мистецтва академізму та норм  
своєї доби. Його яскравими представниками були  
В.Г. Гант,  Дж.Е. Мілле, Д.Г. Росетті, М. Браун, В. Морріс, А. Г'юз та інші. 
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академічних традицій і сліпого наслідування класичних 
зразків, головного ідеолога естетизму В. Пейтера, 
представника англійського естетизму та модерну Обрі 
Вінсента Бердслі12, французького художника-символіста 
Гюстава Моро13 й англійського письменника О. Уайльда. 
Друкованими осередками школи «Тамбіха» стали журнали 
«Плеяди» (スバル – «Субару») і «Товариство Пана» (パンの

会 – «Пан но кай»), засновані у 1908-1909 рр. Окрім того, 
твори японських естетів нерідко друкувалися на сторінках 
журналу «Література Міта» (三田文學 – «Міта бунґаку»). У 
виданні «Плеяди», що тиражувалося в 1909-1913 рр., 
публікувалися письменники романтичного спрямування, а 
також Кітахара Хакушю, Кіношіта Мокутаро та Йошіі Ісаму, 
які не захоплювались «оптимістичним» романтизмом. Останні 
рухалися шляхом західного темного романтизму, вивчаючи 
обрії гротеску, екзотизму і сенсуалізму [7, С. 73].  

З іншого боку, до журналу «Товариство Пана» входили 
молоді учасники «Тамбіха», а саме: Кіношіта Мокутаро, 
Кітахара Хокушю, Танідзакі Джюн’ічіро та Іші Хакутей. Назву 
журналу запропонував Кіношіта Мокутаро, який зачитувався 
в юності німецькими мистецтвознавчими працями та знав про 
існування однойменного товариства в Берліні наприкінці 
ХІХ ст. Витончена міфологічність назви сподобалася поету, 
який і став ініціатором заснування спілки. «Товариство Пана» 
почало свою роботу з грудня 1908 р., коли вищезазначені 
поети та інші митці стали влаштовувати збори у кав’ярнях 
Токіо. Пізніше Кіношіта Мокутаро згадуватиме про перші дні 

 
12 Обрі Вінсент Бердслі (1872-1898) – англійський художник і поет, що 
захоплювався стилем модерн, був членом клубу гедоністів і відомим 
англійським денді, а також поціновувачем японської еротичної гравюри шюнґа. 
13 Гюстав Моро (1826-1898) – французький художник-символіст, який 
часто звертався до біблійних і міфологічних сюжетів у своїх картинах, а 
також намагався втілити образ вічної жіночності. 
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існування товариства та особливу атмосферу, що панувала на 
його зборах: «У той час ми з задоволенням читали історичні та 
теоретичні роботи з імпресіонізму. З іншого боку, 
перебуваючи під враженням від перекладів Уеди Біна14 ми 
мріяли про життя паризьких поетів і художників, намагались у 
всьому їх наслідувати. Через гравюри укійо-е15 ми також усім 
серцем відчули привабливість художнього смаку епохи Едо. 
Так, зрештою «Товариство Пана» стало результатом 
романтичних поривань, в яких чужинний ліричний тон і 
колорит сприймалися крізь ліричний тон і колорит, через 
естетичне світовідчуття доби Едо» [8, С. 46]. У цих спогадах 
Кіношіта Мокутаро окреслив основну художньо-естетичну 
позицію естетів: їх вабила екзотична культура далекого Заходу 
й гедоністична естетика доби Едо.  

У 1909 р. «Товариство Пана» користувалося значною 
популярністю в літературних колах столиці й вважалося одним 
із наймодніших «салонів». Ведучи богемне життя на манер 
паризьких імпресіоністів, захоплюючись культурою та 
шедеврами європейського мистецтва кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., японські естети возвеличували та пропагували 
гедоністичні цінності, захоплювалися токійськими пейзажами 
і заокеанськими краєвидами, комбінували західні ідеї з 
едоськими художніми традиціями, експериментували на рівні 
мови та стилю. З іншого боку, вони вбачали в естетизмові 
своєрідний вихід із непривабливого становища, яке склалося в 
тогочасній Японії, коли активно вестернізувалась її культура 
та самосвідомість нації, нав’язувались ідеали західної 
цивілізації, відбувалися спроби скеровувати всі суспільні 
процеси в потрібному для влади руслі. Іншими словами, 

 
14Уеда Бін (1874-1916) – японський поет, критик і перекладач символістської 
поезії Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, М. Метерлінка та інших.  
15 Укійо-е – жанр гравюри, що виник в ХVII ст. і набув широкої популярності 
протягом двох наступних століть. Провідною темою гравюр було життя міщан, 
пригоди у розважальних кварталах, а також замальовки з природи. 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

180 

японський естетизм став своєрідною культурною реакцією на 
вестернізацію та модернізацію країни за часів Мейджі – 
Тайшьо. Нестабільність у японському суспільстві на початку 
ХХ ст. викликала ізоляцію митців та інтелігенції, що породила 
відчуття кризи, порятунок від якої японські естети вбачали у 
відриві мистецтва від моралі, відкритті горизонтів чуттєвості 
та переслідуванні гротеску як головного засобу художнього 
сприйняття. Початкове захоплення західноєвропейською 
культурою та літературою змінилося в їхній творчості 
критикою науково-технічного прогресу та західної цивілізації, 
а також поверненням до національних художніх традицій. 

Школа «Тамбіха» стала межовим експериментом, який 
сполучив у собі риси декадансу та модерну, а її літературна 
платформа базувалася на досягненнях японського 
антинатуралізму, західноєвропейського естетизму та, на думку 
Н. Мізути-Ліппіт, темного романтизму, представлених у 
творах Ш. Бодлера й О. Уайльда [7, C. 70]. Із 
західноєвропейськими естетами представників «Тамбіха» 
споріднювали культ краси, сенсуалізм і посилений символізм, 
заперечення міметичності у мистецтві й утилітарного 
ставлення до нього. Вплив західного темного романтизму 
проявився в їх творчості на рівні посиленого інтересу до 
проблем ірраціонального, гротескного, підсвідомого, 
потворного та фантастичного. Завдяки гротескові 
представникам «Тамбіха» вдалося реалізувати у своїх творах 
ідею про «темну» уяву, а зацікавленість проблемами зла, 
розпусти та огидного в мистецтві сприяла поширенню серед 
них демонічних мотивів. До того ж, школа «Тамбіха» 
характеризувалась неприйняттям японського реалістично-
натуралістичного методу, який набув значної популярності у 
1900-х рр., відстоюючи своє право на свободу творчості та 
вільне застосування творчої уяви. 

Творчість японських естетів також вирізнялася 
ностальгією за минулою добою Едо, що знаменувала період 
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самостійного розвитку японського мистецтва та літератури 
впродовж майже двохсотлітньої самоізоляції країни у                    
1641-1853 рр. Едоська культура характеризувалася 
створенням власного декадансу, якому були притаманні риси 
гротеску, жорстокості та еротизму. Загублена у часі та 
знецінена на тлі західного розмаїття, вона зберігала в собі 
чарівний світ почуттів, пристрастей і гедонізму [9, C. 227]. 
Зрештою, зухвалі творчі експерименти митців привернули до 
себе увагу влади і з 1910 р. «Товариство Пана» стало об’єктом 
цензури та переслідування через нібито загрозу суспільній 
моралі, а тому до 1912 р. однодумці майже перестали 
підтримувати колишню діяльність, хоча дехто з них і надалі 
залишився вірним ідеям та художнім принципам «Тамбіха». 

Отже, розглянемо ключові постаті, що репрезентують 
японську «естетичну» поезію. Кітахара Хакушю ввійшов в 
історію сучасного японського письменства як невтомний 
експериментатор, що працював і в традиційному короткому 
жанрі танка, і в сучасному стилі, і в царині дитячої поезії. 
Його літературна діяльність була особливо активною вже 
після розпаду «Товариства Пана» у добу Тайшьо та Шьова16. 
Натхнений поезією японського реаліста Шімадзакі Тосона17 і 
особливо його «Збіркою молодих трав» (若菜集 – 
«Ваканашю», 1897), Кітахара почав писати у молодому віці. У 
1906 р. він приєднався до «Товариства нової поезії» (新詩社 – 
«Шіншішя»), а також публікувався в провідному журналі 
японського романтизму «Вранішня зоря» (明星 – «Мьоджьо»). 
Перша збірка молодого початківця під назвою «Єретик» (邪宗

 
16 Шьова (1926-1989) – період в історії Японії, на який припали участь і 
поразка країни в Другій світовій війні, окупація силами США та 
Радянського Союзу, повоєнне реформування та демократизація тощо. 
17 Шімадзакі Тосон (1872-1943) – письменник і поет, творчість якого 
характеризувалася реалістичною спрямованістю, а також затвердженням 
«вірша нової форми» (新体詩 – «шінтайші»). 
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門 – «Джяшюмон», 1909) була високо оцінена літературними 
критиками за інноваційну структуру та насичену образність як 
вихідна точка для розвитку новітньої японської поезії. 
Популярність Кітахара закріпив збіркою «Спогади» ( 思い出 – 
«Омоіде», 1912), в якій відтворив свої дитячі відчуття та 
переживання. Вірші обох збірок емоційні, ліричні та чуттєві, 
проте справляють враження відстороненості від суспільного 
життя. У цілому його поезія насичена яскравими візуальними 
образами, створеними за рахунок великої кількості колоративів, 
і відрізняється особливим ритмом, як, наприклад, у вірші «Наш 
час іде» [9, C. 231]: 

 
時は逝く。 

赤き蒸気の船腹の過ぎゆく

ごとく、 
穀倉の夕日のほめき、 

黒猫の美しき耳鳴のごと、 
時は逝く。 
何時しらず、 

柔かに陰影してぞゆく。 
時は逝く。 

赤き蒸気の船腹の過ぎゆく

ごとく。 

Наш час іде. 
Пливе як корабель, 
червоний, в море. 

Лишає відблиск сонця на 
стіні, 

І нявкіт чорного кота... 
Наш час мина. 

Хтозна куди тікає він від 
нас, 

Лишаючи лиш бляклу тінь. 
Наш час іде. 

Як корабель, червоний, в 
море. 

 
Пізніші праці «Збірка перлів» (真珠抄 – «Шінджюшьо», 

1914) та «Платинова дзиґа» (白金の独楽 – «Хаккін но кома», 
1915) були сповнені релігійних мотивів і містили однорядкові 
поеми у вигляді буддійських молитов, у чому, на думку поета, 
реалізувалася дзен-буддійська концепція «східної простоти». 
До того ж, Кітахара прославився не менш образною та 
мелодійною дитячою поезією, після приєднання у 1918 р. до 
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журналу «Червоний птах» (赤い鳥 – «Акаі торі»). Наприклад, 
у вірші «Лимон тернистий заквітчався» мелодійний візерунок 
вимальовується завдяки майстерному поєднанню анафори та 
епіфори, а образність створюється за допомогою яскравих 
епітетів і порівнянь. 

 
からたちの花が咲いたよ。 
白い白い花が咲いたよ。 
からたちのとげは痛いよ。 
青い青い針のとげだよ。 
からたちは畑の垣根よ。 
いつもいつも通る道だよ。 
からたちも秋は実るよ。 
まろいまろい金のたまだ

よ。 
からたちのそばで泣いた

よ。 
みんなみんなやさしかった

よ。 
からたちの花が咲いたよ。 
白い白い花が咲いたよ。[10] 

Лимон тернистий заквітчався. 
Весь білим квітом увібрався. 
Шипи лимона, ох, гостренькі, 
Оті голки зелені-зелененькі. 
Тому і стереже навколишні 

лани 
Край стежки, де проходжу я 

завжди. 
А як він вродить восени, 

То всі плоди такі кругленькі. 
І я заплакав біля нього – 
Шипи ж зглянулись до 

чужого. 
Й лимон тернистий 

заквітчався. 
Весь білим квітом увібрався. 

 
Різноспрямованість поезії Кітахари Хакушю свідчить про 

його невтомні творчі експерименти, що згодом принесли митцеві 
славу ініціатора четвертої хвилі символістського руху в Японії.  

Не менш відомими були вірші прихильника новаторської 
поетики Хаґівари Сакутаро. Він дебютував у 1917 р. зі збіркою 
«Виючи на місяць» (月に吠える – «Цукі ні хоеру»), написаною 
під впливом західноєвропейської концепції екзистенціального 
неспокою та сповненою мотивів відчаю і песимізму. 
Наприклад, у вірші «Понурі сутінки» змальовано образ 
безликого та холодного міста, в якому починає згасати 
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людське серце. Робітники щодня продовжують свою безглузду 
та виснажливу працю, яка, тим не менш, не рятує їх від 
самотності та ізоляції, не дає відчути повноту життя. 

 
かなしい遠景 

  

かなしい薄暮になれば、 

勞働者にて東京市中が滿員な

り、 

それらの憔悴した帽子のかげ

が、 

市街中いちめんにひろがり、 

あっちの市區でも、 

こっちの市區でも、 

堅い地面を掘つくりかへす、 

掘り出して見るならば、 

煤ぐろい嗅煙草の銀紙だ。 

重さ五匁ほどもある、 

にほひ菫のひからびきった根

っ株だ。 

それも本所深川あたりの遠方

からはじめ、 

おひおひ市中いったいにおよ

ぼしてくる。 

なやましい薄暮のかげで、 

しなびきった心臓がし

やべるを光らしてゐる。[11] 

Понурі сутінки 
 

Щойно впадуть нерадісні 
сутінки, 

На вулиці Токіо виходять 
робітники. 

Тіні від їх стомлених 
капелюхів 

Наповнюють місто та всі його 
кутки. 

То тут, то там 
Копають вони тверду землю. 

А як щось викопають, 
Не дають перепочити 

цигаркам. 
Трапляється їм і зовсім легке 

Запашних фіалок засохле 
коріння. 

Від кварталів Хонджьо й 
Фукаґава 

Шириться містом їх 
копошіння. 

Серед зажурених вечірніх 
тіней 

Втомлені серця виблискують 
лопатами. 

 
 У 1923 р. вийшло друге зібрання творів Хаґівари 

Сакутаро під назвою «Синій кіт» (青猫 – «Аонеко»), в якому 
поєднано буддійські та нігілістичні мотиви. Останньою 
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важливою поетичною збіркою Хаґівари став «Льодяний 
острів» (雹島 – «Хьото», 1934), в якій він відмовився від 
верлібру та розмовної мови, повернувшись до більш 
традиційної віршованої форми з реалістичним наповненням. 
Більшість віршів цієї збірки автобіографічні з нотками відчаю 
та самоти. У творчості поета помітний вплив Ш. Бодлера, 
Ф. Ніцше, Е.А. По та А. Шопенгауера. Поетична мова митця 
чуттєва, сповнена сюрреалістичних образів, що нерідко 
підкреслюють відчуженість і тонку душевну організацію 
ізольованого від усього світу юнака. Попри це, головне 
завдання поет вбачав у прямому самовираженні, тому його 
основна увага була звернена на власний внутрішній світ та 
особисті переживання.  

Велику роль у становленні та розвиткові естетизму 
відіграли два класики японської літератури – Наґаї Кафу і 
Танідзакі Джюн’ічіро, які належали до різних поколінь, мали 
відмінний життєвий і творчий досвід, проте були об’єднані 
любов’ю до краси та мистецтва. Виходець із заможної та 
впливової родини, Наґаї Кафу отримав чудову освіту, мав 
багато можливостей для саморозвитку та всі шанси досягти 
успіху на чиновницькій службі. Проте література відкрила 
молодому Наґаї екзотичний західний світ і надихнула 
серйозно зайнятися письменством. У 1902-1903 рр. були 
опубліковані його перші оповідання «Жінка мрії» (夢の女 – 
«Юме но онна»), «Пекельні квіти» (地獄の花 – «Джіґоку но 
хана») і «Честолюбність» (野心 – «Яшін»), сповнені 
відвертості та неприхованої правди в найкращих традиціях 
французького натуралізму. Перебування в Америці та Франції 
дали можливість юнакові переосмислити тогочасну японську 
дійсність, виявити її вади та віддаленість від прогресивного 
Заходу. В «Оповіданнях про Америку» (あめりか物語 – 
«Амеріка моноґатарі», 1908), «Французьких оповіданнях» (ふ
らんす物語 – «Фурансу моноґатарі», 1909) та «Нотатках 
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щойно прибулого на батьківщину» (新帰朝者日記 – 
«Шінкічьошя ніккі», 1909) передано розчарування автора 
вульгарністю та поверховістю західної культури, що активно 
насаджувалась у той час в Японії в межах вестернізаційної 
політики уряду. Події ж 1910 р., що отримали назву «справи 
про образу трону»18, остаточно переконали Наґаї в тискові на 
мистецький рух у боротьбі за вільне та прогресивне 
суспільство сучасності. Порівнюючи себе з Е. Золя, 
письменник дійшов висновку, що його опір позбавлений 
сенсу, оскільки в Японії він не міг стати таким же вільним 
митцем, як і його кумир із Франції, а тому слід повернутися до 
витоків і обрати позицію відстороненого літератора, такого 
собі «едоського денді», що служить мистецтву. 

Палкий прихильник творчості Наґаї та невтомний 
експериментатор Танідзакі Джюн’ічіро прожив життя, 
сповнене контрастів і пошуків власного «я»: від навчання в 
університеті до відмови від нього на користь вільного 
богемного життя, від одержимості західною культурою до 
перевтілення на цінителя традиційної японської, від 
захоплення сучасним кінематографом до шанування 
традиційного японського театру тощо. Такі ідейні пошуки 
значно вплинули на його естетичну позицію та художній 
стиль – від чітко виражених модерних настроїв 
спостерігається перехід до традиційної естетики та 
літературної класики, від образу демонічної жінки перших 
років  – до аристократок у пізніших творах. 

Захоплюючись творчістю та стилем життя Наґаї Кафу, 
який на початку ХХ ст. став кумиром освіченої японської 

 
18 Справа про образу трону, або процес над соціалістами (大逆事件 – 
«Тайґяку джікен») – процес 1910 року над журналістом і перекладачем 
Котоку Шюсуй (1871-1911), а також 25 його однодумцями-соціалістами, 
яких обвинуватили в плануванні замаху на імператора і засудили до страти 
або тривалого ув’язнення. 
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молоді, Танідзакі пройшов власний шлях, виробивши 
оригінальний художній стиль. Істотна відмінність між цими 
двома представниками «Тамбіха» полягала в орієнтації на різні 
мистецькі явища: Наґаї – на декаданс, Танідзакі – на модерн. 
Декадентство Наґаї Кафу простежується в його творчому 
доробку на прикладі занепадницьких і ескапістських настроїв, 
невдоволеності японською дійсністю ХХ ст. та її критики, туги 
за «золотою» добою Едо. Ці риси проявляються на змістовому 
рівні його художніх творів, підтвердженням чого є теми 
ностальгії за минулим у повістях «Річка Суміда» (隅田川 – 
«Суміда ґава», 1911) і «Дивна історія зі східного берега» (濹東

綺譚 – «Бокуто кідан», 1937), негативні образи сучасних 
японок у романі «Суперниці» (腕くらべ – «Удекурабе»,            
1916-1917) і повісті «По-літньому» (夏すがた – «Нацу 
суґата», 1915) тощо. З іншого боку, ранні твори Танідзакі 
пронизані модерним звучанням. Їх невід’ємними елементами є 
активне міфотворення (образи митців-міфотворців у творах 
«Татуювання» (刺青 – «Шісей», 1910) і «Про смаки не 
сперечаються» (蓼喰ふ蟲 – «Таде куу муші», 1928-1929)), 
синтез західного змістового матеріалу зі східним (образ 
«нової» японки та ідея преклоніння викривленому західному 
ідеалові в романі «Любов бовдура» (知人の愛 – «Чіджін но 
ай», 1924-1925)), посилена увага до світу вигадки («Таємниця» 
(秘密 – «Хіміцу», 1911)), ілюзії («Дітлахи» (青年 – «Сейнен», 
1911)) й уяви («Ключ» (鍵 – «Каґі», 1956)), підсвідомості та 
внутрішнього світу збочених бажань персонажів («Щоденник 
божевільного старця» (瘋癲老人日記 – «Футен роджін но 
ніккі», 1961)), прийом кінематографічного монтажу («Матір 
Шіґемото» (少将滋幹の母 – «Шьошьо Шіґемото но хаха», 1949-
1950)) тощо. Іншими словами, Наґаї і Танідзакі представляли дві 
різні генерації митців у межах школи «Тамбіха», яких умовно 
можна наректи декадентами і модерністами. 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

188 

У молодості, знехтувавши бажанням батька отримати 
достойну освіту та влаштуватися на поважну роботу, Наґаї 
Кафу присвятив себе мистецтву, в якому віддавав перевагу 
традиційно-японським різновидам: вчився грі на бамбуковій 
флейті шякухачі, мистецтву оповідача в комічному жанрі 
ракуґо, грі в театрі Кабукі тощо. Нестримний інтерес до 
західноєвропейської літератури спонукав його вивчити 
англійську та французьку мови, щоб читати улюблених 
авторів в оригіналі. Усі ці творчі здібності, а також тривале 
перебування за кордоном прославили Наґаї як непересічну 
постать в японському суспільстві на початку ХХ ст. Ним 
захоплювалися письменники та поети, що тільки розпочинали 
свою літературну діяльність. Серед таких початківців був і 
Танідзакі Джюн’ічіро, який у 1910-х рр. став долучатися до 
літературного світу. Про вплив творчості Наґаї Кафу та 
особисту зустріч із «майстром» молодший письменник 
згадував у мемуарному творі «Оповідання моєї молодості» (青
春物語 – «Сейшюн моноґатарі», 1932). Захоплення прозаїка-
початківця зрозуміти легко: багато елементів своєї художньої 
чуттєвості він почерпнув зі збірки Наґаї «Оповідання про 
Америку», яка зачаровувала кожного молодого японця своєю 
відвертістю, незвичними образами та заокеанською 
екзотикою. У ній поставав незнайомий Захід, переосмислений 
творчою уявою Наґаї, а також спокусливий образ юнака, що 
відкриває для себе новий світ за кордоном. З іншого боку, в 
«Оповіданнях про Америку» натуралістично відображено 
низку актуальних на той час образів: бізнесменів-
консерваторів, заробітчан, студентів, повій і всіх тих, хто 
шукав своє щастя на чужині. Головний чоловічий образ із 
«Оповідань» – це юнак, який самостійно прокладає свій шлях 
на Заході, необтяжений родинними вузами, ні до чого не 
прив’язаний, вільний від впливів організованого суспільства. 
Це інтелігент сучасної доби, чутливий до природи та здатний 
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на глибокі емоції. Знавець європейської літератури, він цитує 
французьку поезію та цінує опери Вагнера. Після повернення з 
Франції Наґаї активно пропагував своє бачення Заходу як землі 
інтелектуальної та мистецької свободи, вродливих і чуттєвих 
жінок, яскравих пейзажів і міських краєвидів, що сповнювали 
мріями та дарували оманливу надію на щастя поза Японією. 

Аналіз літературно-критичних матеріалів та художньої 
прози Наґаї Кафу і Танідзакі Джюн’ічіро дає змогу виділити 
спільні ідейно-естетичні та художні принципи в їхній 
творчості як представників японської естетичної школи 
«Тамбіха», а саме: 

- антиутилітаризм, 
- возвеличення краси як головної цінності у житті та 

мистецтві, 
- заперечення японського реалістично-натуралістичного 

методу, 
- значний інтерес до епохи Едо з її багатою мистецькою 

традицією, 
- образ «нової» жінки, 
- порушення та осмислення теми Захід – Схід як 

невід’ємного складника в житті японського суспільства 
початку ХХ ст., 

- посилений психологізм, сенсуалізм і відвертий еротизм. 
Розглянемо детальніше деякі з цих елементів. 

Антиутилітарне ставлення до мистецтва проявилось у протесті 
Наґаї проти заідеологізованості літератури, про який він 
заявив у 1910-х рр. на сторінках журналу «Цивілізація» (文明 – 
«Буммей»). Відмовившись від літератури «переконань» заради 
літератури «смаку», письменник перестав брати участь у 
літературних групах, що підтримували ту чи іншу ідеологічну 
або художню платформу. У свою чергу, Танідзакі писав у 
1918 р.: «Хіба може існувати мистецтво, якщо позбавити його 
творчої уяви? На мою думку, лише той, хто живе уявою, має 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

190 

шанс стати митцем» [12, С. 55]. Тобто письменник наголошує 
на тому, що першочерговим завданням митця є конструювати 
свою художню дійсність, а не виховувати чи чомусь повчати. 
В есе «Нічні розмови в оселі самітника після снігу» (雪後庵夜

話 – «Сецуґоан ява», 1963-1964) Танідзакі зазначав, що його з 
Наґаї завжди об’єднувала віра у мистецтво, проте вони                    
по-різному ставилися до нього. Для Наґаї мистецтво було 
способом проявити свою творчу особистість, внаслідок чого 
авторська персона у його творах набувала надважливого 
значення; в розумінні ж Танідзакі мистецтво наслідувало 
природу не тільки в видимих проявах, але й допомагало 
відтворити її приховані глибини. До того ж, для Танідзакі 
мистецтво виступало засобом трансформації дійсності, 
оскільки допомагало створити уявний світ. Таку позицію 
підтверджує низка образів одержимих митців, наприклад, 
татуювальника Сейкічі з оповідання «Татуювання» (1910); 
оповідача з «Таємниці» (1911), що поринає в примарний світ 
вигадки, щовечора перевдягаючись і вдаючи з себе жінку; 
Джьоджі з «Любові бовдура» (1925), який прагне виховати з 
юної офіціантки Наомі справжню «західну» жінку тощо. 

Критичне ставлення до реалістично-натуралістичної 
японської літератури у Наґаї Кафу сформувалося з роками, 
оскільки початок його літературної кар’єри був відзначений 
захопленням французьким натуралізмом і творчістю Е. Золя. 
У ранніх оповіданнях «Жінка мрії», «Пекельні квіти» і 
«Честолюбність» 1902-1903 рр. знайшло своє відображення 
зацікавлення еротикою, фізіологічним началом людини, 
непривабливими сторонами життя та процесом становлення 
особистості, вирішальними факторами якого за 
натуралістичним методом вважалися спадкоємність і 
соціальне оточення. Натуралістичними настроями відзначені і 
перші збірки письменника «Оповідання про Америку» (1908) 
та «Французькі оповідання» (1909), про що Наґаї писав другові 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 191 

ще під час перебування в Америці: «Життєві історії 
робітників-емігрантів і повій самі по собі – готові новели, вони 
не потребують із мого боку жодного опрацювання» [13, С. 72]. 
Проте зміна в системі художньо-естетичних цінностей 
прозаїка призвела до перегляду західного впливу та критики 
японського натуралізму як незрілого в 1915 р. Зокрема, в статті 
«Французький натуралізм та реакція на нього» (フランスの自

然主義と其の反動 – «Фурансу но шідзеншюґі то соно хандо») 
письменник стверджував, що в Японії послідовники 
французького натуралізму сприйняли тільки негативні 
сторони цього художнього напряму, обравши приречений на 
невдачу шлях розвитку. В статті «Методи написання роману» 
(小説作法 – «Шьосецу сахо», 1920) митець зазначав, що 
писати про себе, як це полюбляли робити японські 
натуралісти, слід тільки тим, хто здатен на об’єктивну 
самооцінку. З іншого боку, Танідзакі вважав, що витвори 
мистецтва відтворюють правду життя, яку можна збагнути 
тільки за допомогою творчої уяви, якої так намагались уникати 
натуралісти. На думку письменника, головним завданням 
митця є створення «автономного всесвіту», в якому автор 
може вільно маніпулювати характерами та подіями [12, С. 57-
58]. Досягти такої мети можливо лише тоді, коли матеріал для 
твору максимально віддалений у просторовому та часовому 
планах від особистого життя автора. Танідзакі також 
подобалось експериментувати на змістовому рівні художнього 
твору, а цього було важко досягти, керуючись вимогою 
японського натуралізму достовірно фіксувати людське життя 
без будь-яких художніх прикрас. Митець зазначав: 
«Нещодавно у мене з’явилася погана звичка. Пишучи власні 
твори або ж читаючи твори інших, я залишаюсь невдоволеним 
доти, доки переді мною не опиниться твір, сповнений вигадки. 
Я не налаштований писати або читати щось, що побудоване на 
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дійсних фактах» [12, С. 58]. Таким чином митець висловлює 
свій протест проти реалістично-натуралістичного методу, що 
зайняв провідні позиції в японській літературі початку ХХ ст. 

Центральним концептом у творчості обох письменників 
була краса. Порівнюючи західну та східну культурні моделі, 
Наґаї вибудував свій ідеал краси – пасивної, покірної та 
мінливої в дусі Сходу, яку протиставляв агоністичній красі 
Заходу. Головні герої його творів глибоко усвідомлюють 
мінливість краси: Ко з оповідання «Насмішка» (冷笑 – 
«Рейшьо», 1909-1910) відчуває невимовний жаль, розуміючи 
плинність усього прекрасного; героїв оповідання «У 
півонієвому саду» (牡丹の客 – «Ботан но кяку», 1916) 
сповнює почуття журби під час споглядання півонієвого квіту, 
що опадає. Таким чином, письменник розробляє свою 
концепцію прекрасного на основі ідей західноєвропейського 
декадансу, крізь призму яких краса мислилась найвищою 
цінністю, а також на основі традиційного естетичного 
принципу вабі, тобто поетично-піднесено смутку, 
породженого усвідомленням мінливості життя в одвічному 
світі [14, C. 20]. На противагу йому, Танідзакі Джюн’ічіро 
розробляв концепції демонічної та традиційної краси. 
Демонічна краса та її споглядання приносять біль і неймовірну 
мазохістську насолоду, а традиційна – асоціюється з 
аристократизмом і витонченістю. Концепція демонічної краси 
Танідзакі реалізується в образах красуні-деспота і чоловіка-
мазохіста, який відчуває жіночу вроду крізь біль і знущання. 
Ідеалом традиційної краси, якою письменник захоплюється в 
1925-1955 рр., виступає вихована та сором’язлива жінка. 
Служіння такій красі несе найвищу естетичну насолоду та 
задовольняє високі естетичні потреби. Таким чином, 
зосередженість на категорії прекрасного зумовила посилену 
увагу Танідзакі до жіночих образів із багатим внутрішнім 
світом, серед яких спокуслива та мстива Нань-цзи з «Ціліня» 
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(麒麟 – «Кірін», 1910), жінка-загадка з «Таємниці», 
аристократична красуня Арівара Кіноката з «Матері 
Шіґемото» (1949) тощо. 

Тяжіння до краси обох естетів надихнуло їх розробити 
цілу галерею «нових» жіночих образів. Наґаї звертався до 
образу «нової» жінки – гейші, офіціантки, повії чи просто 
дівчини часів мейджівської вестернізації й урбанізації – з 
метою покритикувати японську дійсність початку ХХ ст. 
Образ «нової» гейші зображений автором у романі 
«Суперниці», в якому одна з другорядних героїнь Ранка не 
полюбляє традиційну музику та танці, тому щоб задовольнити 
своїх гостей, вона вдягає трико тілесного кольору та пародіює 
пози класичних європейських скульптур, аби просвітити 
японську аудиторію, незвиклу до оголеної натури. Наґаї 
наділяє дівчину такими непритаманними традиційній гейші 
рисами, як відсутність смаку, нетактовність, претензійність і 
самовпевненість. Образ ще однієї «нової» гейші – неохайної 
дівчини О-Чійо – постає перед читачем у повісті «По-
літньому». Перейшовши на утримання до купця Кейдзо, вона 
відмовляється від своєї професії, проте продовжує 
спілкуватись із деякими клієнтами неофіційно, що у давнину 
вважалося великим соромом для справжньої гейші. Іншими 
словами, образ О-Чійо символізує розрив сучасності з 
традицією, появу нових неприйнятних тенденцій у суспільстві 
та проголошення корисливих ідеалів, оскільки витонченість і 
елегантність більше не допомагали вижити. Проте розкутість і 
свобода від пережитків минулого чуттєво імпонують Кейдзо, 
що свідчить про докорінну зміну всього японського 
суспільства – і на нову красу знайшовся свій поціновувач. 
Подібна критика тогочасної соціокультурної дійсності крізь 
образи «нових» японок свідчила про декадентські настрої у 
творчості Наґаї, який шукав ідеали у минулому у зв’язку з 
неприйняттям нової доби, зіпсованої та спотвореної 
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прозахідними тенденціями. «Нова» жінка в інтерпретації 
Танідзакі наділена демонічною вродою та деспотичним 
характером, вона прагне владарювати над чоловіками. Її 
яскравим уособленням є Наомі з «Любові бовдура» (1925) і 
Таеко з роману «Дрібний сніг» (細雪 – «Сасамеюкі», 1943-
1948). Поведінка дівчат розкута, вони мислять сучасними 
категоріями: Наомі не вважає власну зраду причиною для 
розставання з чоловіком, а Таеко впевнена, що немає нічого 
принизливого в тому, щоб працювати задля себе, не 
сподіваючись на допомогу чоловіка чи то родини, обирати 
того, кого кохаєш, а не вигідну партію. Їхні погляди на життя 
прогресивні, а тому консервативне японське суспільство, 
попри палке захоплення західною цивілізацією, не готове 
прийняти такі характери. У зв’язку з цим образи «нових» 
дівчат, яких зображає Танідзакі, видаються вульгарними і 
занадто сучасними для Японії першої половини ХХ ст. Крім 
того, автор використовує цей образ з метою відобразити 
різноманітні прозахідні тенденції як на побутовому 
(наприклад, Наомі обожнює західні танці, Місако з твору «Про 
смаки не сперечаються» полюбляє бокс, джаз і водіння, Таеко 
палить цигарки тощо), так і ментальному (незалежність 
поведінки Таеко, нерозуміння традиційного японського театру 
Місако тощо) рівнях. 

Едоська культурна та художня традиції відіграють 
особливу роль у творчій майстерні Наґаї Кафу і Танідзакі 
Джюн’ічіро. Як зазначав теоретик літератури і письменник 
Цубоучі Шьойо19, мистецтво доби Едо розвивалося за таких 
умов, які не мали аналогів на Заході, а також складалось із 

 
19 Цубоучі Шьойо (1859-1935) – театральний режисер, теоретик літератури, 
письменник, який обґрунтував необхідність оновлення японської 
літератури у трактаті «Сутність художньої прози» (小説神髄 – «Шьосецу 
шіндзуй», 1885). 
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чотирьох невіддільних компонентів: театру Кабукі, гравюр 
укійо-е, белетристичних творів укійо-дзоші і розважальних 
кварталів. Ці компоненти едоської культури цікавлять обох 
письменників, у центрі уваги яких постає життя мешканців 
«веселих кварталів», що служать красі: гейш, акторів, митців 
різного ґатунку тощо. У митців були свої причини для 
повернення до доби Едо: Наґаї намагався пережити 
неприйняття нового суспільного устрою Японії початку 
ХХ ст., а Танідзакі сумував за дитинством, яке провів у 
старому Едо, переживши його трансформацію від міста купців 
і ремісників до нового модернізованого утворення. З іншого 
боку, використовуючи добу Едо як загальний фон для своїх 
художніх творів, письменники намагалися передати ті зміни, 
що відбувались у сучасному для них суспільстві. Наприклад, в 
романі «Суперниці» Наґаї зобразив сучасну людину, її 
нігілістичне ставлення до традиції та минулого: «Для нього, як 
для представника так званої «сучасної» молоді, авторитет 
конфуціанського вчення, яке правило серцями людей минулих 
епох, зовсім згас…» [9, С. 240-241], «…сенс нових віянь 
полягав у тому, щоб нічому не віддавати перевагу, оскільки 
нова доба не розрізняла добре і зле, старе і нове» [9, С. 241]. У 
свою чергу, Танідзакі у творах «Татуювання» й «Історія 
Шюнкін» (春琴抄 – «Шюнкіншьо», 1933) відтворив побут і 
звичаї японської творчої еліти останніх десятиліть доби Едо.  

Добре обізнані з мистецтвом і літературою доби Едо, 
Наґаї і Танідзакі розуміли, що едоських митців цікавили звичаї 
та спосіб життя городян, світ їхніх внутрішніх переживань і 
любовних страждань. Часто едоський літературний герой 
нехтував суспільною мораллю, віддавався втіхам, переживав 
пристрасті «мінливого світу» і самостійно творив власну 
долю. Така тематика й образи актуалізували мотиви гедонізму, 
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еротизму, сенсуалізму та протесту проти усталених традицій, 
які знайшли своє логічне продовження у творчості обох 
естетів. Гедоністичні цінності, які проповідував Наґаї, 
ґрунтувалися на понятті естетичної насолоди, як у творі «Нічні 
історії з Шімбаші» (新橋夜話 – «Шімбаші ява», 1912), де 
літературний герой проявляє  зацікавленість аморальними і 
темними сторонами людського життя: «…він не хотів чути 
людську хвалу. Це була його образа на суєтність та 
лицемірство жінок, скутих вузами офіційного шлюбу, а також 
на шахрайську діяльність видатних членів суспільства, що 
стало основним мотивом його втечі до іншої крайності – до 
місця, яке, як він розумів з самого початку, було темним і 
розпутним» [12, С. 31]. З іншого боку, героїні творів Танідзакі 
вродливі, енергійні та спокусливі, викликають захоплення 
чоловіків і змушують схилятися перед їхньою красою. Їхні 
образи прописані з нотками еротизму, як, наприклад, у 
випадку дівчинки Міцуко з оповідання «Дітлахи» (1911), що 
вабить хлопців білизною своєї шкіри та стрункою фігурою. У 
прозі естета сенсуальне світосприйняття передано за 
допомогою деталізації зорових, смакових, слухових і 
тактильних відчуттів. Наприклад, у творі «Розповідь сліпого» 
(盲目物語 – «Момоку моноґатарі», 1931) тіло головної героїні 
О-Ічі описується наратором – її сліпим прислужником – із 
високим рівнем деталізації тактильних відчуттів: «…тіло у неї 
було таке ніжне, м’яке, що навіть через тонку тканину пальці 
відчували щось зовсім особливе порівняно з іншими жінками, 
яких я лікував…» [15, С. 130]. Ще один цікавий приклад 
можна навести з оповідання Ніжки Фуміко» (富美子の足 – 
«Фуміко но аші», 1919), в якому простежується мотив фут-
фетишизму. Молодий художник Унокічі озвучує свою 
хворобливу одержимість жіночими ногами за допомогою 
промовистої метафори: «Я…думав і про те, що хотів би стати 
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циновками, щоб лежати під ногами Фуміко. Якщо говорити, 
що ж у цьому світі дорожче – моє життя, чи ноги Фуміко, я 
відповів би, що останнє. Заради її ніг, я б із радістю віддав своє 
життя» [16, C. 380]. Багато образів у творах Танідзакі 
проповідають гедоністичний образ життя, наприклад, 
розпусник Джьотаро із однойменного оповідання 1914 р., 
придворний аристократ Хейджю з повісті «Матір Шіґемото», 
похилий шанувальник жіночих ніг Цукаечі з оповідання 
«Ніжки Фуміко» тощо. Гедоністичні настрої коливаються від 
помірних до хворобливих, як у випадку Хейджю та Цукаечі 
відповідно. 

Вплив едоської художньої традиції також помітний і на 
формальному рівні, про що свідчить часте звернення авторів 
до традиційного щоденникового жанру «ніккі» як в 
автобіографічній, так і в художній прозі. Цей жанр зародився 
в ІХ ст. і в часи Едо пережив відродження, а характерними 
його рисами були ліричний опис особистих вражень, 
спостережень і роздумів. Наприклад, у творчості Наґаї 
елементи традиційної щоденникової прози спостерігаються в 
«Нарисах з дивного будинку» (偏奇館漫録 – «Хенкікан но 
манроку», з 1920-1921), в якому автор не заглиблюється у світ 
власних переживань, як це полюбляли робити японські 
натуралісти, а більше уваги приділяє враженням від 
навколишнього середовища, театру, музиці та літературі. А 
«Записки з Окубо» (大窪だより – «Окубодайорі», 1913-1914) 
не так знайомлять читачів із перипетіями особистого життя 
Наґаї, серед яких на час написання щоденника було 
одруження, розрив із родиною та розлучення, як із його 
естетичними переживаннями, спогадами про відомих митців і 
літераторів того часу. Традиції жанру також реалізує в своїй 
прозі Танідзакі Джюн’ічіро, наприклад, у романі «Ключ» 
(1956) головні герої ведуть свої «інтимні» щоденники, куди 
вносять записи про приховані бажання та істинні почуття. 
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Обмін щоденниками, який відбувається за негласної взаємної 
згоди чоловіка та дружини, відкриває нові можливості для 
їхньої комунікації – відчужені одне від одного у реальному 
житті, вони отримують змогу дізнатися, чим живе та що 
відчуває партнер. Світ збочених бажань і примх старого 
Токусуке з роману «Щоденник божевільного старця» (1961) 
також розкривається у формі щоденникових записів. 

Попри спільне захоплення культурою та мистецтвом 
доби Едо, Наґаї Кафу і Танідзакі Джюн’ічіро орієнтувалися на 
різні традиції: Наґаї був продовжувачем поетичної та прозової 
традицій, що реалізувались у творах вчених «бунджінів», а 
Танідзакі віддавав перевагу театрам Кабукі та Джьорурі. З 
кінця XVIII ст. едоські «бунджіни» значну частину свого 
життя проводили у розважальних кварталах, писали витончені 
твори на світські теми, цінували традиційний естетичний ідеал 
витонченої емоційної самосвідомості «ікі» (意気) та зневажали 
примітивний ентузіазм. Найвищим проявом такого 
примітивізму «бунджіни» вважали любов до нестями, що 
часто призводила до подвійного самогубства закоханих. З 
іншого боку, драматурги, наприклад, Чікамацу Мондзаемон 
(1653-1725), писали шедеври про любовні самогубства, 
найбільше цікавлячись возвеличенням кохання та смерті й 
ігноруючи «ікі». Елементи такої чуттєвості зустрічаються у 
творах Танідзакі, що свідчить про його тяжіння до 
драматургічної традиції епохи Едо. Звідси зацікавлення 
письменника національним театром, в якому кохання, біль і 
смерть знайшли своє яскраве втілення. На ранньому етапі 
творчості митця цей вплив простежується на прикладі 
концепції демонічної краси. Образ фатальної красуні має 
довгу історію в японській літературі, зустрічаючись ще у 
стародавніх легендах і казках. Наприклад, у легенді про храм 
Доджьоджі розповідається про фантастичне перевтілення 
закоханої дівчини Кійохіме у лютого змія, що переслідує і 
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зрештою вбиває свого невірного коханця. Жінка-монстр 
зустрічається й у легенді ХІІ ст. про придворну даму Тамамо-
но-Мае, що була коханкою Імператора Тоба (1103-1156) і 
перетворилася на смертельний камінь, який отруював все живе 
довкола. Такі образи були породжені уявою стародавніх 
японців, що вірили у надприродні сили, а отже є глибоко 
алегоричними та гіперболізованими. Нової інтерпретації образ 
демонічної жінки набув у п’єсах театру Но і Кабукі, в яких 
спокуслива дівчина-гетера виступала уособленням обману і 
розпусти. Такою є гейша Коман із п’єси драматурга Цуруї 
Намбоку20 «Самурай, який збожеволів від кохання» (盟三五大

切 – «Камікакете санґо тайсецу»), в якій вона зваблює 
чоловіків, а потім виманює у них гроші. Ці та інші приклади з 
народнопісенної та драматургічної традицій Японії надихали 
письменника на переосмислення демонічної краси та 
створення низки новаторських жіночих образів. Після 
переорієнтації з західного модерну на японську класику 
Танідзакі все частіше звертався до естетики та символіки 
традиційного театру. Наприклад, у повісті «Про смаки не 
сперечаються» автор приділив особливу увагу театру, який 
виступає уособленням традиційного мистецтва Японії та 
протиставляється сучасним віянням і моді («старомодні театри 
з їхніми відкритими місцями на солом’яних циновках якось 
завжди здавались непривітними» [17, С. 17]), а ляльки 
втілюють традиційні уявлення про красу («класична краса 
була замкненою, стриманою та обережною, щоб зайвий раз не 
проявити власної особистості, – ляльки ж якраз задовольняли 
усі ці вимоги» [17, С. 25]). В есе «Хвала тіні» (陰影礼賛 – 

 
20 Цуруя Намбоку (1755-1829) – відомий драматург театру Кабукі, який написав 
понад 120 п’єс, переважна більшість із яких належить до жанру побутових драм 
«севамоно». Невід’ємними елементами його творів були розмовна мова, 
сценічні трюки, фантастичні мотиви і образи, гротеск і гумор. 
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«Ін’ей раісан», 1933) Танідзакі також згадує театр крізь призму 
світла й тіні як ключових концептів західної та східної культур 
відповідно. Тінь, на думку прозаїка, робить речі значно 
привабливішими, надає їм внутрішньої сили і таємничості. Він 
осмислює тінь як надважливий елемент традиційного 
японського театру, оскільки іноді яскраве освітлення 
підкреслює недоліки зовнішності або гри акторів, оголює їх 
перед глядачем. При тьмяному ж освітленні вбрання виглядає 
витонченішим і більше пасує кольорові шкіри японців. 

Наступним важливим елементом у творчому доробку 
обох естетів є психологізм. У прозі Наґаї він реалізується в 
прагненні автора розкрити внутрішній світ персонажів 
шляхом роз’яснення їх мотивів, як у творі «Карликовий 
бамбук» (おかめ笹 – «Окамедзаса», 1918), де запропоновано 
цілу низку негативних характерів: хвастливої доньки та 
марнотратного сина художника Кайсекі, його лінивої та 
неврівноваженої невістки, слабохарактерного учня Усакі. 
Танідзакі ж завжди цікавила царина ірраціонального та 
підсвідомого. Підтвердженням цьому виступають нечіткі, наче 
розмиті, образи персонажів, які найяскравіше виявляються у 
своїх бажаннях і почуттях. До того ж, письменника глибоко 
цікавили питання подружньої зради, жорстокості та інших 
неоднозначних емоцій, які, на його думку, становили 
невід’ємну частину будь-якого жіночого психотипу, навіть 
доброчесної жінки неоконфуціанського виховання. Він 
прагнув дослідити та виявити, яким чином ці психологічні 
вади жіночої натури, замасковані під її вродою, можуть 
вплинути на життя чоловіка та змінити його. Також 
психологізм Танідзакі реалізовано в увазі до сексу як 
деструктивної та конструктивної сили одночасно, 
сексуальності та тілесності (наприклад, одержимість Джьоджі 
тілом і зовнішністю Наомі в «Любові бовдура» (1925), збочені 
бажання Токусуке щодо його молодої невістки Сацуко в 
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«Щоденнику божевільного старця» (1961) тощо). Варто 
відзначити, що тема стосунків між чоловіком і жінкою була 
наскрізною для творчості обох представників «Тамбіха»: Наґаї 
нерідко писав про пригоди чоловіків у кварталах червоних 
ліхтарів і зображав жінок із найнижчих прошарків суспільства, 
тоді як Танідзакі описував любовні стосунки представників 
середнього класу. Старший письменник проявляв у творах 
зверхнє ставлення до жінок, розглядаючи їх як забавку, як 
тимчасовий притулок для самотнього одинака, а Танідзакі 
намагався дослідити жіночу психологію. 

Центральною для багатьох творів письменників є тема 
«Захід – Схід», до якої кожен із них мав свій підхід. Відмінне 
походження та фінансові обставини Наґаї і Танідзакі 
позначилися на можливості обох представників «Тамбіха» 
побувати за кордоном і відкрити для себе незвіданий світ: 
Наґаї тривалий час провів у США та Франції, а Танідзакі лише 
двічі залишав Японію, щоб відвідати Китай. Це вплинуло на 
глибше розуміння старшим письменником західної цивілізації 
та викривленого насадження її надбань у Японії, наслідком 
чого стала критика японської влади та суспільства ХХ ст. 
Танідзакі ж жив у дусі часу, поділяючи всеяпонське 
захоплення західноєвропейською культурою та підтримуючи 
модернізацію своєї країни за європейським зразком на 
ранньому етапі свого творчого становлення. У своїй творчості 
Наґаї неодноразово намагався підкреслити істотні відмінності 
між Заходом і Сходом крізь призму краси та мистецтва. 
Прозаїк дійшов висновку, що для японців краса нерозривно 
пов’язана зі смутком через свою мінливість, на Заході ж вона 
викликає світлі емоції – благовоління перед життям, 
захоплення, насолоду. Мистецтво на Заході дає широкі 
можливості для самовираження, самоствердження та творчої 
боротьби, тоді як східні митці часто приховують свої справжні 
почуття, підлаштовуються від вимоги часу тощо. Західні 
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письменники борються, навіть передчуваючи поразку, а їхні 
колеги на Сході підкорюються долі, оскільки розуміють 
марність боротьби [12, С. 39]. У творчості Танідзакі 
Джюн’ічіро зацікавленість проблемами співіснування західної 
та східної культур простежується з 1920-х рр. Ставлення 
митця до цієї проблеми еволюціонує від прозахідної позиції, 
що спостерігається у творі «Любов бовдура» (1925), до 
просхідної, визначеної в есе «Хвала тіні» (1933). На ранньому 
етапі творчого становлення він захоплюється образом західної 
красуні, з яким мав змогу ознайомитися завдяки поширеним 
на початку ХХ ст. північноамериканським і європейським 
кінофільмам. Тіло, відкрите спогляданню в європейському 
вбранні, яскраві очі та енергійність вабили молодого Танідзакі. 
Проте традиційний період творчості відкрив для нього нові 
художні завдання – відродити екзотику старої Японії та 
осягнути її красу у новітній час. Ідеалом цього періоду став 
кіотський тип жінки – «м’якшої, елегантнішої, більш 
душевної», краса якої є «продуктом мистецтва, традиції, 
витонченості та вишуканості» [18, C. 47]. До того ж, на зміну 
парі деспотичної красуні та мазохічного чоловіка прийшов 
образ родини, що дозволив відобразити глибший конфлікт між 
чоловіком і жінкою як представниками різних світоглядів. 
Наприклад, дихотомія Захід-Схід яскраво відображена у 
повісті «Про смаки не сперечаються», головні герої якої 
репрезентують різні ціннісні орієнтації – традиційну та 
сучасну. Прихильницею сучасного стилю життя виступає 
Місако, що проявляється в її смаках і поведінці. Так, у розмові 
з батьком вона зізнається, що обожнює джаз. Старий 
поціновувач національних традицій і мистецтва на це 
зауважує, що джаз – це просто шум без ритму і гармонії. Під 
час цієї ж розмови Місако витягає пудреницю і на очах у 
батька з чоловіком фарбує губи. Така поведінка обурює батька, 
який зазначає: «І справді, я не можу зрозуміти молодь… 
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Поглянь лишень – жінки просто забули про правила 
пристойної поведінки… Це виглядає жахливо. У наш час 
добре вихована жінка ніколи б і не подумала зробити таке на 
людях» [17, C. 28]. На противагу Місако, її батько та чоловік 
Канаме виступають поціновувачами традиційної парадигми. 
Їм не подобається сучасна мода та тенденції, відвертість і 
неохайність молоді. Ідеалом краси для них виступає 
лялькоподібна дівчина О-Хіса, вихована у найкращих 
японських традиціях: «О-Хіса, молодша за Місако, 
уособлювала спокійний, врівноважений кіотський тип жінки, 
чия розмова (незважаючи на те, що їй говорять) рідко коли 
перевищує одне люб’язне речення. Відсутність характеру значно 
контрастувала з токійською жвавістю Місако…» [17, C. 17]. 
Обох чоловіків приваблює набір традиційних чеснот – 
вихованість, витонченість, доброзичливість і сором’язливість, 
тобто ілюзія, а не справжня жінка.  

Питання Захід – Схід також осмислюється Танідзакі і в 
романі «Дрібний сніг», де вони постають уособленням 
сучасності та традицій відповідно і розглядаються на прикладі 
регіонів Кансай та Канто. Кансай із такими старовинними 
осередками культури, як міста Кіото та Осака, завжди славився 
своїми традиціями у різних сферах мистецтва: архітектурі, 
живописі, музиці, театрі тощо. Ці міста справляли враження 
величних і вічних у часі. З іншого боку, після землетрусу 
1923 р. Токіо зазнало значних руйнувань і пережило докорінну 
відбудову, втративши, на думку письменника, свою 
попередню чарівність та унікальність [13, C. 211]. Негативне 
враження від нового вигляду міста письменник передає під час 
подорожі головної героїні Сачіко в гості до старшої сестри: 
«Востаннє Сачіко була в Токіо, коли місто ще тільки починало 
відновлюватися після землетрусу, і зміни, що відбулися у 
ньому, буквально приголомшили її. Токіо, яким вона бачила 
його з естакади, було не впізнати. Дивлячись на квартали 
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багатоповерхових будинків, що пропливали за вікном вагону, 
башту будівлі парламенту, що виблискувала у просвітах між 
ними, Сачіко думала про те, який же це довгий час – дев’ять 
років… Звичайно, Ґіндза і Ніхонбаші також справляли сильне 
враження, проте Сачіко все одно не хотілося б тут жити, повітря 
Токіо здалось їй занадто сухим і жорстким» [19, С. 250]. Квартали 
з багатоповерховими будинками, вузькі вулиці, постійний рух 
і зашвидкий темп життя контрастували з поняттям про 
розкішне аристократичне життя, до якого звикли у її родині. 

Таким чином, Наґаї Кафу і Танідзакі Джюн’ічіро своїми 
творчими пошуками урізноманітнили японську літературу            
ХХ століття, розробивши власні художньо-естетичні 
концепції краси, запропонувавши розгалужену систему нових 
образів і переосмисливши традиційну та модерну парадигми 
японської культури першої половини ХХ ст. 

Висновки. Естетична школа «Тамбіха» сформувалася 
наприкінці 1900-х рр. як альтернатива реалістично-
натуралістичній течії японської літератури, представники якої 
відстоювали ідеали оголеної правди про життя та її 
неприкрашеного зображення. Виступаючи проти 
натуралістичного художнього методу, утилітаризму та 
прагматизму мистецтва, натхнені західноєвропейським 
естетизмом і гедоністичною едоською культурою, японські 
митці-естети активно експериментували на змістовному та 
формальному рівнях, гармонійно комбінуючи елементи західного 
модернізму з традиціями національної літератури. Прагнучи 
дослідити глибини ірраціональної, інстинктивної та підсвідомої 
сторін буття, вони переосмислили національну культурну та 
художню традиції й осучаснили японську літературу, заклавши 
основу для подальшого розвитку модернізму в 1920-х рр. Поети 
Кітахара Хакушю та Хаґівара Сакутаро збагатили японську 
лірику новаторською тематикою, образністю та мелодійністю. 
Прозаїки Наґаї Кафу і Танідзакі Джюн’ічіро невтомно 
втілювали засади японського естетизму в своїх творах, а саме 
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культ краси та тему відданого служіння їй, гедоністичне 
світосприйняття, сенсуалізм, відвертий еротизм, посилений 
психологізм тощо. Орієнтуючись на різні мистецькі явища 
(Наґаї – на декаданс, Танідзакі – на модерн), обидва 
письменники часто звертались до мотивів і образів класичної 
японської літератури, а їхнє захоплення добою Едо та її 
багатою міською культурою свідчило про посилену увагу до 
національної традиції. Водночас їхня проза сповнена  
ранньомодерністських елементів, що свідчить про синтез 
культур, літератур і традицій. 
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§3.7 ДОСВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США З 
ПРОБЛЕМ  ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКУ  ХХІ СТОЛІТТЯ 
(Михайлюк В.П., Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, Сапицька О.М., Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля) 

 
Вступ. Сучасний стан розвитку вітчизняної педагогіки 

характеризується пошуком та впровадженням новітніх форм 
та методів навчального і виховного процесу, 
розповсюдженням передового досвіду освітянської діяльності 
педагогів-новаторів України. Навчально-наукова та методична 
робота в цих напрямках досить ґрунтовно відображена  в 
дисертаціях, монографіях та статтях науковців педагогічного 
профілю. Водночас заслуговує на увагу і зарубіжний досвід у 
сфері освіти та виховання. Останнє спонукало авторів зробити 
визначений в оглядовому дописі деякий аналіз та узагальнення 
й розглянути з поки що невеликої кількості публікацій 
українських теоретиків і практиків вітчизняної педагогіки 
визначені аспекти інноваційних підходів у освітніх закладах 
США в таких напрямках, як: 1) теорія і практика організації 
мовної освіти національних меншин; 2) духовно-культурні 
засади збереження національної ідентичності американських 
підлітків українського походження; 3) питання підготовки 
успішної людини в закладах освіти. Це і постало метою та 
завданнями даного розділу. У ньому  основна увага приділена 
узагальненням викладу бачення українськими дослідниками 
суті означених педагогічних проблем і шляхів їх вирішення, та 
можливості перенесення деяких елементів цього досвіду на 
ґрунт практики навчально-виховної роботи в освітніх закладах 
України шляхом більш змістовного  ознайомлення з ним.  

Автори намагалися зробити аналіз наукових доробок з 
повним позитивним визнанням спрямування їх 
концептуальних означень, проте висловлювали й деякі власні 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

208 

думки з приводу окремих положень дискусійного характеру. 
Для вивчення використані науково-педагогічні доробки та 
публікації, що побачили світ у ХХІ столітті,  серед яких 
найбільша увага приділена працям другого десятиліття. 

Виклад основного матеріалу 
1. Теорія і практика організації мовної освіти 

національних меншин. 
Слід зазначити, що початкові два десятиліття                            

ХХI століття в українській педагогічній науковій літературі 
можна назвати в деякій мірі плідним в розробці вказаної 
проблеми дослідниками України. Загальні її аспекти отримали 
висвітлення у монографії про освіту в університетах США на 
зламі ХХ – початку ХХІ століть (О. Романовська,                                  
Ю.  Романовська, О. Романовський)[1] та дисертації з питань 
освіти США (Л. Товчигречка)[2]. Вивчення визначених питань 
теорії та практичного досвіду за конкретними напрямками 
власних досліджень про освіту та виховання у США  містяться у 
статтях, авторами яких є: О. Зіноватна – розглянута мовна освіта 
в контексті мовної ситуації та мовної політики[3]; Н. Зайцева – 
вивчені  особливості змісту двомовного навчання в середніх 
школах[4]; З. Мигалина – аналізувала полікультурну освіту дітей 
мігрантів[5]; О. Орловська – узагальнені та показані                  
елементи полікультурного формування когорти педагогів[6];                                     
І. Самойлюкевич – розкриті складові професійної підготовки 
вчителів іноземних мов до інноваційної діяльності в умовах 
інформаційного суспільства[7]; Л. Сідун – акцентовано увагу на 
вирішення цілої низки освітніх проблем української  молоді у 
вищій школі[8] тощо. 

Вважаємо за необхідне звернути  увагу насамперед на ті 
наукові праці,  в яких досліджені окремі складові означеної 
проблеми та виокремити серед них статті С. Лук’янчук та                   
І. Білецької.  

 У статті «Двомовне навчання в громадських школах 
США: минуле та сучасний стан» С. Лук’янчук насамперед 
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наводить дані про те, що  дослідження демографічної ситуації 
в громадських школах, проведені американським вченим 
Харольдом Ходжкінсоном, підтвердили одну з тенденцій 
сучасного світового глобалізму, прояв якої призведе 
найближчим часом до значного   збільшення мігрантів у США, 
та, як наслідок, зростання чисельності іншомовних груп у 
навчальних закладах.  

Відповідно, на її погляд, суттєвої переробки будуть 
потребувати  навчальні програми мовного спілкування в 
американському соціумі. У цьому сенсі розглядаються і 
аналізуються  наявні. Зосереджена увага на наступних.                     
По-перше, Transitional Bilingual Education (перехідне двомовне 
навчання), тобто, навчання двома мовами через  перехід від 
рідної мови і культури свого етносу до англійської мови і 
американської культури. По-друге, програма ESL (English as a 
Second Language), де англійська мова виступає як друга мова. 
За нею передбачається навчання виключно англійською 
мовою. По-третє, програма структурного занурення (structured 
immersion), у якій учні вивчають всі предмети англійською 
мовою, а вчителі завжди двомовні, проте при спілкуванні 
відповідають і пояснюють матеріал  лише англійською.              
По-четверте, підтримуюча двомовна програма (maintenance 
bilingual education).  За нею превалює постановка завдань 
вчителями рідною мовою учнів навіть після того, як вони 
оволодівають англійською і готові навчатися в повністю 
англомовних класах. По-п’яте, двостороннє двомовне 
навчання (two-way bilingual education), або, в просторіччі, 
динамічна програма двомовного навчання в рівному 
співвідношенні: цей підхід також називають «двомовним 
зануренням» або «розвиваючою двомовною освітою», при якій 
двомовність є кінцевою метою навчання.  

Особливу увагу було приділено програмі Amigos, 
практична реалізація якої вивчена американськими вченими 
М. Казабон, Е. Ніколадіс та В. Ламберт. На цій основі 
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авторкою зроблені висновки, серед яких визначимо: 
корисність для всіх учнів навчання двома мовами, завдяки 
чому діти здобувають навички функціонувати в двох 
культурах та поваги до інших  культур; учні з мовних меншин 
краще оволодівають англійською мовою та полікультурністю 
за умов збереження та розвитку високого рівня грамотності зі 
своєї рідної мови.  

Водночас підкреслена думка, що належить 
американським науковцям  в галузі двомовної освіти в США 
(В. Ламберт, Г. Такер, К. Бейкер, А. Кантер)   про те, що одна 
й та ж програма в різних школах є ситуативною, і поки що 
немає універсального метода її результативного втілення. 

Заслуговують на увагу і деякі положення статті                            
С. Лук’янчук, які є досить дискусійними та потребують 
подальшого дослідження, але вони, беззаперечно, мають право 
на існування власної думки авторки. Це стосується, по-перше, 
підходів до змісту самого поняття «двомовне навчання» з боку 
державних службовців та теоретиків педагогічної науки, 
різних верств освітянського американського суспільства.                  
По-друге, практичного значення двомовності та її складових у 
суспільстві та особистому житті, їх пріоритетних важелів.                 
По-третє, остаточної невизначеності самих представників 
мовних меншин: до проблем мовної політики, суспільно-
політичного та соціально-економічного їх значення; до 
практичних питань співвідношення етнічної культури та 
полікультури; до дискримінації за мовною ознакою тощо.  

Погоджуючись з перевагами двомовного навчання, 
зауважуємо  слушність висновків С. Лук’янчук і про те, що 
входження іншомовних дітей в соціальне життя 
американського суспільства за допомогою двомовного 
навчання має перепони внаслідок прояву наступних  чинників: 
кадрова нестача у  висококваліфікованих кадрах двомовних 
вчителів; недостатня законодавча, фінансова та матеріальна 
підтримка в деяких штатах; негативні настрої у суспільстві та 
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наявність проявів дискримінації і расизму в школах; 
неможливість використання двомовного навчання та програм 
в умовах наявності багатоманіття етнічних меншин в одній 
школі; та, особливо, небажання батьків віддавати дітей в такі 
програми з причини побоювання їх можливої ізоляції від 
основної маси учнів[9].  

Значний дослідницький та практичний інтерес викликає 
і наукова доробка І. Білецької «Двомовне навчання у середніх 
навчальних  закладах США: міфи та реальність».  

Дослідниця побудувала свою статтю також на основі 
доробок американских теоретиків і практиків двомовного 
навчання та зробила досить вдалу спробу досягнення власної 
мети: розглянути та критично проаналізувати основні міфи, 
що притаманні поглядам на вказаний освітній  процес та 
довести його переваги; вказати можливі шляхи усунення 
недоліків двомовного навчання та його подальшого 
вдосконалення.  

Вагомими для обґрунтування положень авторки, по-
перше, є наведені соціологічні дані з проблеми про стан 
двомовності на зламі ХХ – ХХІ століть. Зокрема, вона 
зазначає, що у багатьох американських штатах з більш ніж 
80% учнів іншомовних меншин, 60%  шкіл прозвітували про 
одночасне використання як рідної, так і англійської мов під час 
навчання. І цей процес у своїй динаміці має позитивний, 
зростаючий характер. 

По-друге, стосовно «міфів» щодо недоліків двомовного 
навчання та можливої заміни його, авторка розглядає вивчення 
авторитетних дослідників США з цього приводу і висловлює 
своє відношення до аналізу та узагальнень американських 
педагогів. 

Зокрема наголошено на змістовності предметного 
дослідження, що проведено американським науковцем Дж. 
Кроуфордом, і в якому було виокремлено і розвінчано міфи, 
що стосуються функціонування двомовної освіти в США. 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

212 

Перший міф базується на твердженні про те, що 
англійська мова з часом врача свою вагу й засади серед 
зростання та розповсюдження інших  мов у США. Його 
спростування обумовлюється наступним: наявна та зростаюча 
концентрація неангломовного населення протягом багатьох 
десятиліть завжди супроводжувалась законами про навчання 
рідною мовою у штатах та округах, а англійська мова зберігала 
свій домінуючий статус без будь-якої підтримки держави; 
інакше кажучи, багатомовність спостерігається на 
кількісному, побутовому, але не на якісному загально 
федеральному рівнях.  

Другий, про те, що сучасні іммігранти вивчають 
англійську значно повільніше,  ніж попередні покоління. У 
статті на прикладах реалій мовного навчання представників 
меншин подані дані, які свідчать про протилежне. Так, у                
1990 році лише 3% іншомовних американців володіли 
англійською мовою на досить достатньому рівні. Після                       
15 років перебування у США три чверті з них розмовляли 
англійською мовою на побутовому рівні, а 70% їх дітей 
спілкувалися лише англійською мовою. 

Третій стосується твердження про найкраще вивчення мов 
через програму «повне занурення». Наведені вище дані 
дозволяють зробити  висновок: наразі вивчення англійської мови 
у школі – це складний процес і поки що в різних умовах 
функціонування шкіл обирається найбільш прийнятна програма, 
але всі вони мають право на оптимальне застосування. 

Четвертий, про наявність факту, що в окремих шкільних 
округах пропонується двомовне навчання на користь рідних 
мов. Авторка обґрунтовує ці твердження як виняткові 
недоліки, що мають тимчасовий характер і поступово 
ліквідуються зі зростанням достатньої кількості 
кваліфікованих учителів. 

П’ятий базується на твердженнях про двомовне навчання 
як навчання здебільшого рідною мовою учнів, а англійська 
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використовується мало. У цьому зв’язку переконливо 
обґрунтовується теза – у більшості білінгвальних програм 
суттєва частина навчального матеріалу продовжує 
викладатися англійською мовою. Навпаки, мають місце 
поодинокі факти, як наприклад: в деяких навчальних закладах 
штату Каліфорнія третина учнів початкових шкіл не отримує 
навчання рідною мовою, а учні середньої школи мають ще 
менше можливостей у цьому відношенні.  

Шостий, сьомий та восьмий міфи стосується оцінки 
недоліків двомовного навчання, таких, як: а) збільшених 
витрат на двомовне навчання за рахунок їх спрямування на 
підготовку спеціального педагогічного  персоналу, 
адміністрації та навчальних матеріалів; б) диспропорційного 
відсіву учнів; в) негативного сприйняття батьками учнів, які 
вважають, що важливіше для їхніх дітей знати англійську 
мову, ніж опановувати рідну. Наведені переконливі дані про 
спростування суті оцінок, які переважно мають нетиповий 
характер. 

Заслуговують на увагу і обґрунтовані на основі вивчення 
та використання зарубіжних джерел положення про основні 
педагогічні принципи двомовної освіти в американських 
школах: спирання та використання попереднього мовного 
досвіду учнів; чітка послідовність у використанні програм; 
одночасність  двомовності та інтегрування її у процесі 
реалізації програм; обов’язковість реалізації взаємодії вчителя 
та учня у цьому напрямку; залучення школярів у навчальну 
діяльність повною мірою.  

Результати  соціологічних досліджень, та розгляд 
існуючих у американських джерелах теоретико-практичного 
характеру тверджень стосовно співвідношення в програмах 
двомовного навчання та розвінчання «міфів» щодо цього, 
дозволили дослідниці дійти обґрунтованих висновків, серед 
яких. на наш погляд, можна виокремити тези про значимість 
білінгвальної освіти, яка залишається найбільш ефективною 
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програмою для входження учнів в новий соціум при 
збереженні засад власної ментальності, сприяє розвитку в них 
поваги до полікультурної спільноти[10]. 

Найбільш повне вивчення проблеми, що розглядається, 
було здійснено О. Крсек у дисертаційному дослідженні 
«Теорія і практика організації мовної освіти національних 
меншин у США  (друга половина ХХ – початок. 

Важливо відмітити у позитивному плані логіку структури 
роботи, послідовність аналізу й узагальнень  матеріалу, наукову 
значимість висновків та практичних рекомендацій, наявність з 
теми 58 публікацій, серед яких монографії, навчальний посібник, 
статті та тези міжнародних і загальноукраїнських конференцій, у 
тому числі, англійською мовою. 

На наш погляд, Ольга Євгеніївна по праву значну частину 
свого дослідження присвятила теоретико-методологічним засадам 
та нормативно-правовому забезпеченню організації мовної 
освіти національних меншин в умовах полікультурності 
американського суспільства. Звідсіля навіть у теоретичній 
частині прослідковуються елементи творчого підходу до 
можливостей використання американського досвіду на 
площині вітчизняного освітянського простору. 

Переконливими виступають положення дисертантки 
щодо полікультурних засад мовної освіти національних 
меншин,  Вони виявляють авторський підхід до систематизації 
етапів розвитку ідей полікультурності в педагогічних реаліях 
США. Останні  різняться, за терміном застосування, 
пріоритетами вивчення англійської як іноземної чи рідної 
мови, рівнем оволодіння двомовними уміннями. Проте, як 
вказує О. Крсек, їх об’єднує державницький підхід до 
випускників, які повинні володіти двома мовами, 
обов’язковою серед яких має бути англійська.  

У процесі вивчення підвалин полікультурності та 
реалізації двомовності на сучасному етапі  авторка виходила з 
реалій, що в американських школах навчання здійснюється, за 
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її визначенням,  приблизно 80 мовами. Тому розгляд 
законодавчих і розпорядчих документів та огляд їх 
практичного втілення надав можливість довести у третьому 
розділі обґрунтованість тези: введення та розповсюдження 
двомовного навчання є необхідністю дотримання пріоритету 
багатокультурного середовища в умовах урбанізації 
суспільства та засобом за допомогою мови зберегти 
культурно-етнічну ідентичність.  

Значимими є й обґрунтовані положення про 
полікультурність як однієї з головних складових питань, що 
розглянуті. Вони обумовили, в свою чергу, по-перше, 
відображення зростання різноманітності мовно-культурної 
взаємодії та  цінності монокультурних особливостей  кожної 
окремої людини у контексті  подальшого розвію суспільства. 
По-друге, введення нових типів навчальних планів, серед яких 
превалювати повинні предметно-центристський, предметно-
ареальний, переніалістський, есенціалістський, стрижневий, 
студентоцентричний, діяльнісно-центристський. По-третє, 
увагу зосереджено на тому, що умовами реалізації можуть 
постати провідні ідеї Дж. Бенкса, які потребують постійне 
втілення та зміни курікулуму у освітянській діяльності в США: 
від стадії сприяння, через стадію примноження, до стадій 
трансформації та  соціальних дій. По-четверте, підкреслена 
значимість концепції мовної освіти національних меншину 
США, яка не тільки теоретично а на практиці спрямована на 
визначення та використання сил, здатних впливати на 
формування полікомунікативності, інтеркультурності, 
толерантності та духовного розвитку громадян США й осіб, 
які проживають у цій країні.  

О. Крсек використала дослідження Т. Скутнабб-Кангас, 
Дж. Макі та  К. Бейкер і суттєво доповнила розгляд й аналіз 
багатомовних програм у США та їх  класифікацію, зокрема в 
положеннях про: предметно-мовне інтегроване навчання; 
імерсійні програми; систему трьох мов (трилінгвальне 
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навчання); програму збагачення; перехідну програму; 
програму збереження мови.  

Авторка констатує нововведення у мовній освіті загалом 
і підкреслює, що важливим на сучасному етапі характерне 
прагматичне  усвідомлення американським суспільством 
принципово нової ролі мовної освіти в інформаційному світі, 
Корисними у цьому відношенні є тези та висновки про розгляд 
мови не тільки як засобу пізнання, але й у більш широкому 
розумінні, тобто, як способу організації та головної складової 
загального прогресу в суспільстві.  

Важливим є аналіз аспектів  іншомовної компетенції, що 
пов’язано, по-перше, з визначенням базових засад 
спілкування; по-друге, з засвоєнням предметної здатності 
сприйняття матеріалу, що викладається іншою мовою. 
Відповідно до цього актуальним та важливим напрямком 
дисертації є розгляд теорії та практики полікультурної 
підготовки вчителя. Значимість реалізації завдань, на думку 
авторки, у цьому напрямку обумовлюється і тим, що до їх 
вирішення залучені такі установи, як Національна Рада 
Акредитації педагогічної освіти (The National Council for the 
Accreditation of Teacher Education), Інститут Монтессорі 
(Montessori Educational Institute of the Pacific Northwest), 
Американська Асоціація коледжів педагогічної освіти (The 
American Association of Colleges for Teacher Education) тощо. 

Дуже цінним та значимим у дисертації є акцентування 
дослідницею уваги на можливих шляхах використання 
напрацювань американських науковців у педагогічному 
просторі України[11]. 

2. Духовно-культурні засади збереження національної 
ідентичності американських підлітків українського 
походження.  

Висвітленню цієї проблеми присвячені праці                                   
І. Недошитко, Л. Біловус, та О. Соболь. Перші два автори 
зосередили увагу на висвітлені окремих складових питань, що 
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становили предмет  вивчення  ролі передумов їх загального 
вирішення.  

Важливі аспекти формування духовно-культурних засад 
збереження національної ідентичності розглянуто у статті                  
І. Недошитко – «Осередки збереження національної 
ідентичності української діаспори США.  

Авторка насамперед називає п’ять найбільш вагомих 
чинників збереження національної ідентичності: освіту, 
родину, Церкву, україномовний інформаційний простір та 
громадські організації. 

Дослідниця при цьому значну увагу приділяє вивченню 
ролі Церкви та шкільної освіти, їх взаємовідносинам у цій 
царині. 

 Декілька характерних  ознак виокремлюються при 
цьому. По-перше, формувати та розвивати українські 
освітянські заклади ще у ХІХ столітті розпочали у США  
греко-католицькі священики  По-друге, серед освітянських 
закладів найбільш поширеними  стали суботні або недільні 
українські школи. По-третє, саме в них з початку виникнення 
і до сьогодення головними завданнями були вивчення рідної 
української мови, історії Батьківщини та географії.                              
По-четверте, у двадцятих роках минулого століття у США 
з’явилися перші українські школи з навчанням упродовж 
цілого дня. У своєму розвитку вони пройшли декілька етапів і 
нині знаходяться на стадії остаточного затвердження в 
американську освітню систему. 

Навчання у цих закладах відбувається українською та 
англійською мовами. Зазначено, що у кінці першого 
десятиліття нинішнього століття українські діти з діаспори 
мали змогу навчатися в таких громадських освітніх закладах, 
як: Українська суботня школа – Лос-Анджелес; Рідна школа 
Сан-Дієго – Сан-Дієго; Школа українознавства – Гартфорд; 
Школа українознавства – Нью-Гейвен; Школа українознавства 
Української  католицької єпархії – Стемфорд; Школа 
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українознавства імені Тараса Шевченка – Вашингтон; Школа 
українознавства – Маямі; Школа українознавства – Чикаго; 
Українська школа – Блуміндейл; Українська Школа 
української спадщини школа Святого Володимира – Чикаго; 
Школа українознавства – Детройт;  Школа українознавства – 
Міннеаполіс; Школа українознавства – Олбані;  Школа 
українознавства – Баффало, Школа українознавства – 
Рочестер;  Школа українознавства – Нью-Йорк; Школа 
українознавства – Сіракузи; Школа українознавства – 
Лінденгерст; Школа  українознавства – Йонкерс; Школа 
українознавства – Керхонксон;  Українська школа Святого 
Андрія – Саут-Баунд-Брук; Школа українознавства – Джерсі 
Місто; Школа Українознавства – Морріс Каунті;  Школа 
Українознавства – Пассаїк; Святого Миколая Укрраїнська 
католицька Школа – Пассаїк; Школа українознавства – 
Ярдвіль;  Українські студії – Трентон; Школа українознавства 
імені Тараса Шевченка – Парма;  Школа українознавства Рідна 
школа – Парма; Школа українознавства – Орегон; Школа 
української спадщини – Філадельфія; Школа українознавства – 
Кент. Цей перелік має сталу позитивну тенденцію до 
зростання.  

Проаналізовані й деякі інші чинники підвищення ролі 
впливу на збереження національної ідентичності стосовно 
освітянської діяльності.  

Серед них вагомий внесок, по-перше, належить допомога 
освітянам української діаспори у США з боку педагогічних 
верств України, Наголошується на значенні матеріалів  
навчального та науково-методичного характеру, які 
представники діаспори отримуються з України: атласи, 
методичні посібники та підручники, методичні та 
ілюстративні матеріали. 

По-друге, цілеспрямована та наполеглива діяльність у 
підготовці педагогічних кадрів у середовищі самої української 
спільноти серед української діаспори. При цьому наголошено 
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на підвищенні ролі професійних педагогів, які  здобули вищу 
педагогічну освіту та працювали в Україні, прибули до 
Америки впродовж останніх років. Вказується, що нові 
українські викладачі у США становлять більше половини від 
загальної кількості педагогів у школах українознавства.  

По-третє, вказано на значимість обов’язкового 
виконання організаційної модернізації навчання та 
викладання, постійного  підвищення кваліфікаційного рівня. 
Провідна ідея цього процесу міститься у наведеному вислові 
про те, що вчителем українознавства може стати викладач, 
якому притаманні не тільки педагогічні загальні навички, а 
здатність мати особисту національну культуру та 
спроможність ввести її у свідомість молоді. 

По-четверте, аналізуються зміст навчання і підготовки 
(перепідготовки) вчителів  на курсах з українських предметів 
та для підвищення кваліфікації вчителів Рідної Школи. 
Наводиться серед інших  приклад показової діяльності курсів 
у Союзівці поблизу містечка Кергонксон (штат Нью-Йорк). 

По-п’яте, визначається суттєва допоміжна роль 
україномовного  інформаційного простору. Підкреслена 
значимість видання часопису «Рідна школа», започаткованого 
в 1964 році у Нью-Йорку та інших періодичних видань у 
контексті розгляду проблем освіти та збереження української 
національної    ідентичності. 

Водночас авторка посилається на американські та 
вітчизняні дослідження про кількісну і якісну чисельність 
української діаспори у США, та констатує зростання прояву 
досить негативної тенденції у сфері освіти, що 
характеризується асиміляцією української діаспори і постає   
об’єктивним процесом.  

Серед найважливіших чинників подолання негативу та 
посилення збереження національної ідентичності 
виокремлюється суттєва роль Церкви. Вона обумовлюється, 
по-перше, релігійністю українського народу; по-друге, 
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змістом діяльності Церкви у середовищі прибульців з             
України – вона слугувала і залишається центром організації 
суспільного життя, освіти, виховання дітей та молоді, 
культури та самозбереження, допомоги і благодійності;                           
по-третє, релігійною історією української еміграції як 
невід’ємною складовою загальної історії Української церкви 
та історії України.  

У цьому сенсі визначається роль окремих громад 
конфесійпого різноманіття серед української діаспори. 

По-перше, найбільша кількість вірян складає греко-
католицька УКЦ, що об’єднує українців-католиків. Це 
найвпливовіша серед автономних церков у визначеному 
середовищі.  

По-друге, визначене місце серед церковних конфесій, що 
сповідуються українцями-емігрантами, належить УПЦ, як 
відродженої в Україні у двадцятих роках минулого століття 
невід’ємної  частина УАПЦ.  

По-третє, відмічається і роль у релігійному житті 
українців у США   протестантських церков, серед яких – 
Всеукраїнське євангельсько-баптиське братство і Українське 
євангельське об’єднання та П’ятдесятницьке братство 
Америки.  

Заслуговують на увагу і наступні положення дослідниці 
І. Недошитко, врахування яких значно посилюють можливості 
збереження національної ідентичності американських 
підлітків українського походження: 1) про соціально-
політичну функцію Церкви, яка, за словами авторки, 
реалізується  «… через розробку та вдосконалення своєї 
соціальної доктрини з урахуванням умов життя у країні 
перебування; висвітлення доктрини в інформаційних виступах 
і зверненнях до народу; в проповідях священнослужителів, які 
коментують події, що відбуваються в світі, з позицій Церкви»; 
2) про приклади практичного втілення намагань у цьому 
відношенні, як то: діяльність отця Степана (Біляка), який 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 221 

очолював УПЦ КП у США; заснування теологічної семінарії, 
культурного центру, архіву, бібліотеки,  музею, та, особливо, 
меморіального храму святого Андрія Первозваного; 
оформлення у Саут-Бавнд-Бруці потужного центру 
православ’я, що отримав назву українського Єрусалиму в 
діаспорі, та постав  «українським пантеоном» тощо.  

Суттєво значимими, на наш погляд, є й загальні висновки 
до наукового допису. Можна виокремити серед них 
найголовніше: представники української діаспори в США 
змогли не тільки самовизначитися як повноцінна спільнота в 
країні перебування, а і увесь голос репрезентувати одну з 
найбільших когорт повноцінного  представництво українства  
в світі з усіма ознаками носія української національної 
ідентичності зі сприйняттям притаманних цьому 
атрибутів[12]. 

У монографії Л. Біловус «Україномовна періодика у 
національно-культурному житті української діаспори США 
(1991-2017 рр.)» аналізується значення україномовної 
періодики у національно-культурному житті української 
діаспори  включно з молодим поколінням. Крізь призму 
розгляду цілеспрямованих змістовних та інформаційних 
статей наголошується та обґрунтовується визначальна роль у 
збереженні національної ідентичності, по-перше, 
україномовних сімей, матерів та батьків. По-друге, 
узагальнюється у цьому ж сенсі значення української церкви, 
тобто, релігійного компоненту, як суттєвого у формуванні 
національної ідентичності. По-третє, визначається в окремому 
розділі роль діяльності  закладів освіти, яким притаманна 
особлива змога у формуванні національного духу та подоланні 
національної відчуженості. По четверте, заслуговують на 
увагу аргументи стосовно значення загальноукраїнських 
публікацій в україномовній періодиці в опосередкованій 
підтримці демократії українського суспільства та відновленні 
національної пам’яті[13]. 
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Досконало змістовно проблема була досліджена у 
статтях, виступах на конференціях різного рівня та дисертації 
О. Соболь «Духовно-культурні засади збереження 
національної ідентичності американських підлітків 
українського походження в освітніх закладах США».  

У дисертації авторка побудувала  виклад свого матеріалу 
в двох аспектах – теоретико-методологічне обґрунтування та 
показ практичних шляхів збереження національної 
ідентичності.  

Слід зазначити, по-перше,  важливість її власного 
озвучення використання нової понятійної термінології: 
«етнічне навчання», «предметно-мовне інтегроване 
навчання», «райдужна коаліція», «національна ідентичність». 
По-друге, наукова праця О. Соболь підготована на добротній 
джерельній основі. Зокрема, вивчені, проаналізовані, 
узагальнені та використані державні постанови та програми, а 
також  документи недержавних громадських організацій про 
організацію освіти як  загального характеру, так і стовно 
освітянської діяльності в діаспорному українському 
середовищі. Серед них – «Перехідна білінгвальна програма» та   
«Двостороннє мовне занурення», двомовні програми 
відродження рідної мови тощо. По-третє, використана сучасна 
теоретико-методологічна база. По-четверте, при підготовці та 
викладу матеріалів авторка у деякій мірі, з елементами 
полеміки,  творчо підходила до наукових доробок провідних 
американських педагогів, праці яких дотичні за змістом до 
власного дослідження: Р. Пітерса, А. Каземіаса, Е. Бойєра,               
М. Гордон, П. Брімлоу та ін. 

Серед доробок авторки щодо виконання цілі та завдань 
дисертації, на наш погляд, важливо відмітити наступне.  
Перше – схарактеризовані у повній мірі діяльність, розвиток та 
спрямованість Школи українознавства в українській діаспорі в 
США від зародження українського шкільництва до сучасного 
стану. Друге – доведена життєвість та непереможність 
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головної місії існування Школи, яка визначається як 
формування націоналmної ідентичності підлітків українського 
походження, плекання рідної Української мови. Констатовано, 
що на початку цього століття проблема вивчення мови 
молоддю українського походження в освітніх закладах США 
стала надзвичайно важливою, адже лише знання мови дало 
змогу школярам оволодіти змістом українознавчої освіти, 
головною складовою якої є культурно-історична спадщина 
корінного населення. Третє – підкреслена роль діяльності 
Церкви, що опікується українським шкільництвом в громадах 
і вважає це своїм обов’язком. Четверте – встановлена загальна 
значимість української діаспори, яка протягом свого існування 
«… прагнула викликати інтерес молодого покоління до 
духовного багатства українського народу, його рідної мови, 
релігії та історії, тим самим поширюючи тісний зв’язок між 
поколіннями. Наочним прикладом є поклик, який, за 
спостереженням авторки, можна побачити в кожному випуску 
видань українською мовою в США – «Українські діти – в 
українських школах». П’яте – обґрунтувана можливість 
використання здобутків збереження національної ідентичності 
підлітків українського походження, що формуються у 
шкільництві США, в українських закладах освіти. Серед 
практичних рекомендацій заслуговують на увагу розроблені 
дисертанткою та запропоновані для використання у 
навчальному процесі методичні посібники[14].  

Отже, дослідниця розглядала проблему з урахуванням 
сучасного життя України; сформульовані висновки співзвучні 
з сьогоденням – відстоюванням державності та суб’єктності 
України в світовому просторі. Авторські ідеї, на наш погляд, 
знайдуть застосування в розбудові національної освіти.  

3. Питання підготовки успішної людини в закладах 
освіти. 

Зазначені у назві питання, на наш погляд, можна 
згрупувати у двох змістовних пунктах.  
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Перший характеризується наявністю досліджень, що 
своєю спрямованістю відображають важливі складові 
передумови формування успішної людини в освітніх закладах 
США. Другий присвячений безпосередньо вивченню досвіду 
розробки  теоретичних засад та реалізації на практиці 
діяльності  з означеної проблеми за своєю суттю в навчальних 
закладах різного рівня освіти.  

Автори допису, що пропонується увазі, виходили з цих 
положень і тому першочергово проаналізували та узагальнили 
дисертацію І. Бахова «Тенденції розвитку полікультурної 
освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США (друга 
половина ХХ – початок ХХІ ст.)». Саме предмет дослідження 
дозволив розглянути полікультурну (поліетнічну) складову як 
невід’ємну ознаку успішності людини у суспільстві. Особливо 
це стосується підготовки такої категорії, як вчителі. Останні 
відіграють одну з найважливіших ролей у становленні 
успішної людини суспільства. 

Заслуговують на увагу наступні положення, які отримали 
наукове обґрунтування у кваліфікаційній праці. 

Перше стосується теоретико-методологічних аспектів 
щодо підходів до змісту полікультурної освіти. Дослідник 
характеризує її у кількісному та якісному розрізі і висуває 
необхідність інтегрування аналізу культурної  неоднородности 
суспільств у Канаді та США з аналізом загалом освіти у цих 
країнах, що призведе до об’єктивних висновків.  

Друге пов’язане з практичною підготовкою студентів-
вчителів як не тільки носіїв необхідних навичок, але й як 
«передавачів» набутих знань з проблем полікультурної та 
професійної підготовки, що є невід’ємною складової 
інтегрованої педагогічної стратегії. Цьому повинна сприяти 
особливо шкільна педагогічна практика. 

Третє положення випливає з перших двох та є їх 
органічно- послідовною квінтесенцією. Воно 
характеризується необхідністю використання особливої 
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методики з певними правилами та інструкціями, а також 
інших, на відміну від загальноприйнятних, специфічних 
соціокультурних й організаційно-педагогічних умов у 
підготовці вчителя до професійної діяльності саме в 
полікультурному соціальному середовищі. До найважливіших 
віднесені наступні: запровадження цілісного підходу, що 
обумовлюється поєднанням теоретичних засад діяльності та 
навчально-виховної практики у педагогічному процесі з 
соціально-культурологічною  спрямованістю змісту 
підготовки вчителя та полікультурному вихованні молоді на 
основі підтримки культурної різноманітності на всіх рівнях 
суспільства.  

Наведені дані, їх науковий аналіз, узагальнення та 
висновки в цілому досить переконливо підтверджують статус 
полікультурної освіти як одного з головних чинників 
становлення успішної людини[15].  

Безпосередньо вивченню конкретного досвіду педагогів 
США у розробці  теоретичних засад та реалізації на практиці 
питань підготовки успішної людини в закладах освіти різних 
рівнів та ступенів присвячені дві наступних наукових 
розробки.  

Зазначимо, що вже на початку другого десятиліття               
ХХІ століття  науково-педагогічна спільнота та громадськість 
України отримала  для ознайомлення праці у формі доповідей 
для виступів на вітчизняних і міжнародних конференціях, 
опублікованих статей, монографій та захищеної 
кваліфікаційної дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук П. Тадеєва. Саме в останній – 
«Теорія і практика організації навчання обдарованих школярів 
у США (20-ті роки XX – початок XXI століття)» – містяться 
фундаментальні висновки та рекомендації по можливості 
використання і впровадження американського досвіду в Україні. 

З позицій цілей та завдань даного допису, автори 
виділяють для огляду  лише деякі ключові моменти наукової 
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праці П. Тадеєва, що пов’язані з  розглядом сучасних 
теоретико-методологічних та практичних підходів науковцяв 
США до проблеми та досвідом шляхів їх вирішення на зламі 
ХХ – ХХІ століть.  

Насамперед акцентується увага на тому, що з 20-х років 
минулого століття до початкових десятиліть нинішнього, 
діяльність  науковців і педагогів США мала змістовну але 
суперечливу активність, якій було  притаманне застосування 
різних підходів, пошук найбільш дієвих та довготривалих 
програм спілкування у процесі викладання та навчання учнів. 
Аналіз, що здійснив П. Тадеєв, та його висновки показують 
дієвість пошуків та інновації у дослідженнях сучасних 
провідних вчених, таких як; Б. Шор, Д. Корнел, А. Робінсон, 
В. Ворд з висвітлення принципів групування учнів за 
здібностями; Е. Спаркс, Т. Монако, Дж. Гуднер у формуванню 
концепції обдарованості;  А. Фостер, С. Борен,  С. Уітлок,                
Дж. Дасетл, Р. Копенгауер, Д. Макінтір, А. Старко,                                
А. Сільверман, К. Еванс, С. Клайн по створенню  ефективного 
законодавчого забезпечення освіти обдарованих та підготовці 
вчителів до роботи з цією категорією школярів, виробленню 
стратегій вчителів, батьків та психологів, які працюють з 
обдарованими. Цей перелік доповнений у процесі розгляду 
інновацій в  організації навчання обдарованих учнів у сучасній 
школі США. 

У дисертації підкреслено, що наразі у США діє 
ефективна система  диагностики обдарованої шкільної 
учнівської молоді, а одним з шляхів її реалізації названо  
використання комплексного підходу до виявлення різних 
видів обдарованості. 

Серед дієвих засобів, підходів і спеціальних освітніх 
програм та їх реалізації у вирішенні проблеми застосовуються 
наступні: а) тести учнівських досягнень, які виявляють 
математично, лінгвістично, артистично обдаровану молодь. 
На їх основі ще з початку 30-х років минулого століття 
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проводять пошук талантів. Зміст тестів пов’язаний з чотирма 
етапами вивчення: відкриття (discovery), опис (description), 
розвиток (development) і розповсюдження (dissemination); 
серед сучасних досить поширеним є дослідження , що 
дозволяє тлумачити інтелектуальну діяльності школярів як 
когнітивний процес: це спричинило розроблення тестів, 
альтернативних тестам на IQ; 

б) наведено також позитивний приклад реалізації  
програм  пошуку обдарованих учнів у п’яти штатах (Каліфорнія, 
Філадельфія, Флорида, Коннектикут, Вірджинія), де 
дослідники застосували  підхід Дж. Рензуллі, С. Ріс і Л. Сміта, 
що передбачав  безперервне спостереження (принцип 
«турнікета») і охоплював широке коло учасників;  

в) це стосується і використання портфоліо як засобу 
навчання, що потребує стимулювання   фаховості вчителів, 
детермінування збільшення частотності використання 
предметних портфоліо. впровадження новітньої методики 
викладання і  відповідного виконання нових вимог від учнів; 

г) особливе значення для вчителів, які працюють з 
обдарованими учнями, дає введення практик прискореного 
навчання, що постало значимою новиною;  

д) новітнім постав і специфічний  підхід до інклюзивного 
навчання обдарованих дітей з особливими потребами.   

Досконале ознайомлення з американським досвідом 
навчання з обдарованими дітьми, на думку П. Тадеєва, може 
стати одним із чинників підвищення якості освіти в 
Україні[16]. 

Узагальнене висвітлення фундаментальних положень та 
висновків  з проблеми, що розглядається на часі, містяться в 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук О. Козьменко «Підготовка успішної 
людини в закладах вищої освіти США (друга половина                     
ХХ – початок ХХІ століття)». Кваліфікаційна наукова                 
праця була успішно захищена у 2021 році на засіданні 
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спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля.  

Авторка наголошує, що підготовка успішної людини 
являє собою багатоаспектний процес. Тому позитивного 
результату можливо досягти у ньому лише за умов поєднання 
особистого бажання і дій студента з наявністю отриманого ним 
позитива від цього. Утвердженню в суспільстві сприятиме і 
читка громадянська позиція доносити найбільшу користь 
суспільству при отриманні за це достатньо високої моральної 
та матеріальної задоволеності. Для досягнення всього цього 
потрібні спільні взаємно прийнятні дії студента, вищого 
закладу освіти, держави і суспільства. 

О. Козьменко ґрунтовно вивчила і використала в своєму 
дослідженні законодавчі документи, які були тим чи іншим 
чином були пов’язані з  підготовкою успішної людини у різні 
історичні періоди, та  виокремила на їх основі як переваги, так 
і недоліки функціонування вищої освіти США.  

Звернута увага на педагогічні аспекти підготовки 
успішної людини в американських закладах вищої освіти та на 
те, що чим більше проблема вивчається, тим більше питань 
виникає у досягненні успіху. Підтвердження цьому міститься 
у окремому розділі її дослідження, що відображає 
ретроспективу аналізу становлення системи вищої освіти крізь 
призму  успіхів студентів.  

Увагу привертають розділи дисертації, у яких розглянута   
організаційно-методична система та шляхи використання 
педагогічного досвіду з підготовки успішних студентів у 
контексті проекту стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 
2021-2031 роки. 

Переконливою за змістом є складена модель-схема 
підготовки бакалавра у ЗВО та його становлення успішною̈ 
людиною. Модель по структурі відображає фокус-групи, етапи 
та змістовні характеристики. На етапі «Вступ» фокус-групою 
виступають абітурієнти, характеристика визначає умови 
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вступу, програми та дорожню карту навчання. Етап 
«Адаптація» стосується першокурсників і характеризується 
системою  допомоги студентам в адаптації та орієнтації̈ в 
навчанні та стратегії ВЗО включно з розробкою превентивних 
заходів щодо відсіву студентів із «групи ризику», моніторинг 
результатів. Етап «Утримання студентів у ЗВО та формування 
наполегливості у навчанні» (студенти другого-четвертого року 
навчання) містить в собі програми розвитку підтримки 
студентів, мотивацій̈, формування наполегливості, залучення 
до позанавчальної діяльності у ЗВО; активна робота Центрів 
успіху; стратегії̈ ЗВО щодо досягнення успіху студентів; 
профілактика виснаження студентів. Етап «Підготовка до 
завершення навчання та випуску» (студенти останнього року 
навчання) включає в себе програми оцінювання досягнень; 
організацію роботи з майбутніми працедавцями, стажування 
на виробництві. Кінцевим є п’ятий етап «Працевлаштування 
або навчання на наступному рівні освіти, досягнення успіху» 
змістовно характеризується як розробка та  впровадження 
тренінгів та програм розвитку навичок ефективного пошуку 
роботи та працевлаштування, тренінгів з розвитку кар’єри, 
особистісного зростання, професійної̈ майстерності, 
профілактики професійного вигоряння, а також організації 
домовленостей та укладання договорів з підприємствами та 
ЗВО щодо партнерської̈ співпраці. 

Загалом зазначимо, що висунута модель у своєму 
обґрунтуванні передбачає обов’язкове використання 
міждисциплінарного підходу. 

Важливе значення у формуванні успішності особистості 
студентської молоді О. Козьменко відводить навчальним 
дисциплінам гуманітарного циклу. Ліберальна або 
гуманітарна освіта, за її визначенням, є унікальним дієвим 
засобом, що безпосередньо формує складові успішності при 
освоєнні їх в навчальному процесі. Дисципліни цього циклу, 
особливо англійська мова, по-перше, сприяють розширенню 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

230 

світоглядних уявлень; по-друге, є важливими для надбання 
навичок особистих спілкувань у цивілізованому суспільстві. 

Значимими є і висновки про роль педагога в підготовці 
успішної людини при навчанні у ЗВО. Дослідниця 
підтверджує тези про те, що викладач  є ключовою фігурою у 
цьому процесі, бо він здійснює керівництво  стратегій щодо 
створення ситуацій успіху та прогностичних шляхів в їх 
позитивній реалізації. Звідсіля висунуто вимогу про 
необхідність постійного професійного вдосконалення 
кваліфікації викладачів, опанування ними новітніми 
здобутками сучасної педагогічної та суміжних з нею наук. 

Особливість дисертації полягає і в тому, що авторка 
ґрунтовно виклала пропозиції з врахуванням власного досвіду 
про можливе впровадження ідей сучасної педагогічної науки й 
практики у США з проблеми в освітньому просторі 
України[17]. 

4. Напрямки первинного впровадження досвіду 
освітньої діяльності у США у вітчизняну практику. 

Застосування досвіду навчальних освітніх закладів 
різних рівнів  у США з означених авторами проблем, можливе 
лише за трьома, щонайменше, умовами: досконале 
ознайомлення з ним; бажання використати його; здійснити 
власний творчий підхід до нього. 

Важливо пам’ятати: процес є багатогранним та досить 
складним. 

Стосовно напрямків впровадження можливо виокремити 
попереднє первинне ознайомлення з програмами, навчальними 
посібниками та методичними рекомендаціями  відповідно 
специфіки тем дослідження. 

Наразі виокремлюємо лише ті, що є показовими, на наш 
погляд:  

1. Навчально-методичні комплекси для студентів щодо 
досягнення успіху в опануванні іноземними мовами – 
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«Іноземна мова спеціальності», «Правнича іноземна мова», 
«Ділова іноземна мова». 

2. Посібники – «Теорія та методика ознайомлення 
підлітків з історією української освіти в діаспорі США», «Усна 
народна творчість для дітей молодшого та середнього 
шкільного віку», «Український фольклор і науковці інституту 
українських студій США», «Персонологія українознавчої 
освіти в шкільництві США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)». 

3. Навчально-методичні комплекси для студентів-
іноземців в Україні – «Лінгвокультурологічний практикум з 
англійської мови», «Основи навчання англійської мови 
студентів-іноземців в Україні»; методичні рекомендації для 
викладачів «Основи навчання англійської мови студентів з 
вадами слуху» і «Основи навчання англійської мови студентів 
з вадами зору», колективна монографія «Психолого-
педагогічні основи лінгвокультурної адаптації студентів-
іноземців в Україні».  

4. Авторські навчальні програми – програма  модульного 
курсу з культурознавства; комплексні програми з навчального 
курсу «Міжкультурна комунікація» для магістрів 
спеціальностей «Культурологія», «Іноземна філологія», 
«Міжнародні відносини», «Управління навчальним закладом», 
«Міжкультурна комунікація».  

5, Полікультурні тренінги, лекції з курсів «Порівняльна 
педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», 
«Методика навчання іноземної мови», «Історія освітньо-
виховних систем», «Міжкультурна комунікація», а також 
спецкурси з теорії і практики мовної освіти у вищих 
навчальних закладах. 

Висновки. Розглянуті у розділі наукові праці своїм 
змістом відтворюють досвід діяльності закладів освіти США, 
що був накопичений на зламі ХХ – ХХІ століть. Автори допису 
розуміють складність своєї праці, яка пов’язана з бажанням 
донести якомога більше плідної інформації з тих проблем 
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освіти та виховання, що хвилюють педагогічні кола та 
суспільну думку сучасної  України.  Висловлюють подяку 
читачам, яких зацікавить викладений матеріал і сподіваються 
на їх розуміння. 

В останньому підрозділі окреслені лише початкові кроки 
використання досвіду. Безумовно багато залежить від 
викладачів і учнівської та стлентської молоді, але є й інші 
чинники суб’єктивного та об’єктивного характеру, є своя 
специфіка, традиції, власний досвід вітчизняних освітян. 
Врахування цього та інтегрований комплексний підхід до 
досвіду зарубіжних педагогів, на думку авторів, зможе підняти 
на нову щабель розуміння та вирішення означених питань. 
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§3.8 МЕТОДОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Поліщук С.В., Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка, Ямполь Ю.В., 
Кам’янець-Подільський національний університет імені              
Івана Огієнка) 

 
Вступ. Проблеми у сфері якості освіти спричинені 

різноманітністю використовуваних підходів та відсутністю 
єдиної методології управління якістю. 

У сучасних умовах особливої значущості для освітніх 
організацій набувають відносини соціального партнерства, 
державно-громадське управління, інтеграція та наступність 
рівнів загальної освіти, пошук додаткових стратегічних 
ресурсів розвитку задля забезпечення якості освіти. 
Актуальність даних позицій пов'язується з посиленням 
освітньої практики до проблем проєктування, організації та 
функціонування шкільної моделі управління якістю освіти. 

Досвід і практика свідчать, що проблеми управління 
якістю освіти в закладах загальної середньої освіти можуть 
бути вирішені за рахунок створюваних систем управління 
якістю. Наявність в освітніх організаціях систем управління 
дозволяє вирішити завдання, пов’язані із забезпеченням 
зовнішнього контролю за якістю та оцінюванням результатів 
освітнього процесу. Крім цього, наявність систем управління 
якістю дозволяє здійснювати внутрішній контроль та 
самооцінку, що дає змогу підвищити об'єктивність оцінювання 
діяльності освітніх організацій [2]. 

Виклад основного матеріалу. Дискусія стосовно 
поняття «якість освіти» у педагогічній літературі ведеться 
протягом тривалого періоду. Цій проблемі велику увагу 
приділяють провідні вітчизняні науковці: Н.М. Островерхова, 
О.І. Пометун, З.В. Рябова, Т.М. Сорочан, Є.М. Хрикова, 
Т.О. Лукіна та інші. Однак однозначного визначення цього 
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поняття досі не дано. Разом з тим аналіз існуючих визначень 
доводить, що трансформація поняття «якість освіти» 
здійснюється відповідно до вимог, які ставляться перед 
вітчизняною освітньою системою [5]. 

Велика кількість науковців справедливо співвставляють 
залежність структурних компонентів та змісту поняття «якість 
освіти», виходячи з сформульованих у суспільстві цілей, 
поставлених перед системою освіти. Відповідно всі зміни, що 
відбуваються в освіті, обов'язково тягнуть за собою зміну 
цілей, функцій та методів контролю. Водночас усвідомлені 
зміни в ідеології оцінки якості освіти здатні суттєво вплинути 
на всю систему освіти [1, 4]. 

При цьому слід зауважити, що ситуацію в освіті України 
на сьогоднішній день можна охарактеризувати як складну. 
Державна освітня політика більшою мірою спрямована на 
актуальне реагування на ситуацію, а не на формування 
перспективної стратегії. Позитивним моментом є поява 
варіативності освіти, негативним – відсутність належної уваги 
до питань цілепокладання (без чітко означених цілей освіти 
неможливо обґрунтовано підійти до відбору її змісту).  

Управління якістю освіти у школі є процесом 
проєктування (постановки цілей освіти та визначення шляхів 
їх досягнення); це організація освітнього процесу та мотивація 
його учасників до якісної праці, де контроль, як процес 
виявлення відхилень від цілей, є системою відстеження змін у 
розвитку, регулювання та аналіз результатів. 

Науковці О.І. Ляшенко, Т.О. Лукіна, Ю.О.Жук, 
Л.С. Ващенко, А.В. Гривко, С.О. Науменко трактують 
особливості управління якістю освіти наступним чином: 

1. В управлінні якістю освіти не можна розділяти 
функціонування та розвиток. Діяльнісний та практичний прояв 
якості освіти вимагає побудови навчальної роботи таким 
чином, щоб забезпечити активну участь учнів в організації та 
здобутті відповідних знань. 
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2. Розвиток здатності до самоосвіти. Формування умінь і 
компетенцій, які допомагають самоорганізації та самоосвіті, 
здобуття соціально та особистісно значущих знань, для 
засвоєння цінностей, норм поведінки, формування відносин. 

3. Високоорганізоване мислення (вміння діяти в 
нестандартних ситуаціях). Розвиток здатності аналітико-
критичного ставлення до навколишньої дійсності. 

4. Предметна орієнтація. Заздалегідь запропоновані цілі 
освіти включаються до різноманітного освітнього середовища, 
що дає можливість учням формувати внутрішню мотивацію. 
Збільшується роль «ситуативної педагогіки», методу проектів, 
кейс-технології, самоосвітньої діяльності тощо. 

5. Залежність якості освіти від педагогічної діяльності 
вчителя, методів та технологій організації освітнього процесу [5]. 

За твердженням науковці І.Є. Булах, О.П. Волосовець, 
Ю.В. Вороненко та ін., створена система управління якістю 
освіти потребує послідовного вирішення наступних завдань: 

1) визначення та концептуалізацію цілей у сфері якості 
освіти; 

2) виявлення вимог ринку праці та потенційних 
роботодавців; 

3) встановлення базового комплексу процесів як 
відкритої моделі; 

4) розробка та адаптація методів управління процесами, 
що забезпечують функціонування та розвиток освітньої 
установи; 

5) здійснення документального оформлення системи 
менеджменту якості; 

6) здійснення контролю процесів за допомогою 
проведення внутрішнього аудиту [4]. 

Впровадження системи управління якістю в освітній 
організації полягає у її переході на роботу відповідно до 
підготовлених, затверджених та введеними у дію нормативно-
правовими актами. Зокрема передбачається на робочих місцях 
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визначити обов'язки, повноваження та рівень відповідальність 
кожного співробітника за якість освіти, розробити та ввести в 
дію посадові та робочі інструкції, перевірити виконання 
персоналом документованих процедур. 

Вихідним пунктом формування системи управління 
якістю має стати побудова «моделі» випускника освітньої 
установи як сукупності певних її особистісних, професійних 
якостей, на розвиток яких має бути спрямований освітній 
процес: його зміст, методи навчання, форми організації, 
способи контролю та оцінки знань школярів. 

Розглядаючи загальні закономірності та принципи 
управління якістю освіти в навчальних закладах, ми можемо 
стверджувати, що вони відображають зміст і перетворення 
педагогічних та управлінських впливів, умови та обмеження 
педагогічних та управлінських процесів, напрями розвитку 
педагогічних систем. Отже їх необхідно враховувати як при 
розробці управлінських теорій, так і в практичній 
управлінській діяльності. 

Слід зазначити, що в науковій літературі зустрічається 
велика кількість різноманітних комплексів закономірностей, 
що відрізняються термінологією, але характеризують, в своїй 
основі, ті ж зв'язки компонентів педагогічного процесу 
(В.І. Бондар, Р.П. Вдовиченко, Л.І. Даниленко). Це пояснюється 
тим, що за основу їх виділення береться одна сторона процесу, 
яку автори вважають визначальною (взаємодія педагога                        
та учня, реакція на керуючі впливи, вирішення протиріч              
тощо) [2]. 

На основі проведених досліджень, ми можемо 
виокремити наступні групи закономірностей: 

І) загальні закономірності, які передбачають розгортання 
процесів у відкритих складних системах; 

ІІ) специфічні закономірності (для педагогічного процесу); 
ІІІ) приватні закономірності (вирішення конкретного 

дослідницького завдання). 
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Закономірності, необхідні для становлення першої групи 
управління якістю освіти мають такі характеристики: 

1. Основою самоорганізації складних систем є мінливість 
(стохастичність та невизначеність), спадковість (залежність 
сьогодення та майбутнього від минулого) та відбір (наявність 
принципів, згідно з якими реалізується деяка сукупність 
можливих варіантів). 

2. Самоорганізація, яка здійснюється через взаємодію 
наступних базових тенденцій: збереження основної структури, 
максимальної ефективності використання всієї сукупності 
ресурсів задля досягнення цілей системи та кооперації. 

3. Вибір системою шляхів розвитку, що самоорганізується 
(носить ймовірнісний характер). 

4. Самоорганізована система має нелінійну чутливість до 
керуючих впливів. 

Другу групу становлять специфічні закономірності 
педагогічного процесу. Оскільки управлінська діяльність в 
освітніх установах є частиною освітньої діяльності, їй властиві 
такі самі закономірності, як і всьому процесу загалом, тому до 
закономірностей, які висвітлюють аспекти управління якістю 
освіти ми відносимо: 

1. Педагогічний процес має, який має «ступінчастий» 
характер (величина всіх наступних змін залежить від величини 
змін попередніх етапів). 

2. Ефективність педагогічного впливу, яка залежить від 
інтенсивності зворотних зв'язків між учнями та педагогами; 
від величини, характеру та обґрунтованості коригувальних 
впливів на учнів. 

3. Продуктивність педагогічного процесу, яка залежить від 
впливу внутрішніх стимулів (мотивів) навчально-виховної 
діяльності; від інтенсивності, характеру та своєчасності зовнішніх 
(суспільних, педагогічних, моральних, матеріальних та іншими) 
стимулів. 

4. Ефективність педагогічного процесу, яка обумовлюється 
якістю педагогічної діяльності; якістю власної навчально-
виховної діяльності учнів. 
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5. Перебіг та результати навчально-виховного процесу, 
що обумовлені потребами суспільства та особистості; 
можливостями (матеріально-технічними, економічними та 
іншими) суспільства; умовами перебігу процесу (морально-
психологічними, санітарно-гігієнічними, естетичними та ін.). 

Третя група складається із приватних закономірностей 
управління якістю освіти, а саме: 

1. Управління якістю освіти є великою, відкритою, 
самоорганізованою системою, розвиток якої 
підпорядковується загальним законам розвитку таких систем і 
визначається внутрішніми тенденціями її самоорганізації. 

2. Збереження організаційної структури та підвищення 
якості освіти є основними тенденціями саморозвитку системи 
освіти, що визначають її еволюцію. 

3. Результативність управління якістю освіти носить 
нелінійний імовірнісний характер і визначається 
відповідністю внутрішнім цілям саморозвитку системи освіти 
та її попереднім розвитком. 

4. Ефективність управління якістю освіти визначає 
ефективність управління освітнім процесом загалом. 

Управління якістю освіти входить до загальної структури 
управління освітньою організацією, зокрема закладів загальної 
середньої освіти. При цьому важливим є те, що управління 
якістю ніяк не порушує діючу структуру і демонструє свою 
ефективність, зокрема, й лінійну структуру управління, в якій 
єдиноначальність керівника відіграє визначальну роль. У свою 
чергу, запровадження управління якістю значно підвищує 
функціональність загального управління – регламентацію 
комунікацій між керівником, працівниками освітньої 
організації, представниками зацікавленої громадськості. 

Регламенти, що докладно прописують послідовність 
виконання операцій, самі операції, способи, окремі прийоми та 
дії є основою для забезпечення якості освіти, оскільки значною 
мірою гарантують ефективне виконання прийнятих 
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управлінських рішень. Тому важливим компонентом є 
націленість освітніх організацій на вдосконалення 
нормативно-правового поля, що регламентує управлінський 
аспект якості освіти [5]. 

Управлінські впливи регламентуються у шкільних 
локальних актах, описуються в інструкціях, адміністрація 
закладів освіти організує шкільний документообіг. Шкільний 
документообіг має бути структурований та містити певний 
перелік документів, зокрема: 

1. Нормативно-закріплені заяви про місію, цілі та 
програмні завдання освітньої організації в галузі забезпечення 
якості освіти. 

2. Документи, що регламентують діяльність структур, 
створених для управління якістю, вимоги до якості освіти 
(критерії та показники, що відповідають вимогам МОН та 
освітньої програми закладу загальної середньої освіти, 
документовані процедури (регламенти) системи управління 
якістю освіти). 

3. Документовані регламенти реалізації освітніх програм, 
включаючи навчальну, позанавчальну та практико-
орієнтовану діяльність учнів; регламенти розвитку 
самоврядування (педагогічного, батьківського, шкільного 
колективів); діяльності соціальних проектів та діяльності 
громадських організацій. 

4. Документи, необхідні для планування, здійснення 
процесів та управління ними. 

5. Документи, що регламентують зв'язок між учасниками 
освітніх відносин (договори, записи архівів щодо 
проходження звернень, включаючи скарги, запити, контракти, 
замовлення, завдання). 

6. Документи, що регламентують сам документообіг 
(форми документів, що забезпечують їх ідентифікацію та 
відновлення, вимоги до процедури ведення документообігу, 
термінів зберігання та вилучення). 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

242 

Процес управління протікає у часі і складається з певних 
відрізків часу, тому для опису моделі управління необхідно 
виділити відповідний часовий відрізок, тобто цикл керування [2]. 

Цикл управління є структурною одиницею процесу 
управління, що має усі його якісні характеристики. У науковій 
літературі під циклом управління розуміють процес 
здійснення цілісної системи цілеспрямованих, взаємодіючих 
управлінських функцій, виконаних одночасно або в деякій 
логічній послідовності. 

Більшість дослідників дотримуються думки автора 
класичної теорії управління А. Файоля, який вважає, що 
управлінський цикл складається з п'яти функцій: 
передбачення, організації, розпорядження, координації та 
контролю. 

Проте, запропоновану систему функцій з позиції 
управління якістю освіти необхідно доповнити 
мобілізаційною функцією, яка трактується як мобілізація всіх 
наявних ресурсів на рішення завдання підвищення якості 
освіти. 

Висновки. На основі проведених досліджень, ми 
можемо зробити висновок про те, що підхід до системи 
управління якості освіти з позицій загального управління 
дозволяє вирішити наступні актуальні завдання: задоволення 
потреб сучасного суспільства у висококваліфікованих 
фахівцях; вирішення економічних проблем в освіті; створення 
команди однодумців, здатних ефективно вирішувати 
поставлені завдання як на користь всього колективу так і 
суспільства загалом. 
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§3.9 ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО 
РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ (Трубіцина О.М., 
Південноукраїнський національний  педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського) 

 
Вступ. У зв’язку з інноватизацією шкільної практики 

(широке розповсюдження нових інформаційних технологій, 
комп’ютеризація, тенденція до впровадження дистанційного 
навчання іноземних мов) модель професіограми вчителя 
іноземної мови сучасного типу повинна залучати блок 
спеціальних – управлінських – знань, умінь, навичок та рис, 
що дозволяють йому продуктивно керувати процесом 
навчання іноземної мови як цілісною педагогічною системою 
на основі реалізації науково обґрунтованих способів її 
діагностики, моделювання, організації та моніторингу якості 
функціонування. 

Сутність рефлексивного управління полягає у тому, що 
вчитель іноземної мови не тільки цілісно відображає 
«внутрішню картину світу» своїх учнів та своєї особистості як 
професіонала, але й здатний з більшою мірою вірогідності 
цілеспрямовано її перетворювати, поглиблювати, коректувати 
та розвивати. При рефлексивному управління вчитель 
іноземної мови здійснює два види функцій: проектує 
предметний зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
конструює форми їх спільної діяльності як учасників і 
суб’єктів навчально-виховної взаємодії та комунікації. Він 
ставить учня у позицію активного суб’єкта навчання, що 
здійснюється в загальній системі колективної роботи класу; 
розвиває здатність учня до самоврядування (саморегуляції, 
самоорганізації, самоконтролю) власною діяльністю; 
організує процес навчання як розв’язання навчально-
пізнавальних проблем на основі творчої взаємодії (діалогу) з 
учнями. 
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Рефлексивний характер управлінського механізму 
педагогічної діяльності знайшов свій вияв і у ставленні 
вчителя іноземної мови до самого себе. Активно спілкуючись 
з учнями, стаючи одним із учасників діалогу з ними, він не 
повинен втрачати контролю над собою як професіоналом, 
оскільки покликаний оцінювати себе як суб’єкта педагогічної 
взаємодії з погляду того, наскільки ефективно він може 
організувати процес навчання іноземної мови і наскільки 
активні у ньому учні. 

Однак через дії системо утворюючих факторів процесу 
навчання іноземної мови (проектувально-конструктивного, 
комунікативного, змістовно-організаційного й аналітико-
результативного) та відповідних функцій педагогічної 
діяльності вчителя з необхідністю виявляють себе основні 
компоненти і функції педагогічного менеджменту. 

Компоненти і функції педагогічного менеджменту 
вчителя іноземної мови постають як ієрархія рівнів: 

- верхнього, зумовленого метою функціонування 
процесу навчання іноземної мови як особливої педагогічної 
системи та пов’язаного з підготовкою та ухваленням 
управлінських рішень (функції діагностики, пошуку 
інновацій, моделювання, планування); 

- середнього, що визначається підсистемою стосунків 
«учитель-учні», змістом і способами їх діяльності, що 
пов’язується з актом організації та практичного виконання 
ухвалених рішень та планів (функції мобілізації, 
стимулювання, мотивування, координації); 

- нижчого, що характеризується  результатами спільної 
діяльності вчителя й учнів та пов’язаного з актами контролю 
та самоконтролю ефективності виконання ухвалених проектів 
рішень стосовно навчання іноземної мови (функція 
моніторингу якості освітнього процесу з іноземної мови). 

Виклад основного матеріалу. У цілому, основні 
структурно-функціональні компоненти процесу навчання 
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іноземної мови як цілісної педагогічної системи 
характеризуються тим, що між ними існує як мінімум парний, 
взаємообумовлений зв’язок. Причому руйнування будь-якої 
пари або її складових негативно позначається на всій системі 
педагогічного менеджменту вчителя іноземної мови, оскільки 
структурна організація цієї системи є найважливішою умовою 
її існування. І навпаки, ступінь удосконалення прямих і 
зворотних зв’язків, особливо між основними учасниками 
процесу навчання іноземної мови, переведення їх взаємодії на 
суб’єкт-суб’єктну платформу стосунків відіграє вирішальний 
вплив на ефективність педагогічного менеджменту вчителя 
іноземної мови. 

Педагогічний менеджмент учителя іноземної мови має 
такі структурно-функціональні компоненти та системоутворюючі 
фактори: 

- мета педагогічної діяльності, що постає як завчасно 
спланований та очікуваний результат; 

- учитель іноземної мови як суб’єкт педагогічної 
діяльності, що керує власною та одночасно іншою – 
навчально-пізнавальною та іншомовною мовленнєвою 
діяльністю учнів; 

- учень, який вивчає іноземну мову, як об’єкт 
управлінської діяльності вчителя – виконавець його 
розпоряджень та одночасно суб’єкт власної навчально-
пізнавальної діяльності; 

- зміст діяльності (управлінська, навчально-пізнавальна, 
іншомовна мовленнєва); 

- способи діяльності (форми, методи, прийоми, стиль). 
Педагогічний менеджмент розгортає свою сутність як 

комплекс принципів, методів, організаційних форм і 
технологічних прийомів рефлексивного управління процесом 
навчання учнів іноземної мови, спрямованих на підвищення 
його ефективності. Учитель іноземної мови, що виступає як 
суб’єкт системи рефлексивного управління навчально-
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пізнавальною та іномовною мовленнєвою діяльністю учнів, 
забезпечуючи її суб’єкт-суб’єктний характер і високу 
продуктивність, постає як менеджер освітнього процесу. 

Формування нового типу вчителів іноземної мови як 
менеджерів освіти неможливе без оволодіння ними функціями 
рефлексивного управління у педагогічній діяльності, оскільки 
саме вони надають процесові навчання іноземної мови 
суб’єкт-суб’єктного характеру. У зв’язку з цим, очевидно, що 
такі функції можуть сформуватися тільки за спеціально 
організованих умов професійної підготовки майбутніх 
учителів у педагогічному ЗВО. Тут можливі поліваріантні 
стратегії в організації цієї підготовки, одна з яких теоретично 
обґрунтована у цій роботі. На цій підставі ми припустили, що 
підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління 
процесом навчання учнів іноземної мови проходитиме 
ефективніше, якщо реалізувати педагогічні умови, що 
забезпечують єдність її трьох основних аспектів: 

- предметно-змістового, що адекватно відбиває сутність 
та структуру процесу навчання іноземної мови як особливої 
педагогічної метасистеми; 

- операціонально-технологічного, що розкриває 
специфіку варіативних моделей організації навчально-
пізнавальної та іншомовної мовленнєвої діяльності учнів у 
контексті сучасних методів навчання іноземних мов; 

- ціннісно-мотиваційного, що стимулює рефлексивну 
позицію студентів і об’єктивує особистісний смисл у 
прийнятті ними професійної ролі вчителя іноземної мови як 
менеджера навчально-пізнавального процесу. 

Оволодінню майбутніми вчителями іноземної мови 
функціями рефлексивного управління процесом навчання 
учнів іноземної мови, вимагала пробудження в них 
рефлексивної позиції відносно усвідомлення особистісної 
значущості й прийняття своєї професійної ролі як менеджерів 
навчально-пізнавального процесу. Для цього на масиві 
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студентів, проходив апробацію новий навчальний спецкурс 
«Педагогічний менеджмент».  

      Виходячи з розуміння того, що «…рефлексія – це 
внутрішня дискусія…» [1], ми усвідомлювали, що 
рефлексивна позиція студента як майбутнього вчителя 
іноземної мови суттєво відрізняється від репродуктивної, що 
тяжіє до пошуку, намаганням якнайшвидше вирішити 
завдання за допомогою використання готових засобів, без 
попереднього розуміння умов, даних завдань, без 
ретроспективного аналізу одержаних результатів з точки зору 
їхньої раціональності, однозначності. Тому як суттєві ознаки 
виявлення рефлексивної позиції студентів, яку вони займають 
у процесі здобуття професійної освіти, ми розглядали такі, як: 

- критичність мислення суб’єкта діяльності, що 
виявляється в найбільшій мірі в особливих навчально-
професійних ситуаціях, що вимагають багатоваріантних 
рішень, рецензування, оцінки, сумніву, висловлювання 
власної думки; 

- прагнення до доказовості й обґрунтування своєї точки 
зору, яке виникає в ситуації, що вимагає прийняття рішень; 

- уміння ставити запитання, що проявляють свою 
сутність в умовах зони невизначеності, яка провокує до 
прихованих питань для того, щоб якомога краще побачити 
проблему; 

- здатність вести дискусію із самим собою, пробудженню 
якої сприяють діалогічні форми навчання, орієнтованість 
процесу навчання на суб’єкт-суб’єктну парадигму; 

- готовність до адекватної самооцінки, що формується в 
комунікативних ситуаціях, що вимагають оцінки подій від 
імені інших осіб, імітації пошуку власних помилок, 
неточностей, оцінки правильності можливих варіантів 
вирішень проблемних завдань. 

Для посилення засобів педагогічної рефлексії в кінці 
кожного лекційного і практичного занять студенти в 
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письмовій формі оцінювали якість її проведення, зазначаючи 
питання, які викликали в них особливий пізнавальний інтерес 
для того, щоб викладач-експериментатор ураховував їхні 
побажання на своїх наступних заняттях. Реалізації й 
стимулюванню рефлексивних процесів, до яких повинні були 
бути залучені студенти, багато в чому сприяло те, що в основу 
взаємодії викладача і студентів було покладено принципи 
педагогіки співробітництва, які передбачають дотримання 
таких вимог: 

- викладач входить у контакт зі студентами як 
партнер, співбесідник, співучасник пізнавального процесу; 

- він не тільки визнає право студента на власну 
думку, але й зацікавлений в ній; 

- нове знання правомірно виглядає не тільки 
завдяки авторитету викладача, автора підручника, ученого, 
але й завдяки логіці доведення його істотності системою 
міркувань; 

- матеріал кожного заняття включає обговорення 
різних точок зору на вирішення навчальних і професійних 
проблем; 

- комунікація зі студентами будується в такий 
спосіб, щоб підвести їх до самостійних висновків, зробити 
співучасниками спільного генерування ідей та прийняття 
конструктивних рішень. 

З урахуванням викладеного вище ми спробували 
поставити студентів у рефлексивну позицію, застосувавши 
комплекс форм і методів навчання, серед яких провідну роль 
займали проблемні лекції і семінари-дискусії. Як виявив наш 
досвід, саме на проблемній лекції та семінарі-дискусії 
достатньо добре можна було уявити управлінський аспект 
педагогічної діяльності.  

Крім того, у процесі реальної взаємодії учасників 
навчально-пізнавального процесу, що має місце в просторі 
проблемних форм організації розумової діяльності студентів, 
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виникають достатньо різноманітні управлінські відношення, 
що диференціюються за рівнями ієрархій та складності. Тут 
управлінські відношення як окремий випадок соціального - 
дидактичного відношення виявляється у формі взаємодії двох 
суб’єктів, опосередкованого об’єктом. Джерелом навчальних 
впливів виступає зміст освіти, який репрезентує собою 
об’єктивну дійсність (яка реально здійснює педагогічну 
діяльність, що в нашому випадку подана як об’єкт, на який 
спрямоване пізнання та через який і виникає взаємодія 
викладача й студента). 

І коли відношення управління чітко визначені задля 
досягнення максимально можливої самостійності кожного із 
суб’єктів навчально-пізнавального процесу, що особливо яскраво 
виявляється в ситуаціях проблематизації, то роль педагога, згідно 
із твердженням Л.С.Виготського, зводиться до того, щоб бути 
«організатором соціального виховного середовища і контролером 
його взаємодії з кожним учнем» [2, с.192]. Саме ця ідея стала 
провідним лейтмотивом, який ми намагалися провести крізь 
весь спецкурс «Педагогічний менеджмент» (20 годин), 
головною метою якого було формування особистості 
майбутнього вчителя іноземної мови як менеджера освіти. 

Для активізації рефлексивної позиції студентів ми, 
насамперед, навчали їх під час сприймання навчальної 
інформації відчувати єдність трьох площин: 

- змістової, яка відповідає на запитання, що 
описується, що стверджується і з якою метою; 

- процесуальної, що містить відповіді на 
запитання про те, яким способом описується, за допомогою 
яких аргументів; 

- смислової, що відбиває особистісний сенс 
пізнавальної інформації для студентів як майбутніх 
менеджерів освіти. 

Для цього на лекціях проблемного типу і семінарах-
дискусіях студенти вчилися точно та лаконічно виражати свої 
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думки, активно, але культурно, відстоювати власну точку зору, 
аргументовано заперечувати спростовувати помилкові позиції 
однокурсників. Поступово, від семінару до семінару, 
діалогічне спілкування майбутніх учителів, коли кожний із 
них вів свою дискутувальну «партію» тільки за зовнішніми 
асоціативними зв’язками й словами, що перегукуються з 
монологічно розвивальною позицією партнера, ми переводили 
у власне діалог, за якого йшов розвиток спільної точки зору 
студентів, а результат дискусій виступав продуктом їхніх 
спільних інтелектуальних зусиль. Для цього під час 
проведення семінарів-дискусій широко використовувалися 
елементи «мозкової атаки» і ділові ігри. 

Під час проведення, наприклад, мозкової атаки з теми 
«Педагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу» у 
функції викладача на першому етапі її організації входила сама 
постановка перед студентами цієї проблеми, для того, щоб 
якомога гостріше задати ракурс для її критичного 
усвідомлення. На другому етапі студенти розподілялися на 
чотири групи: генерування ідей; критичного аналізу 
запропонованих ідей; захисту критикованих ідей; кінцевої 
оцінки конструктивних ідей, відповідно до їхніх побажань. Тут 
кожний зі студентів повинен був мотивувати, чому він надав 
перевагу своєї роботи саме в цій групі, з якою метою і чого 
хоче досягти, за чим конкретно буде спостерігати і що 
контролювати.  

На третьому етапі викладач організовував роботу групи 
генерування ідей, а студенти намагалися висунути свої 
гіпотези. Студенти завчасно були націлені на висунення 
якнайбільшої кількості ідей, які, щоб бути усвідомленими, 
спочатку не піддавалися критиці. На четвертому етапі 
виділялися головні ідеї, які всебічно аналізувалися й 
оцінювалися з точки зору їхнього спростування або ж 
доведення правомірності. Викладач організовував критичний 
аналіз висунутих ідей та їхній захист, а студенти критично 
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аналізували кожну з них, з урахуванням її доцільності, 
науковості і практичної значущості для перспективного 
розвитку педагогічного процесу, за можливістю відстоюючи 
їх. На п’ятому етапі викладач організував вироблення 
кінцевого рішення, а студенти формулювали його в найбільш 
лаконічній формі. 

Внаслідок проведення серії мозкових атак, по-перше, 
відбувалася зміна звичних формальних стереотипів в 
організації навчання студентів, коли вони, здебільшого, 
«випадали» з навчального процесу, оскільки кожен з них 
ставив перед собою перелік рефлексивних запитань: у яких 
знаннях із предмету, що вивчається, я відчуваю потребу того, 
про що саме хочу дізнатися? Чого хочу навчитися? Яким мрію 
стати? Що хочу вміти? По-друге, у процесі мозкових атак, 
коли студенти відпрацьовували способи своєї презентації в 
освоєнні ролей: спостерігач – дослідник – оратор – 
проповідник ідей; оцінювач – критик – суддя – моралізатор;  
інформатор – консультант – експерт; радник – наставник – 
просвітитель; контролер – інструктор – тренер; лідер – 
організатор – керівник; товариш – утішитель – психотерапевт 
і т.д. проводилася послідовна передача студентам алгоритмів 
управлінських дій, коли вони змушені були виконувати 
аналітичні, інформаційні, організаторські, контрольні та 
оцінні функції. 

Нерідко семінар-дискусія одержував типу «рольової 
інструментовки», що відбивала реальні позиції вчителів, які 
беруть участь у науково-педагогічних дискусій.  Для 
досягнення цього вводилися ролі лідера як ведучого дискусії,  
опонента, аналітика, психолога, експерта й «клоуна», який 
своєю поведінкою дещо розряджав серйозну обстановку. А 
останні учасники дискусії повинні були стежити за ходом 
обговорення, ставити запитання, висловлювати власні 
міркування, давати оцінки, доповнювати тих, хто виступає, 
коректно поводити себе стосовно своїх партнерів. Інколи ми 
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вводили не одну, а парні ролі, для того, щоб якомога більша 
кількість студентів одержала відповідний досвід педагогічної 
рефлексії. 

У процесі вивчення проблем педагогічного менеджменту 
ми практикували узагальнюючі заняття за принципом 
організації «круглого стола». Для цього було змінено 
традиційне розташування студентів (один за одним) на нове – 
обличчям один до одного, що збільшувало кількість 
висловлювань, а також сприяло більш принциповому перебігу 
характеру дискусій. Викладач також розташувався в колі, що 
не заважало йому здійснювати управління навчально-
професійною комунікацією і взаємодією зі студентами. На 
таких заняттях аналізувалися раніше вивчені ідеї, з акцентом 
на виділення приписуваних ними основних оперативних схем 
діяльності вчителя іноземної мови як менеджера освіти, 
оцінкою міри їхньої продуктивності й можливості 
використання в особистому педагогічному досвіді, з 
урахуванням індивідуальних особливостей.   

Така форма занять,  організовуваних за принципом 
«круглого стола», відбивала особливості професійного 
спілкування менеджерів освіти, де спеціалісти входять в 
інтелектуально-мовленнєвий і соціально-професійний контакт 
один з одним під час аналізу педагогічних ситуацій, 
підготовки й прийняття рішень, узгодження інтересів 
педагогічного колективу і своїх власних та професійних 
потреб. У цьому випадку студенти були поставлені в позицію 
опанування різних рівнів управлінських відношень, властивих 
для сфери педагогічного менеджменту, що відбивають 
специфіку прийнятих у ньому норм, установок і принципів. 

Таким формам організації лекційних та практичних 
занять зі студентами ми надавали перевагу, оскільки кожний 
учасник мав рівне «право» на предметно орієнтовану 
інтелектуально-мовленнєву активність, був зацікавлений у 
власних досягненнях та успіхах інших, ніс персональну 
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відповідальність за конкретну ділянку роботи і брав участь у 
колективному виробленні рішень. Окрім того, в умовах 
колективної розумової діяльності кожен студент, виходячи в 
рефлексивний план, ділився своїми результатами з іншими, 
обговорював їх зі своєї точки зору, висував власні міркування, 
виступав як колега (однодумець або опонент) відносно не 
тільки до однокурсників, але й до викладачів, займав активну 
соціально-професійну позицію як спеціаліст і член групи. 

Підкреслимо, що для забезпечення успішності 
проведення активних форм навчання, що описані вище, для 
самостійної роботи зі студентами  були розроблені моделі 
проблемних завдань, що містять перелік прихованих і 
невизначених питань, на які потрібно було дати аргументовані 
відповіді. Так, під час вивчення теми «Професія – менеджер 
освіти» студентам надавалася можливість знайти найбільш 
конструктивні варіанти рішення таких  проблемних завдань. 

Завдання 1. Одним із ключових питань управління у сфері 
сучасної освіти є питання: хто такий ефективний менеджер 
освіти? Увага тут концентрувалася на особистих якостях 
людини, яка виконувала цю роль. Деякі вчені вважають, що для 
сучасного менеджера освіти необхідні такі якості: 

- інтелектуальні (розум, уміння прийняти потрібне 
рішення, інтуїція, творчий початок); 

- особистісні (пристосованість, упевненість у собі, 
авторитетність, прагнення до успіху, тактовність, 
дипломатичність, легкість у спілкуванні, контактність); 

- фізичні (активність, енергійність, здоров’я, сила). 
Проте з цією думкою немало практиків не погоджуються, 

висловлюючи такі міркування: 
а) володіння менеджером освіти перерахованими 

вище якостями ще не гарантує ефективності управління 
навчально-виховним процесом; 

б) усі зазначені вимоги задовольняє тільки невелика 
кількість людей; 
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в) такий підхід передбачає, що «менеджерами народжуються»; 
г) добре управляти навчитися неможливо. 
Інструкція: 

1. Додайте низку інших заперечень й обґрунтуйте їх. 
2. Наведіть аргументи, що підтверджують 

правомірність кожної із висунутих позицій. 
3. Подумайте і сформулюйте систему тих якостей, 

якими повинен володіти сучасний учитель іноземної мови 
як менеджер навчально-виховного процесу. 

4. Які якості сучасного менеджера Ви вважаєте за 
необхідне активно в собі розвивати? 

Завдання 2. Систематизуючи найбільш значущі якості 
менеджера вчені здебільшого розподіляють їх на такі основні 
групи: 

- якості, що характеризують ставлення менеджера, до 
себе і свого особистісного саморозвитку. Серед них: вольові 
якості – наполегливість, рішучість, упевненість у собі, 
зібраність, стресостійкість, стриманість та ін.; емоційно-
динамічні якості – почуття гумору, життєрадісність, оптимізм 
та ін.; якості щодо поведінки – відповідальність, самостійність, 
організованість, послідовність, здатність до ризику тощо; 

- якості, що характеризують ставлення менеджера до 
своїх колег, підлеглих і оточення. Це такі якості, як: 
комунікабельність, уважність, контактність, справедливість, 
авторитетність, вимогливість, толерантність, терпимість, 
здатність до емпатії та ін.; 

- якості, що характеризують ставлення менеджера до 
управлінської діяльності й вирішення професійних завдань. У 
їхньому складі: високий професіоналізм, творчий підхід до 
праці, відчуття нового, відчуття ситуації, масштабність 
мислення тощо. 

Інструкція: Оцініть увесь комплекс якостей, які повинен 
мати ідеальний менеджер освіти й підготуйтесь до відповідей 
на такі запитання: 
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1. Чи досить повний, як на вашу думку, наведений 
перелік якостей менеджера освіти? 

2. Чи немає в цьому наборі якостей чогось зайвого? 
3. Які додаткові якості необхідні вчителю 

іноземної мови й завучу іноземних мов як менеджерам 
освіти? 

4. Визначте, чим відрізняються від ідеалу якості 
Вашої особистості? Які в ній особливості? 

Завдання 3. Визнано, що в ідеалі менеджер освіти для 
успішного виконання ним функцій управління відповідною 
педагогічною системою повинен мати управлінські, 
психологічні, педагогічні, соціально-правові й фінансово-
економічні знання. Ці групи знань виділено на підставі того, що: 

- основний вид діяльності керівника будь-якого 
навчально-виховного закладу – управлінська діяльність, що 
саме по собі обумовлює необхідність знання теорії та практики 
управління досконало; 

- менеджер у сфері освіти здійснює управління 
педагогічною, тобто соціальною системою, яка об’єднує 
людей, і, відповідно, повинен знати основи психології 
менеджменту; 

- об’єкт управління – педагогічна система у формі 
конкретного виховного закладу або колективу  - закономірно 
обумовлює необхідність володіння психолого-педагогічними 
знаннями і вміннями; 

- керівник навчального закладу може повноцінно 
здійснювати управління тільки на основі всебічної 
поінформованості в соціально-правовій сфері; 

- менеджер у сфері освіти забезпечує функціонування і 
розвиток тієї чи іншої педагогічної системи, виходячи з 
розуміння основних механізмів господарювання й фінансово-
економічних знань. 

Інструкція: 
1. Додайте низку інших доказів, обґрунтуйте їх. 
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2. Наведіть аргументи, що підтверджують 
правомірність кожної з висунутих позицій. 

3. Оцініть, у якій саме мірі Ви володієте цими 
групами знань і вмінь. Яких із них Вам особливо не 
вистачає? 

Завдання 4. У психограмі менеджера освіти подано 
перелік основних вимог професії менеджера до його ділових й 
особистісних якостей, відбито моменти, пов’язані із 
зазначенням тих психологічних процесів, а також змісту 
професійних дій, за допомогою яких вони можуть бути 
успішно реалізовані в реальній управлінській діяльності цього 
типу спеціаліста. Зокрема, як необхідні психологічні вимоги 
до професії менеджера освіти виділено такі: діагностичні, 
прогностичні, проектувальні, організаторські, комунікативні, 
мотиваційні, емоційно-вольові, оцінні, гностичні, мовленнєві, 
моральні, фізіологічні і фізичні. 

Інструкція: 
1. Чи можна вважати виділені вимоги професії до 

особистості менеджера освіти вичерпними чи багато 
залишилося в тіні? 

2. У чому саме полягає сутність виділених вимог, 
обґрунтуйте їх. 

3. Які специфічні вимоги висуває професія вчителя 
іноземної мови до якостей його особистості як менеджера 
освіти? 

Завдання 5. Відомо, що обмеження саморозвитку 
менеджера полягають у: невмінні управляти собою, наявність 
розпливчастих власних особистих цінностей, невиразних 
особистих цілей, дещо зупиненого саморозвитку, 
недостатнього творчого підходу, невміння впливати на людей 
і консультувати їх, нерозуміння особливостей педагогічного 
менеджменту, нездатності формувати колектив, управляти 
людьми та ресурсами. 

Інструкція: 
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1. Ознайомтесь з умовами тесту «Розкутий 
менеджер». На підставі самооцінки виявіть свої власні 
обмеження як менеджера освіти. 

2. Розробіть програму для зняття своїх обмежень. 
3. Обґрунтуйте правомірність обраних способів 

подолання своїх особистих обмежень. 
Під час підготовки семінару-дискусії з теми «Техніка 

роботи менеджера освіти» студентам давалися такі завдання, 
які сприяли опануванню ними основами самоменеджменту, за 
допомогою яких засвоювалися основні прийоми їхньої 
самопрезентації, самореалізації та самоконтролю як 
менеджерів навчально-пізнавального (учитель іноземної 
мови) і навчально-виховного (завуч іноземних мов) процесів. 
Нижче наводимо декілька моделей завдань, які сприяють 
усвідомленню й розумінню студентами своєї професійної ролі 
як менеджерів освіти. 

Завдання 1. Менеджер освіти повинен уміти подобатися 
дітям, їхнім батькам і своїм колегам, викликаючи в них 
позитивні емоції. Для цього найчастіше радять дотримуватися 
таких правил: 

- виробляйте в собі позитив щодо своїх близьких; 
- ставтеся до людей, що оточують Вас, з інтересом; 
- уважно слухайте співбесідника; 
- намагайтеся поставити себе на місце іншого; 
- завжди будьте готові надати іншому допомогу; 
- визнавайте досягнення і сильні боки інших, виражаючи 

це, наприклад, за допомогою компліментів; 
- висловлюйте свої думки чітко і виразно; 
- частіше називайте в розмові свого співбесідника по 

імені; 
- критичні зауваження висловлюйте стримано й 

доброзичливо; 
- постійно підвищуйте свій освітній рівень. 

Інструкція: Дайте відповіді на такі запитання: 
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1. Що із запропонованого Ви вже застосовуєте у своїй 
педагогічній практиці і що будете використовувати 
найближчим часом і чому? 

2. Які ще міркування у формуванні власного «іміджу» є 
для Вас достатньо важливими? Обґрунтуйте свою точку зору. 

Завдання 2. Чи не виникає у Вас відчуття, що час 
поставити перед собою якусь нову мету, спрямувати свій 
професійний розвиток у певному розумінні в іншому руслі? 
Спробуйте зробити це в пропонованій нами формі: укладіть 
договір самі з собою. Можливо, ця своєрідна обставина буде 
сприяти досягненню поставленої мети: 

1. а) Я ставлю перед собою таку мету ________________________ 
      б) Я хочу змінити своє життя таким чином__________________ 

2. Я обираю цю мету, тому що______________________________ 
3. Я хочу одержати результати до (терміну) __________________ 
4. Мету обрано мною свідомо і в розумних межах, оскільки_____ 
5. Досягти змін можливо, тому що___________________________ 
6. Я позбудуся таких звичок (способу дій) ____________________ 
7. Я виробляю в собі такий спосіб дій________________________ 
8. Щоб досягти мети, я зроблю таке__________________________ 
9. У цьому мені допоможуть такі люди_______________________ 
10. Про успіхи в реалізації мети я можу твердити за такими 
фактами_______________ 
 

Інструкція: Установіть чіткий графік практичної 
реалізації та контролю за ходом його виконання. 

Завдання 3. Якщо у Вас немає стовідсоткової впевненості в 
правильності вибору професії менеджера освіти, то доцільно себе 
зайвий раз перевірити. Спробуйте відповісти на такі запитання: 

1. Чи є у Вас бажання почати власну справу у сфері 
освітнього бізнесу, не рахуючись із часом, вихідними днями і т.д.? 

2. Чи є у Вас необхідна енергія для найбільш рішучих 
дій за будь-яких несподіваних життєвих поворотів? 

3. Чи любите Ви нові ідеї та концепції, зокрема 
найнесподіваніші? 
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4. Чи здатні Ви постійно генерувати оригінальні ідеї, 
реалізація яких дає прибуток? 

5. Чи бажаєте Ви випробувати себе в досить 
ризикованих ситуаціях? 

6. Чи незалежний у Вас характер? 
7. Чи великий у Вас запас життєвої енергії? 
8. Чи будете Ви пропонувати нові ідеї, якщо реакція на 

них вашого керівництва невідома? 
9. Чи згодні Ви взяти участь у справі, якщо немає 

достатньої ясності й визначеності, але виграш, можливо, буде 
великий? 

10. Чи боїтеся Ви раптових життєвих змін? 
Інструкція: Порахуйте, скільки у Вас вийшло позитивних 

відповідей. За числа 7 і понад розраховуйте, що можете 
спробувати сили в підприємництві у сфері освіти. 

Відмітимо, що за допомогою вищеописаних проблемних 
завдань на лекційних заняттях зі спецкурсу педагогічного 
менеджменту студенти були всебічно ознайомлені з 
інформацією про соціальну роль і престиж діяльності 
менеджера освіти в сучасних умовах розвитку нашого 
суспільства, про значущість результатів його професійної 
праці для подолання кризи в системі національної освіти, про 
суттєві відмінності, що є в стилі управлінської діяльності 
вчителя іноземної мови традиційного та інноваційного типів, 
тобто як менеджера освіти. Ця інформація підкріплювалася 
конкретними прикладами із життя вчителів-новаторів, описом 
сутності й практичного значення їхнього передового 
організаційно-управлінського досвіду. 

З огляду на це, в окремих випадках, у процесі проведення 
практичних занять з педагогічного менеджменту, 
застосовувався метод ігрового моделювання, під час реалізації 
якого навчання студентів прийняття управлінських рішень 
здійснювалося шляхом імітації стратегії поведінки членів 
кафедри іноземних мов у відповідних ситуаціях життя школи. 
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Незалежно від типу, використовувані нами прийоми ігрового 
моделювання передбачали виділення спеціальних груп 
студентів або окремих із них для того, щоб виокремлювати 
найбільш раціональні способи діяльності менеджера освіти в 
кожній конкретній ситуації внутрішньо шкільного управління. 
Окрім того, гра вимагала від учнів  як усвідомлення рольових 
обов’язків модельованого стилю поведінки конкретної особи, 
так і реалізації здібностей щодо дотримання норм 
управлінського спілкування менеджера освіти. 

Окрім того, на кожному занятті пильна увага приділялася 
кожному студенту в плані росту його професійної 
компетентності як менеджера освіти. Так, проведені нами до 
початку формуючого експерименту тести використовувалися 
з метою ознайомлення студентів із наявним рівнем опанування 
ними якостями, що необхідні для професії менеджера освіти. 
На підставі аналізу особистих обмежень і недоліків, що 
виявлялося за допомогою методики діагностики «Розкутий 
менеджер» [3], студентами було розроблено індивідуальні 
програми із самоменеджементу. Це проводилося з метою 
оперативного контролю й корекції недоліків щодо їхнього 
професійного розвитку як майбутніх менеджерів освіти, що 
фіксувалося ними в щоденнику професійного росту. 

Управлінський аспект змісту діяльності студентів на 
період стажувальної педагогічної практики передбачав як 
провідні завдання такі: 

- вивчення особливостей індивідуальної техніки роботи 
вчителя іноземної мови і керівника (директора чи завуча), 
створення на цій підставі її емпіричної моделі, порівняно з 
ідеальною моделлю; 

- здійснення діагностики професійно важливих якостей 
управлінських кадрів на основі методу незалежних 
характеристик за схемою і на основі тестів; 

- конструювання моделі управлінського механізму 
школи або її конкретної служби засобами схематизації; 
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- створення плану організації методичної роботи 
вчителів іноземної мови; 

- розробка моделі оперативного управління системою 
позакласної виховної роботи з іноземної мови; 

- розробка графіка внутрішньо шкільного контролю 
якості навчання іноземної мови (тематичного, фронтального, 
узагальнюючого і т.д.). 

Головна роль серед практичних завдань студентів на 
період стажувальної педагогічної практики надавалася 
вивченню нормативних документів та інструкцій, які є 
порадником для практичної діяльності вчителів та завуча 
іноземної мови. Тут використовувався метод розроблення 
студентами внутрішньої документації школи (планів, звітів, 
фінансової документації й різних ділових паперів), 
спрямований на закріплення і застосування їхніх знань, 
формування на їхній основі вмінь вирішувати завдання із 
планування й організації діяльності вчителів кафедри 
іноземних мов. 

Особливий інтерес студентів у період стажувальної 
педагогічної практики викликала реалізація методу 
управління. Ми спробували реалізувати тиждень 
самоуправління, коли в ролі завуча й методиста, а також 
учителів іноземної мови виступали студенти-практиканти, які 
самостійно виконували всі покладені на них функцій та 
обов’язки згідно з їхнім посадовим статусом. Під час 
використання цього методу кожний студент ставився в 
позицію менеджера освіти певного рівня управління.  

Створювана управлінська ситуація передбачала, щоб 
студенти вживали відповідні заходи відповідно до обставин, 
викладених у документах за певний час. За цей період 
студенти, у ролі менеджера освіти, повинні були написати 
розпорядження щодо дорученої йому служби, скласти довідки 
для вищестоящих органів освіти, підготувати звіти, змінити 
розклад уроків і виховних заходів, продумати розмови по 
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телефону, підготуватися до наради, вирішивши, які з питань є 
найважливіші, а які можна доручити розглянути своїм 
підлеглим і т.д. 

Як бачимо, гнучкість цього методу дозволяла учням 
зосередитися на збиранні інформації, постановці цілей, 
плануванні, організації виконання, контролі, оцінці якості 
роботи на конкретних її ділянках. У заключному обговоренні 
актів самоуправління студенти обґрунтовували доцільність 
прийнятих ними з позицій менеджерів освіти управлінських 
рішень.  З метою визначення кращих варіантів із них, 
виділялися компетентні судді, в ролі яких виступали керівні 
кадри школи або вчителі-методисти. 

Внаслідок реалізації описаних вище форм, методів і 
прийомів майбутніх учителів іноземної мови в межах 
спецкурсу «Педагогічний менеджмент», а також стажувальної 
педагогічної практики, у них відбувалося формування 
рефлексивної позиції, що сприяє розумінню сутності зміненої 
соціокультурної ситуації сучасного суспільства і педагогічної 
парадигми, усвідомленню особистісної значущості й 
прийняття своєї професійної ролі як менеджера освітнього 
процесу. 

Висновки. Отже, на відміну від традиційної системи 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови, ми спробували максимально забезпечити 
тісний міжпредметний зв’язок між дисциплінами  
педагогічного циклу. Тут ми активізували три види зв’язків: за 
змістом (принципи методологізації і системності), за способом 
організації навчально-професійної діяльності студентів 
(принципи проблематизації й діалогізації) та за суб’єкт-
суб’єктним стилем взаємодії в мікросистемі «викладач-
студент» (принципи індивідуалізації і персоналізації). У 
процесі їх реалізації відбувалися зміни формальних 
стереотипів в організації навчання студентів; 
відпрацьовувалися способи їх презентації при засвоєнні 
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різноманітних професійних ролей; виконувалося послідовне 
оволодіння ними алгоритмами управлінських дій підчас 
виконання аналітичних, інформаційних, організаторських, 
контролюючих та оцінних функцій. 
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§3.10 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ 
ЦІННОСТЕЙ: ВІД СОКРАТА ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ (Шинкаренко В.В., Комунальний заклад вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», Кульбач Л.М., 
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», 
Майданенко С.В., Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської 
обласної ради», Швидун Л.Т., Комунальний заклад вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», Тарабасова Л.Г., 
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради») 

 
Вступ. Сьогодні українське суспільство впевнено 

рухається на шляху свободи, незалежності, демократії, 
національної гідності та справедливості – до омріяної 
перемоги. Обравши вектор руху на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію, починаючи від Декларації про 
державний суверенітет (16 липня 1991 року) і дотепер, Україна 
переживає надзвичайно важливий період формування 
громадянського суспільства, становлення демократичних 
цінностей, викорінення пострадянського синдрому, 
утвердження національної ідентичності та відродження 
традицій українського народу, відстоювання та захист права 
на життя, свободу й незалежність в умовах повномасштабної 
війни з російським агресором.  

Зазначимо, що у прагненні українців до демократичного 
життя нового змісту набули цілі й пріоритети розвитку 
суспільства й держави. Безсумнівно, що політичні та 
економічні реформи й перетворення в країні на шляху 
євроінтеграції не принесуть очікуваних результатів, якщо 
ґрунтовно не займатися громадянською освітою населення. 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

266 

Тож нового змісту набуває й система освіти та виховання 
молоді. Зауважимо, що формування громадянських цінностей 
є пріоритетним у європейській освіті, а проблеми виховання, 
зокрема поваги до прав і свобод людини, свободи думки та 
слова, завжди були і є актуальними для Ради Європи та 
європейського суспільства загалом. Спираючись на 
зазначений досвід, вважаємо, що громадянська освіта як 
освітня політика має бути пріоритетною і в Україні, а 
орієнтиром для її впровадження має бути європейський             
досвід [1, С. 10, 15]. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх 
десятиліть Україна значно просунулася з окреслених питань, і 
в першу чергу це стосується низки законодавчих та 
нормативних документів. Так, поступ держави й суспільства у 
визначеному напрямі отримав узагальнення в Концепції 
розвитку громадянської освіти в Україні (2018 р.), де 
визначено ціннісні орієнтири, завдання та специфічні підходи 
до громадянської освіти, подано характеристику системи 
громадянської освіти та окреслено її нормативно-правову базу. 
Наголосимо, що в зазначеному документі громадянська освіта 
розуміється як навчання та громадянське виховання на основі 
національних та загальнолюдських цінностей. Її основними 
стратегічними напрямами є правова освіта громадян, зокрема 
в частині розуміння та вміння реалізовувати власні 
конституційні права та обов’язки; посилення здатності брати 
участь у суспільному житті та використовувати можливості 
впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та 
місцевому рівнях [2]. 

Аналіз теперішньої ситуації з розбудови демократії 
свідчить, що певним дороговказом для українців сьогодні є 
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2021-2026 роки, яка спрямовує владу 
й державні інституції на активізацію комплексних заходів 
щодо підвищення громадянської освіти населення, зокрема 
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можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через 
різні форми демократії участі, сприяє розвитку громадської 
ініціативи та самоорганізації населення , налагодженню 
взаємодії між органами влади та суспільством. У документі 
зазначено, що «партнерство між державою та громадянським 
суспільством є вагомим чинником реалізації демократичних 
цінностей, закріплених у положеннях Конституції України, 
зокрема щодо свободи та особистої недоторканності громадян, 
свободи слова і думки, свободи вираження поглядів і 
переконань, свободи світогляду і віросповідання, свободи 
об'єднання, участі громадян в управлінні державними 
справами тощо» [3]. 

Слушним вважаємо акцентувати увагу на законодавчих 
та нормативних документах, що регламентують освітній 
процес у розрізі досліджуваної проблеми. У Законі України 
«Про освіту» визначено, що «держава створює умови для 
здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування 
компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав 
і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей 
громадянського (вільного демократичного) суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина» 
(ст. 5, п. 5) [4]. Визнаючи пріоритетну роль дошкільної освіти 
в становленні особистості, держава створює належні умови 
для її здобуття, і одним із завдань, визначених у Законі України 
«Про дошкільну освіту», є «виховання у дітей любові до 
України, шанобливого ставлення до родини, поваги до 
народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 
мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей 
Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля».(ст. 7) [5]. 

Стосовно загальної середньої освіти зауважимо, що 
ключовою реформою Міністерства освіти та науки України 
стала Нова українська школа. Концепція Нової української 
школи (НУШ) посилається на наскрізні соціальні та 
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громадянські компетентності, які має забезпечувати система 
освіти [6]. Втім, нове «реформоване» розуміння є 
інтегральним компетентнісним підходом до освіти, що не 
містить чіткого розмежування між освітою та вихованням. 
Важливо зазначити, що громадянська та соціальна 
компетентності визначені одними з одинадцяти ключових 
компетентностей, якими має оволодіти школяр. Тож 
формування громадянських компетентностей відбувається 
шляхом набуття різногалузевих знань (зокрема правових), 
вироблення вміння критично й системно мислити, розвитку 
емоційного інтелекту, співпраці в команді з метою досягнення 
успішного колективного результату, конструктивного 
розв’язування конфліктних ситуацій, оволодіння учнями 
нормами поведінки в колективі. Громадянська і соціальна 
компетентності впливають на формування в особистості 
поваги до закону, дотримання прав і свобод людини, а також 
на підтримку на належному рівні соціокультурного 
різноманіття в суспільстві. Зі свого боку громадянська 
компетентність характеризує здатність школярів 
відповідально, активно та водночас ефективно реалізовувати 
свої громадянські права і обов’язки задля розвитку 
демократичного громадянського суспільства [7, С. 220].  

Варто наголосити, що ключовою ідеєю Нової української 
школи є ціннісна складова освіти. Цінності формують 
особистість, а життєві цінності громадян формують націю. 
Тож щодо громадянської освіти молоді, слушним буде 
зауважити, що серед основних завдань вищої освіти, 
визначених у Законі України «Про вищу освіту», є 
«формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього 
процесу моральних цінностей, соціальної активності, 
громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 
сучасних умовах» (ст. 26, п. 4) [8]. 
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Зміни, які відбуваються сьогодні в нашій державі, 
призводять до формування нової системи цінностей, нових 
еталонів поведінки в суспільстві, гуманного ставлення людини 
до суспільства та до іншої людини. Відбуваються ціннісні 
трансформації свідомості громадян, у результаті чого 
посилюється науковий «інтерес до процесів становлення у 
молоді таких цінностей, як людська гідність, честь, 
справедливість, рівність, свобода, право, громадянськість, 
відповідальність, які є аксіологічною основою громадянської 
освіти та виховання» [9, С. 29]. Тому проблема формування 
цінностей і компетентностей, зокрема громадянських, є 
сьогодні актуальною в науковому дискурсі. 

Варто зазначити, що громадянська освіта та виховання в 
Україні стали об’єктом досліджень науковців задовго до 
проголошення незалежності. В історичному розвитку 
знаходить відображення в наукових працях таких науковців, 
педагогів та громадських діячів, як М. Грушевський, 
М. Драгоманов, С. Русова, К Ушинський, Г. Ващенко, 
В. Сухомлинський. Науковці-сучасники О. Сухомлинська, 
П. Ігнатенко, С. Рябов, О. Боренько, М. Іванов, Л. Зубрицька 
досліджують широкий спектр питань із громадянської освіти, 
О. Дашинська та І. Кучинська системно займаються 
вивченням процесу громадянського виховання в Україні в 
період XIX – XXст. Системі цінностей та аксіологічній основі 
громадянського та патріотичного виховання присвятили свої 
наукові розробки Л. Кулішенко, В. Шинкаренко, В. Гуменюк, 
В. Кіндрат, А. Бондар, В. Бондар, М. Шкіль. Значне коло 
науковців і практиків, зокрема О. Виноградова, Л. Вережак, 
Д. Губарєва, Л. Ілійчук, В. Коваленко, Л. Писарєва, О. Пишко, 
Т. Ремех, М. Федоруц, К. Шахова, Л. Тарабасова вивчають 
проблематику формування громадянської та соціальної 
компетентностей школярів у Новій українській школі. 

У ході нашого дослідження природи цінностей 
встановлено, що першим кроком до їх розуміння «було 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

270 

усвідомлення того, що з'ясування поняття реальності та істини 
не дає відповіді на питання, що таке цінність. Істина відповідає 
на питання, яким є те, що існує, якою є реальність. Цінність 
відповідає на питання, яким щось повинно бути. Скільки б ми 
не досліджували те, що існує фактично, ми не зможемо 
відповісти на питання, що повинно існувати» [9, С. 30]. 
Слушним, у даному контексті, вважаємо розуміння поняття 
цінності науковцями С. Возняком, В. Кононенком, 
М. Добриніним, С. Рубінштейном, які вважають нею все 
значуще, що задовольняє матеріальні, духовні та соціальні 
проблеми особистості. Схожої думки й вчений М. Рокич, який 
зазначає, що цінності – це «стійке переконання в тому, що 
певний спосіб поведінки чи кінцева мета існування має 
потенційне значення з особистого погляду, на відміну від 
протилежного чи зворотного способу поведінки або кінцевої 
мети існування», й вчений П. Менцер, на думку якого, цінності 
лежать в основі того, до чого людина прагне, ставиться з 
повагою та визнанням [10, С. 27]. Близький до попередніх 
науковців у своєму розумінні цінностей М. Головатий, який 
стверджує, що за їх допомогою люди задовольняють свої 
потреби. Вчений приходить до висновку, що цінності, з одного 
боку, це властивості задоволення цілей, інтересів та потреб 
людини, з іншого боку, – ставлення до оточуючого через 
ціннісні установки, переконання, орієнтації [11, С. 112]. 

Взявши до уваги, що в процесі громадянської освіти 
формуються демократичні цінності, у ході дослідження нами 
з’ясовано, які саме до них відносяться та які риси їх 
об’єднують. Спершу наголосимо, що громадянські принципи 
визначають принципи демократії, тож це поняття 
ототожнюють із демократичними принципами. І. Васильків, 
В. Кравчук, О. Сливка розглядають громадянські цінності як 
сукупність цінностей, які направлені на утвердження 
рівноваги в суспільстві, зміцнення стосунків між громадянами, 
визнання гідності людини [12, С. 247]. Група вчених до 
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базових понять теми нашого дослідження відносять 
громадянські права й свободи, рівність, справедливість, 
верховенство права, громадянську відповідальність тощо.  

У результаті наукового дослідження Е. Ситник прийшов 
до висновку, що громадянські цінності формуються на основі 
загальнолюдських та національних. Гідність, чесність, 
доброта, справедливість, правда, мудрість – ці загальнолюдські 
цінності є відображенням уявлення людини про духовність, 
свободу, відповідальність у суспільстві. Натомість власна 
територія, держава, національні ідентичність, мова й культура, 
традиції, історична пам'ять, родинні реліквії, єдність – національні 
цінності, що вироблені й накопичені народом протягом тривалого 
часу суспільного співіснування [13, С. 75]. 

Виступаючи в тісному взаємозв’язку, і будучи 
невід’ємною частиною культури, громадянські цінності є 
результатом тривалого історичного розвитку людства. Вони 
вказують на суспільне чи особистісне значення явищ та фактів 
дійсності. Зародившись ще на зорі цивілізації, ці цінності 
завжди були орієнтиром у житті багатьох поколінь. За довгу 
еволюцію свого розвитку феномен громадянських цінностей 
увібрав у собі різні смислові навантаження, що дозволяє їх 
використовувати представникам різних громадських 
об’єднань. Істотним є факт визнання їхнього універсального 
характеру для різних цивілізацій, пам’ятаючи про відмінності 
в їхньому смисловому наповненні [14, С. 128]. 

Виховання громадянина як завдання держави й 
суспільства досліджували педагоги, філософи й науковці, 
починаючи з античних часів. Сократ розмірковував про 
природу цінностей, найвищою цінністю вважав життя, а 
моральність, справедливість й розсудливість – основними 
чеснотами людини. Проблема громадянського виховання 
представлена в працях Платона й Арістотеля. Вони 
розглядають людину як суспільну істоту, для якої державний 
устрій є природною необхідністю, а основою виховання 
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вважають навчити дитину «спільному співжиттю», формуючи 
в неї моральні чесноти й ідеали, свободу волі, соціальну 
справедливість та рівність. Метою виховання має бути через 
вплив спонукання вихованця пристрасно бажати та прагнути 
стати «досконалим громадянином» [15, С. 89]. Тож можемо 
зазначити, що провідна риса античної педагогіки – орієнтація 
на громадянсько-політичні цінності. 

Безцінними вважаємо ідеї та творчість представників 
ренесансного гуманізму Я. А. Коменського та Н. Макіавеллі. 
Зокрема, в основі поглядів Я. А. Коменського лежать 
постулати: людина як вища цінність, людина-творець, 
людина – гармонійна особистість. Ключовими вважав 
рівноправність, оптимізм, повагу до життя, турботу про людину, 
мудрість, життєвий досвід. Н. Макіавеллі стверджував, що 
головне – навчити дитину бути «ковалем свого життя» через 
втілення ідеї свободи у виховний процес: «Добрі приклади 
народжуються добрим вихованням, добре виховання – гарними 
законами, гарні закони – самими непорядками, що їх багато хто 
безрозсудно засуджує» [16, С. 156]. 

Варто зазначити, що формування громадянських 
цінностей було основою процесу виховання в епоху 
Відродження. Так, у системі громадського життя Флоренції 
чітко прослідковувалася тенденція становлення нової 
особистості, життєво активної, енергійної, небайдужої до 
суспільних інтересів, із громадянськими та патріотичними 
якостями. Ідеалом громадянина стала, перш за все, суспільно 
активна людина. Виховання та практична діяльність шкіл 
ґрунтувалися на гуманістичній педагогіці, яка 
характеризувалася повагою до дітей, недопущенням фізичних 
покарань, розвитку здібностей, естетичних поглядів та смаків 
тощо. 

Натомість в епоху Просвітництва французькі та 
англійські філософи обґрунтовують раціональний підхід до 
виховання системи цінностей. На думку англійця Д. Локка, 
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виховання має «спиратися на розум і тоді в поєднанні з 
мудрістю ця чеснота стає корисною. Значну увагу філософ 
приділяв поступовому виробленню стійких звичок у дітей, 
відводив вирішальну роль прикладу вихователя» [17, С. 15]. У 
контексті сучасних підходів в освіті, дитиноцентризму та 
гуманізму, варто звернути особливу увагу на модель 
громадянської освіти з гуманістичним спрямуванням 
французького просвітителя Ж.-Ж. Руссо. Він стверджував, що 
насильство – це зло, що основою відносин у суспільстві є 
гуманне ставлення до людини, що саме завдяки суспільній 
організації, де дотримуються права, панують рівність та 
свобода, кожен громадянин може використати свій розум, 
здібності на благо цього суспільства. 

У середині XX століття в західній педагогічній науці 
зароджується новий напрям, методологічною основою якого 
стала теорія прагматизму Дж. Дьюї, – ціннісне виховання. У 
науковій праці «Вступ до філософії виховання» Дж. Дьюї 
доводить, що виховання – це «лабораторія, де формуються, 
розвиваються, конкретизуються, перевіряються та уточнюються 
філософські цінності. Тому завдання батьків у процесі виховання 
занурити дитину в світ цінностей і розкрити їх багатогранність, 
щоб вони увійшли в життя дитини»  [17, С. 16]. 

В основі сучасного ціннісного виховання лежать 
наступні ідеї науковців-дослідників: індивідуальні цінності 
особистості закладені в дитинстві й отримують відповідний 
розвиток протягом життя в процесі соціалізації (М. Рокіч), 
превалююча роль педагога, його особистісних якостей, 
переконань, моральних норм, ціннісних орієнтацій на 
становлення особистості дитини, формування її цінностей 
(М. Бубер), маючи генетичну основу, людські цінності 
розвиваються в процесі соціалізації (А. Маслоу) [17, С. 17]. 

Стосовно процесу становлення громадянських цінностей 
в Україні, зазначимо, що перші правові джерела («Руська 
правда» (XI – XII ст.), Литовські Статути (XVI ст.), «Права, за 
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яким судиться малоросійський народ» (XVI – XVIII ст.), 
Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)) є свідченнями того, що 
українці здавна прагнули до утвердження прав і свобод, 
боролися за волю й незалежність, вірили в добро та 
справедливість. Витоками українського громадянського 
суспільства вважаються державні правила і порядки України-
Руси (народне віче, вибір князя, народне самоврядування), 
літературні твори цього періоду («Слово про закон і 
благодать», «Ізборник Святослава», «Повчання Володимира 
Мономаха дітям», «Повість минулих літ», «Слово о полку 
Ігоревім» тощо), політичні вчення ХV століття 
(М. Смотрицький, С. Оріховський, Х. Філалет, К-Т. Ставровецький), 
козацька демократія і судова система, магдебурзьке право міст 
і міське самоврядування тощо. У ході наукового дослідження 
О. Чувардинський прийшов до висновку, що «громадянська 
свідомість українців була просякнута свободолюбністю 
(інколи надмірною – хуторянська психологія, анархічне 
заперечення влади тощо), повагою до людської гідності (жінок 
також), прагненням до демократичних способів організації 
суспільного життя в контексті цінностей європейської 
цивілізації» [18, С. 12]. 

В історії української педагогічної думки визначне місце 
посідають ідеї та творчість Г. Сковороди. Культуро- та 
природовідповідність процесів навчання та виховання дитини; 
принцип народного виховання, що полягає в служінні 
народові, гуманності у навчання, вільному доступі до освіти, 
навчанні корисному; етнопедагогіка, «сродна праця»; родинна 
педагогіка – це основні ідеї видатного філософа. Згідно з його 
позицією, батьки мають «на добро народити й добра 
навчити» – у цьому сенс родинного виховання [19, С. 174]. 

Розв’язуючи соціально-педагогічні проблеми, мудрець 
вбачав виховання людини-громадянина через реалізацію нею 
«природного права» на гідний спосіб життя. У ході аналізу ідеї 
природовідповідності («природного права») у Я. Коменського, 
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Ж.-Ж. Руссо та Г. Сковороди, нами було визначено, що, на 
відміну від попередників, український вчений вважав «сродну 
працю», тобто працю відповідно до природних здібностей і 
нахилів, основою просування в суспільстві та досягнення 
успіху, бо «справа для душі корисна не тільки для того, хто 
знайшов своє покликання, а й для всього суспільства               
загалом» [16, С.152]. 

У ході дослідження процесу утвердження громадянських 
та національних цінностей у світогляді українців 
спостерігаємо їх наявність в ідеях народної «вольниці» та 
демократизму козацтва (Д. Костомаров), в теорії про 
особливості української душі, національного духу як основ 
суспільного розвитку (П. Куліш), у понятті українця «нового 
типу» – людини особливого, національного, духу, яка знає, що 
треба для утвердження нації, як цього досягти і здатна це 
зробити (Д. Донцов), у твердженні, що «без власної 
Української Держави не може бути Української Нації, а без 
Української Нації не може бути на Українській землі 
громадського життя» (В. Липинський) [17, С. 15], у 
переконанні, що молодь варто виховувати на високих 
громадянських ідеалах, формуючи моральний настрій, 
спартанське почуття обов’язку, аскетизм і героїзм 
(М. Грушевський) [16, С. 152].  

Запровадивши термін «мала батьківщина», 
К. Ушинський стверджував, що в процесі виховання 
громадянина важливо, щоб інтереси особистості 
співвідносилися з інтересами держави й суспільства, а 
педагогічний досвід інших країн треба вивчати, але не 
бездумно переносити, бо, в першу чергу, треба спиратися на 
національне коріння, традиції, ментальність, власний досвід. 
Слушним, на нашу думку, є позиція О. Дашинської, що 
К. Ушинський, один з небагатьох в дорадянські часи, 
висловлювався, що саме простий український народ є носієм 
«громадянської моралі», а придушення, знищення 
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національного у вихованні з дитинства призведуть до 
зубожіння й знищення нації. [16, С. 154]. 

Вивчаючи спадщину видатної української педагогині 
С. Русової, серед найважливіших принципів її педагогічної 
концепції відмічаємо принципи громадянської освіти 
(демократизм, загальнолюдські цінності, соціальна 
обумовленість виховання), що лежать в основі її ідеї 
національного виховання (виховання національної 
самосвідомості та загальнолюдської моралі, формування 
соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, здатної до 
свідомого суспільного вибору заради досягнення успіху 
громади). За концепцією науковиці рідна українська школа 
має бути гуманною й демократичною перш за все, а в 
моральному вихованні педагогічні ідеї ґрунтуються на 
гуманістичній спрямованості. Формування у дітей високих 
моральних почуттів можливе через безпосередню активну 
участь у добрих і корисних суспільних справах, внаслідок чого 
виробляються моральні навички, поведінка, свідомість та 
стійкі моральні переконання. Слушною, на нашу думку, є ідея 
С. Русової про «коло дитячої любові», що полягає в 
поступовому перенесенні дитячої природженої любові до 
матері на батька, близьких і рідних, друзів, педагогів, 
потім – на суспільство, народ, націю, людство. Отже, усі цінні 
ідеї педагогині пронизані громадянськістю («людина стає 
людиною лише в громаді») та спрямовані на створення 
національної системи освіти [20, С. 17]. 

Враховуючи заполітизованість та заідеологізованість 
педагогічного процесу радянських часів, вважаємо за 
необхідне досліджувати доробок українських педагогів та 
науковців цього періоду, відшукувати цінність їх ідей та 
поглядів, роль та вплив на становлення громадянської освіти в 
Україні. 

У цьому контексті варто зазначити, що видатний 
педагог-українець В. Сухомлинський (перший у радянські 
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часи) громадянське виховання розглядає як основну 
педагогічну проблему. На його думку, громадянськість – це 
обов’язок і відповідальність особистості, «це та вища сходинка 
в духовному житті людини, на якій вона віддає себе служінню 
ідеалу» [21, С. 191]. Педагог стверджує, що організація 
освітнього процесу як емоційно насичена діяльність сприяє 
розвитку громадянської активності «кожного індивіда в 
контексті діяльного життя шкільного колективу» [21, С. 191]. 
Особливо важливим для формування громадянина вважає 
підлітковий вік, коли, окрім педагогічного впливу на 
особистість, певну роль відіграють некеровані соціальні 
впливи. Щодо педагогічного впливу слушною, на наш погляд, 
є думка В. Сухомлинського стосовно «піклування про 
громадянську лінію усього процесу виховання» з боку 
педагогічного колективу, який має намагатися, «щоб у дитини 
і підлітка боліло серце за те, що відбувається навколо неї і 
поряд з нею, щоб вона з дитинства пережила, відчула 
громадянські радощі, громадянські прикрощі» [21, С. 192]. 

Педагоги-науковці сучасності важливим вважають 
створення демократичного освітнього середовища, що 
зорієнтовано на взаємодію педагогів та здобувачів освіти, у 
процесі якої відбувається становлення особистості, 
формування життєвих компетентностей, загальнолюдських, 
національно-особистісних та громадянських цінностей. 
Досліджуючи найважливіші риси зростаючої особистості, 
Р. Сойчук стверджує, що дієвість сприятливого 
демократичного виховного середовища виявляється у 
злагодженій співпраці усіх суб’єктів виховного процесу. У той 
же час дослідниця наголошує, що кожен член громадянського 
суспільства повинен усвідомлювати свою національну 
приналежність, має солідарно співпрацювати з іншими 
громадянами, утверджуючи національні цінності, несучи 
відповідальність за свої дії та вчинки, приносячи користь 
громаді, державі, нації. «Всі громадяни, незалежно від                        
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їх етнічного походження, релігійного та соціального             
статусу, становлять українську націю як поліетнічну                             
спільноту, ідентифікують себе як громадяни Української                       
держави» [22, С. 15].  

Зважаючи на те, що громадянська освіта передбачає 
формування громадянських компетентностей, сучасна наукова 
спільнота активно досліджує процес та умови їх становлення, 
причини низького рівня сформованості.  

Поняття громадянської компетентності О. Власенко 
трактує як сукупність готовності й цінностей, що визначають 
можливість особистості до реалізації комплексу 
громадянських прав і обов’язків. Спираючись на критерії й 
показники сформованості громадянських цінностей, 
розроблені Г. Васильківською, О. Локшиною, С. Сисоєвою, 
дослідниця експериментальним шляхом доводить, що 
успішність сформованості зазначених цінностей залежить від 
громадянської спрямованості та світоглядної позиції 
особистості, які відображаються в духовних і соціальних 
потребах, мотивах поведінки, психологічних установках, 
ідеалах. Науковицею доведено, що активне включення 
школяра в безпосередню практичну діяльність є головною 
умовою реалізації громадянської освіти [23, С. 27]. 

У ході дослідження проблеми розвитку громадянських 
компетентностей, Т. Ремех встановила, що відсутність або їх 
низький рівень проявляється в неспроможності людини 
ефективно розв’язувати життєві проблеми, ухвалювати 
рішення, впливати на суспільні процеси. На думку вченої, 
серед причин зазначених проявів може бути відсутність 
критичного мислення, навичок рефлексії, правових знань та 
невпорядкованість ціннісних орієнтирів. Несформованість 
громадянських компетентностей унеможливлює гнучкість 
людини в реагуванні на зміни в суспільстві, як наслідок, вона 
не відповідає вимогам соціуму, не виявляє громадянську 
позицію, стає суспільно пасивною особою. Ми погоджуємося 
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з твердженням Т. Ремех, що громадянські компетентності 
можуть мати прояв в реальних життєвих ситуаціях, поєднуючи 
набуті знання, уміння, навички, досвід, особисте ставлення та 
цінності. Варто зауважити, що це твердження суголосно з 
думкою попередньої дослідниці [24, С. 36]. 

Ґрунтовним для нашого дослідження є наукова робота 
М. Іванова, який під процесом громадянської освіти має на 
увазі «освітянські заходи з формування цінностей, умінь і 
знань громадянина, принципово важливі для відтворення й 
розвитку демократичних механізмів у суспільстві» [25, С. 42]. 
Вчений досліджує протиріччя при тлумаченні понять 
«політична» і «громадянська» освіта, «громадянська освіта» і 
«громадянське виховання». Політичну освіту він розглядає як 
складову громадянської освіти, серед аспектів котрої є 
«питання функціонування найважливіших сфер суспільного 
життя», що аргументує її втілення у зміст всієї системи освіти 
суспільства. Спираючись на досвід civil education США, 
Канади, Франції, М. Іванов стверджує, що, «якщо 
відштовхуватися в цьому питанні від розуміння, характерного 
для розвинутих демократичних країн, то громадянська освіта є 
комплексний напрямок навчально-виховної роботи, що 
поєднує в собі, головним чином, елементи політичної, 
правової і етичної освіти» [25, С. 45]. Особливу увагу 
дослідник приділяє міжпредметному підходу у розумінні та 
формах громадянської освіти, її домінуванні серед інших видів 
освіти. Актуальність його думки відповідає сьогодні концепції 
Нової української школи: громадянська та соціальна 
компетентності є одними з ключових та формуються завдяки 
компетентнісному, інтегрованому та наскрізному підходах в 
освіті. Слушним, на нашу думку, є твердження вченого, що 
здатність громадянина сприяти реалізації власних інтересів 
через взаємодію з державою та іншими людьми, можлива 
завдяки певному рівню його демократичної політичної освіти 
(оволодіння відповідними знаннями, набуття досвіду 
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громадської активності, визнання основних гуманістичних 
цінностей). «Головна її мета – навчити людину адекватно 
орієнтуватися в складному і суперечливому сучасному світі, 
представляти і захищати власні інтереси, поважаючи інтереси 
та права інших людей, колективно вирішувати спільні 
проблеми. Ця освіта спрямована також на формування у 
громадян поваги до демократичного порядку» [25, С. 45-46]. 

Продовжуючи думку М. Іванова, наголосимо, що 
європейські народи, як частина світової спільноти, мають 
знаходити міждержавне порозуміння, спілкуватися заради 
сталого розвитку суспільства. Об’єднуючись в громадські 
організації, асоціації, громади, спілки, люди встановлюють 
зв’язки з подібними організаціями інших країн. Таким чином, 
громадянська активність, свідомість, європейське мислення 
сприяє розбудові демократичного співтовариства. 

При цьому варто враховувати специфіку конкретної 
держави та рівень розвитку її громадянської культури, 
оскільки відбувається накладення історичного та культурного 
досвіду народу на інтерпретацію змісту громадянських 
цінностей. Громадянська культура реалізується у конкретних, 
відповідних певному історичному досвіду, громадянських 
цінностях. Громадянські цінності формують ціннісну картину 
сучасного світу, дозволяють людині орієнтуватися, дають 
досить високі орієнтири для практики [14, С. 129]. 

У зазначеній площині розглядає проблему підвищення 
рівня громадянськості О. Осаульчик, акцентуючи увагу на 
тому, що українці мають позичати європейський та світовий 
досвід із громадянської освіти в частині теоретичних та 
практичних напрацювань, узагальнювати та активно 
впроваджувати. Освітяни та зацікавлені особи повинні мати 
доступу до кращих загальноєвропейських та національних 
здобутків у розробці змісту, форм і методів громадянської 
освіти; відчувати підтримку ініціатив та мають розраховувати 
на створення умов для співпраці освітніх установ і широкої 
громадськості в сфері громадянської освіти [26, С. 9].  
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Висновки. Таким чином, громадянські цінності глибоко 
вплетені у життєдіяльність сучасної цивілізації. Регулюючи 
відносини між суб’єктами суспільства, вони сприяють розвитку 
демократичної громадянської культури з урахуванням 
пріоритету права і свободи людини як члена суспільства. 
Взаємне дотримання права і свободи всіх суб’єктів суспільства 
веде до розвитку правової держави, що є однією з умов 
формування громадянського суспільства [14, С. 127]. 

У ході дослідження нами доведено, що громадянські 
цінності є результатом тривалого історичного розвитку людства. 
Зародившись ще на зорі цивілізації, вони були орієнтиром у житті 
багатьох народів та поколінь. Відповідно й становлення 
громадянських цінностей українського суспільства відбувається 
також протягом всього історичного шляху України. При цьому 
розвиток суспільства зумовлює постійну трансформацію та 
уточнення цінностей. Натомість серед них є засадничі (права і 
свободи людини, справедливість, рівність, відповідальність, 
гідність, єдність, незалежність, соціальна гармонія), які 
залишаються такими протягом тривалого часу.  

На нашу думку, вплив демократичних змін на політичну, 
економічну та соціальну сфери життя українців, закономірно 
відображається на розвитку освітньої галузі, що висуває потребу у 
вчителях нової формації – агентах змін, які мають бути наділені 
високим рівнем професійних компетентностей, методологічної та 
загальної культури, з активною громадянською позицією, бути 
патріотами своєї країни, мати готовність до інновацій та здатність 
до навчання впродовж життя. Проблема становлення 
громадянських компетентностей педагогів лежатиме в основі 
наших подальших наукових розвідок. 
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ODDÍL 4. PRÁVNÍ ŘADA 
 

§4.1 ПРИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У ВІДПОВІДНІСТЬ ЩОДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Романенко Є.О., 
Національний авіаційний університет) 

 
Вступ. Верховна Рада України 17 липня 1997 року 

ратифікувала Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (1950 року),[1] але за цей час кількість 
рішень, винесених Європейським судом з прав людини (далі – 
Європейський суд) проти України значною мірою не 
зменшується. 

Для судів України застосування Конвенції та практики 
Європейського суду набули особливої актуальності з 
прийняттям 23 лютого 2006 року Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» (далі-Закон про виконання), який увібрав 
у себе численні резолюції Комітету Міністрів Ради Європи [2]. 

В Україні  Конвенція має такий же статус, як і інші 
законодавчі акти, тобто є частиною національного 
законодавства України згідно із положенням статті 9 
Конституції, яка проголошує, що «чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України. 
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції 
України, можливе лише після внесення відповідних змін до 
Конституції України».[3] 

Частина першу статті 22 Конституції, яка визначає, 
що «права і свободи людини й громадянина, закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними», тому можна стверджувати, 
що у випадку, коли гарантії прав людини, що зафіксовані у 
Конвенції, з тієї чи іншої причини залишилися неповними у 
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Конституції України, пріоритет набувають саме Конвенція та 
практика Європейського суду. 

Відповідно до статті 2 Закону про виконання, рішення 
Європейського суду є обов’язковим для виконання Україною 
відповідно до статті 46 Конвенції. При цьому стаття 17 
зазначеного Закону прямо визначає, що національні суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику 
Європейського суду як джерело права. Варто наголосити, що 
фактично це означає, що практика Європейського суду 
стосовно інших країн є обов’язковою для застосування 
суддями національних судів при вирішенні спорів.  

Виклад основного матеріалу. З метою врегулювання 
питань, які суперечать практиці Європейського суду з прав 
людини (далі – Європейський суд), виконання вимог Закону 
України від 19 травня 2020 року № 619-ІХ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
процедури внесення змін»[4], виконання підпункту 19.1. 
«Права людини та доступ до правосуддя» пункту 19 Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 
3 вересня 2020 року у Верховній Раді були зареєстровані за 
№4048 та №4949 проекти законів про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського 
суду з прав людини.[5,6] 18 жовтня 2022 року Верховна Рада 
ухвалила ці два закони, які стосуються виконання рішень 
ЄСПЛ. Але насправді зміни є значно ширшими. Закон 4048 
набуває чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, але не раніше набрання чинності пов’язаним 
законом 4049. 

Положеннями Законів  передбачається врегулювання 
питань щодо: 

1.Гуманізації окремих норм кримінального 
законодавства стосовно застосування покарання у виді 
довічного позбавлення волі. 
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У справах Європейського суду «Василь Іващенко проти 
України»  (заява № 760/03), яке набуло статусу остаточного               
26 жовтня 2012 року, та «Найдьон проти України» (заява 
№ 16474/03), яке набуло статусу остаточного 14 січня 2011 року, 
заявники, засуджені за вчинення злочинів, звернулися до 
Європейського суду із заявами проти України про порушення 
їх прав, гарантованих Конвенцією. Після отримання таких заяв 
Європейський суд письмово попросив їх надати низку копій 
процесуальних документів з матеріалів кримінальних справ, 
що зберігалися у відповідних національних судах. У цих 
справах заявники звернулися до національних судів із 
проханням надати можливість виготовити необхідні копії 
документів за власний рахунок (справа «Василь Іващенко 
проти України») та про надання таких копій судом (справа 
«Найдьон проти України») для їх подальшого направлення до 
Європейського суду. 

Європейський суд в обох вказаних справах констатував 
порушення прав заявників, гарантованих статтею 34 
Конвенції, з огляду на ненадання їм національними судами 
можливості отримати копії запитуваних документів. 

У справі «Василь Іващенко проти України» 
Європейський суд вказав, що ненадання заявникові – 
ув’язненій особі, залежній від державних органів, ефективного 
доступу до документів, які були потрібні для обґрунтування 
заяви до Європейського суду, є системною проблемою в 
Україні (див. пункти 120, 121). 

Європейський суд вважає, що ця проблема виникла 
внаслідок відсутності чіткої та конкретної процедури, яка давала б 
ув’язненим особам можливість отримувати копії документів з 
матеріалів справи, або переписуючи їх власноруч, або за 
допомогою відповідного обладнання, або шляхом покладання на 
державні органи обов’язку робити такі копії (див. пункт 123 
рішення у справі «Василь Іващенко проти України»). 
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Так, стаття 34 Конвенції гарантує право будь-якій особі, 
неурядовій організації або групі осіб, які вважають себе 
потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних 
Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або 
протоколах до неї, звернутися із заявою до Європейського 
суду. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не 
перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього 
права. 

Усі процесуальні питання, пов’язані із провадженням 
справи у Європейському суді, регулюються положеннями 
Регламенту Європейського суду (станом на цей час в редакції 
від 14 листопада 2016 року) (далі – Регламент). 

У Правилі 47-1 Регламенту передбачені вимоги до форми 
і змісту заяви, яку особа бажає подати до Європейського суду 
згідно із статтею 34 Конвенції. Відповідно до Правила 47-1 
Регламенту кожна заява згідно зі статтею 34 Конвенції 
подається на бланку (формулярі), наданому Секретаріатом, 
якщо Європейський суд не вирішить інакше. До формуляру 
слід, зокрема, додати: копії документів щодо судових та інших 
рішень чи заходів, на які скаржиться заявник, копії документів, 
які вказують, що заявник використав усі внутрішні засоби 
правового захисту, а також дотримався терміну 
(шестимісячного), вказаного у пункті 1 статті 35 Конвенції. 

За загальним правилом у випадку недотримання 
вказаних вимог Європейський суд не розглядатиме заяву. 
Проте з цього правила є винятки, один з яких: якщо заявник 
надав ґрунтовні пояснення про причини невиконання цих 
вимог. 

У справах, що були комуніковані Європейським судом 
Уряду України для надання зауважень у відповідь на скарги 
заявників про порушення їх прав, гарантованих Конвенцією, 
систематично зустрічаються твердження про ненадання 
органами державної влади (органами досудового 
розслідування та національними судами) копій процесуальних 
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документів з метою подальшого їх направлення до 
Європейського суду або про ненадання можливості 
безпосередньо заявнику/його родичам/захиснику самостійно 
виготовити копії таких документів. Відтак, згідно із 
твердженнями заявників наявне перешкоджання державою 
Україна у реалізації їх прав на звернення до Європейського 
суду, а отже, порушення їх права, гарантованого статтею 34 
Конвенції. 

Положення статті 34 Конвенції, що «Високі Договірні 
Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином 
ефективному здійсненню цього права», тлумачиться у 
прецедентній практиці Європейського суду, тобто у рішеннях, 
які виносяться за результатами розгляду скарг заявника.[] 

    На сьогодні нормами Кримінального кодексу України 
не передбачено застосування умовно-дострокового звільнення 
до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.  

Відповідно до пункту «б» частини першої статті 4 Закону 
України «Про застосування амністії в Україні» амністія не 
може бути застосована до осіб, яким смертну кару в порядку 
помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких 
засуджено до довічного позбавлення волі. 

Актом про помилування може бути здійснена заміна 
засудженому призначеного судом покарання у виді довічного 
позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 
двадцяти п’яти років ( частина друга статті 87 КК). 

Наведені вище норми свідчать про відсутність дієвого 
механізму пом’якшення покарання у виді довічного 
позбавлення волі. 

Зазначене було констатовано Європейським судом у 
рішенні «Петухов проти України (№ 2)» (заява № 41216/13), 
яке набуло статусу остаточного 09 вересня 2019 року, як 
порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод  (далі – Конвенція) у зв’язку з 
ненаданням заявнику належної медичної допомоги під час 
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тримання його під вартою, а також у зв’язку з тим, що 
покарання заявника у виді довічного позбавлення волі не 
підлягало скороченню. 

Обґрунтовуючи відсутність в Україні дієвого механізму 
пом’якшення покарання у виді довічного позбавлення волі та 
посилаючись на свою практику, Європейський суд зазначив, що 
звільнення від відбування покарання у виді довічного 
позбавлення волі за хворобою, означає лише те, що засудженому 
дозволяється померти вдома або у лікарні, а не в установі 
виконання покарань, не може вважатися «перспективою 
звільнення». 

Помилування Президентом України, яке, на думку 
Європейського суду, залишається єдиною можливістю для 
довічно позбавлених волі осіб пом’якшити їх покарання, є 
«сучасним еквівалентом королівської прерогативи 
помилування» (п. 180 рішення), а не дієвим механізмом. 
Європейський суд вказав на необхідність впровадження в 
Україні реформи системи перегляду покарань у виді довічного 
позбавлення волі. Механізм такого перегляду повинен 
гарантувати перевірку в кожному конкретному випадку, чи 
обґрунтовано триваюче тримання під вартою законними 
підставами, а також має надавати засудженим до довічного 
позбавлення волі можливість передбачити з певним ступенем 
точності, що їм треба зробити аби було розглянуто питання 
щодо їх звільнення та за яких умов це можливо. 

Загальна сума відшкодування, яку Україна повинна 
сплатити на виконання зазначеного рішення Європейського 
суду, становить 22 770 (двадцять дві тисячі сімсот сімдесят) євро. 

Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції та статті 2 
Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» рішення 
Європейського суду є обов’язковими для виконання. 

Під виконанням рішення Європейського суду слід 
розуміти виплату відшкодування, а також вжиття державою 
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додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих 
на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні 
Європейського суду, та заходів загального характеру, 
спрямованих на усунення підстави для надходження до 
Європейського суду аналогічних заяв проти України у 
майбутньому.  

Засуджені довічно – це єдина категорія засуджених в 
Україні, які не можуть бути звільнені умовно-достроково, 
незважаючи, що таке звільнення давно та успішно 
застосовується в інших країнах. 

Згідно із статистичними даними, опублікованими 
експертами Ради Європи, засуджені до довічного позбавлення 
волі, до яких застосовано умовно-дострокове звільнення, 
найрідше потрапляють знову за грати, оскільки добре 
усвідомлюють наслідки у разі повторного засудження. Крім 
того, вони старіють, і треба враховувати, що вік теж утримує 
від вчинення злочинів.  

У більшості країн, де покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі може бути призначено, існують механізми 
перегляду вироку після відбування певного мінімального 
строку покарання, встановленого законом. Такий механізм, 
інтегрований у межах закону та практиці винесення вироків, 
передбачено в законодавстві тридцяти двох країн: Албанії –          
25 років, Вірменії – 20 років, Австрії – 15, Азербайджані – 25, 
Бельгії – 15,  з розширенням до 19 або 23 років для 
рецидивістів, Болгарії – 20, Кіпру – 12 , Чехії – 20 , Данії – 12, 
Естонії – 30, Фінляндії – 12, Франції – зазвичай 18, 30 років за 
певні вбивства, Грузії – 25, Німеччині – 15, Греції – 20, 
Угорщини – 20, якщо суд не розпорядиться про інше,               
Ірландії - попередній огляд Комісією з умовно-дострокового 
звільнення після 7 років, за винятком деяких видів вбивства, 
Італії – 26, Латвії – 25, Ліхтенштейну – 15, Люксембургу – 15, 
Молдові – 30, Монако – 15, Польщі – 25, Румунії – 20, Росії – 25, 
Словаччини – 25, Словенії – 25, Швеції – 10,  Швейцарії – 15 років, 
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що зводяться до 10 років, колишній югославській Республіці 
Македонії – 15 і Туреччині – 24 роки, 30 – для обтяжуючого 
довічного ув’язнення і 36 для сукупного покарання при 
обтяжуючих обставинах довічного ув’язнення. У Шотландії 
при присудженні довічного ув’язнення суддя зобов’язаний 
встановити мінімальний термін, незважаючи на ймовірність 
того, що такий період буде перевищувати залишок природного 
життя ув’язненого.[] 

Прийнятий Закон вніс наступні зміни. 
Зміни до Кримінального кодексу. 
У статті 81 запроваджується можливість особам, які 

відбувають покарання у виді довічного позбавленні волі, 
замінити таке покарання більш м’яким. 

Так, у новій редакції 81-ої статті КК встановлюється: 
«Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим 
не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного 
судом за умисний особливо тяжкий злочин у разі заміни 
покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк, а також покарання, 
призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-
достроково і знову вчинила умисне кримінальне 
правопорушення протягом невідбутої частини покарання». 

У статті 82 (нова назва «Заміна покарання або його 
невідбутої частини більш м’яким») передбачається, що 
невідбута частина покарання у виді обмеження, позбавлення 
волі або покарання у виді довічного позбавлення волі можуть 
бути замінені судом більш м’яким покаранням, строк якого 
обчислюється з дня заміни невідбутої частини покарання або 
покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким. 

Покарання у виді довічного позбавлення волі може бути 
замінено на покарання у виді позбавлення волі строком від 15 
до 20 років, якщо засуджений відбув не менше 15 років 
призначеного судом покарання. 
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Зміни до Кримінального процесуального кодексу. 
Клопотання (подання) про вирішення питання щодо 

заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк 
розглядається колегіально судом у складі 3-х суддів (ст. 31). 

У статті 43 встановлюється, що виправданий, 
засуджений має права обвинуваченого, передбачені статтями 
42 і 533-1 цього Кодексу, в обсязі, необхідному для його 
захисту. Втім, ця норма почне працювати лише через рік після 
набрання чинності Законом 4049 

Також змінами у ст. 537 КПК «Питання, які вирішуються 
судом під час виконання вироків» передбачено, що під час 
виконання вироків суд має право вирішувати питання про 
заміну невідбутої частини покарання або покарання у виді 
довічного позбавлення волі більш м’яким. 

У статті 539 «Порядок вирішення судом питань, 
пов’язаних із виконанням вироку» передбачається, що 
клопотання (подання) про вирішення питання, пов’язаного із 
виконанням вироку, розглядається протягом десяти днів з дня 
його надходження до суду суддею одноособово, крім питання 
щодо заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк, розгляд 
якого здійснюється колегіально судом у складі трьох 
суддів, згідно з правилами судового розгляду, передбаченими 
статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень 
цього розділу. 

У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову 
в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового 
звільнення засудженого від відбування покарання або заміну 
невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням 
розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо 
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, а також щодо 
осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до 
позбавлення волі на строк не менше п’яти років, може мати 
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місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про 
відмову, а щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх 
засуджених - не раніше як через шість місяців. 

Зміни до Кримінально-виконавчого кодексу. 
У ст. 151 КВК (порядок і умови виконання та відбування 

покарання у виді довічного позбавлення волі) передбачається, 
що засудженим до довічного позбавлення волі може бути 
подано клопотання про його помилування після відбуття ним 
не менше п’ятнадцяти років призначеного покарання» (наразі 
- 20 років). 

Також вносяться зміни до порядку дострокового 
звільнення від відбування покарання (ст. 154). 

Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 
81, 82 Кримінального кодексу України може бути застосовано 
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 
заміну покарання у виді довічного позбавлення волі на 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк або заміну 
невідбутої частини покарання більш м’яким, орган або 
установа виконання покарань у місячний термін надсилає 
клопотання до суду у порядку, встановленому кримінальним 
процесуальним законодавством. Адміністрація органу або 
установи виконання покарань після відбуття засудженим 
установленого Кримінальним кодексом України строку 
покарання зобов’язана в місячний термін розглянути питання 
щодо можливості представлення його до умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання, заміни покарання у виді 
довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк або заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким. 

У разі відмови суду щодо умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання, заміни покарання або 
невідбутої частини покарання більш м’яким повторне подання 
в цьому питанні стосовно осіб, засуджених до довічного 
позбавлення волі, за тяжкі і особливо тяжкі злочини до 
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позбавлення волі на строк не менше п’яти років, може бути 
внесено не раніше ніж через один рік з дня винесення 
постанови про відмову, а стосовно засуджених за інші злочини 
та неповнолітніх засуджених - не раніше ніж через шість 
місяців. 

Разом із поданням щодо можливості представлення 
засудженого до довічного позбавлення волі до заміни 
невідбутої частини покарання більш м’яким адміністрація 
виправної колонії подає до суду висновок щодо ступеня 
виправлення засудженого до довічного позбавлення волі. 
Визначення ступеня виправлення засудженого до довічного 
позбавлення волі та складення висновку здійснюються за 
участю уповноваженого органу з питань пробації. Порядок та 
методика визначення ступеня виправлення засудженого до 
довічного позбавлення волі встановлюються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань. 

Основною метою подання висновку щодо ступеня 
виправлення засудженого до довічного позбавлення волі є 
забезпечення суду інформацією, що є необхідною для 
визначення можливості заміни покарання у виді довічного 
позбавлення волі на більш м’яке та визначення в 
індивідуальному порядку строку позбавлення волі 
засудженому, стосовно якого вирішується зазначене питання. 

Особа, засуджена до довічного позбавлення волі, 
додатково до подання щодо можливості представлення її до 
заміни покарання на більш м’яке у виді позбавлення волі на 
певний строк повинна подати індивідуальний план 
виправлення та ресоціалізації. Такий план має містити заходи, 
здійснення яких у період відбування більш м’якого покарання 
у виді позбавлення волі на певний строк дасть змогу 
засудженій особі усунути фактори, що можуть негативно 
впливати на утримання від вчинення повторного 
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кримінального правопорушення, та факти, що свідчать про 
перспективи виправлення та ресоціалізації засудженої особи 
після звільнення. Форма індивідуального плану виправлення 
та ресоціалізації визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері виконання кримінальних покарань. 
Засуджена особа, якій покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк призначено в порядку заміни більш м’яким 
покаранням та в якої настало право на застосування умовно-
дострокового звільнення, додатково повинна подати до суду 
звіт про виконання індивідуального плану виправлення та 
ресоціалізації під час відбування більш м’якого покарання, у 
тому числі аналіз причин успішності або неуспішності 
виконання заходів, передбачених зазначеним планом. 

Крім того, змінами до Закону України «Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі» запроваджується можливість 
встановлення адміністративного нагляду особам, які 
відбувають покарання у виді довічного позбавленні волі. 

Тримання засуджених до довічного позбавлення волі. 
З КВК виключено положення ст. 92, відповідно до якої 

повинні ізольовано триматися від інших засуджених 
засуджені, яким покарання у виді смертної кари або довічного 
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк 
у порядку помилування або амністії. 

Мін'юст посилається при цьому на виконання Рішення 
Європейського Суду з прав людини у справі «Петухов проти 
України (№ 2)». Пропоновані зміни вносяться з метою 
приведення їх у відповідність до змін, які вносяться до КВК в 
частині тримання засуджених, яким покарання у виді 
довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на 
певний строк за правилами, передбаченими статтею 82 КК. 

У статті 140 уточнюється, що у звичайних жилих 
приміщеннях тримаються: 
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• чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або 
довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на 
певний строк у порядку помилування 

• чоловіки, яким покарання у виді довічного позбавлення 
волі замінено позбавленням волі на певний строк за 
правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального кодексу 
України. 

Також законодавець вніс зміни до статті 8 КВК, яка 
регулює основні права засуджених. 

Після набуття чинності цією зміною засуджені матимуть 
право звертатися до суду через адміністрацію установи 
виконання покарань із заявами про надання копій матеріалів 
кримінального провадження, у тому числі в електронній 
формі. 

Щоправда, ця зміна вступить у силу лише через рік. 
Вносяться зміни до статті 18 «Виправні колонії» щодо 

відбування покарання у виправних колоніях мінімального 
рівня безпеки із загальними умовами тримання жінками, яким 
покарання у виді довічного позбавлення волі замінено 
позбавленням волі на певний строк за правилами, 
передбаченими статтею 82 КК, а також відбування покарання 
у виправних колоніях максимального рівня безпеки 
чоловіками, яким покарання у виді довічного позбавлення волі 
замінено позбавленням волі на певний строк за правилами, 
передбаченими статтею 82 КК. 

Так, відповідно до нової редакції засуджені до 
позбавлення волі відбувають покарання у виправних колоніях: 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами 
тримання - чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за 
нетяжкі злочини; жінки, засуджені за нетяжкі злочини, тяжкі 
та особливо тяжкі злочини. У виправній колонії цього виду 
можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з 
виховних колоній у порядку, встановленому статтею 147 цього 
Кодексу. У секторі середнього рівня безпеки виправної колонії 
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цього виду можуть відбувати покарання також жінки, 
засуджені до довічного позбавлення волі; жінки, яким 
покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення 
волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку 
помилування; жінки, яким покарання у виді довічного 
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк 
за правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального 
кодексу України; 

середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до 
покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким 
покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення 
волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку 
помилування; жінки, яким покарання у виді довічного 
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк 
за правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального 
кодексу України; чоловіки, вперше засуджені до позбавлення 
волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше 
відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, 
засуджені за вчинення умисного нетяжкого злочину в період 
відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, 
переведені з колоній (секторів) максимального рівня безпеки в 
порядку, передбаченому цим Кодексом. У секторах 
максимального рівня безпеки виправної колонії цього виду 
можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до 
довічного позбавлення волі, та чоловіки, засуджені до 
позбавлення волі на певний строк, яким визначено відбування 
покарання у приміщеннях камерного типу виправної колонії 
максимального рівня безпеки; 

максимального рівня безпеки – чоловіки, засуджені до 
покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким 
покарання у виді смертної кари замінено довічним 
позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної 
кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням 
волі на певний строк у порядку помилування; чоловіки, яким 
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покарання у виді довічного позбавлення волі замінено 
позбавленням волі на певний строк за правилами, 
передбаченими статтею 82 Кримінального кодексу України; 
чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини, які 
раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, 
засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо 
тяжкого злочину в період відбування покарання у виді 
позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення злочину, 
передбаченого частиною п’ятою статті 255, статтями 2551, 
2552 Кримінального кодексу України; чоловіки, переведені з 
колоній середнього рівня безпеки в порядку, передбаченому 
цим Кодексом.[5] 

2.Проведення страйків на підприємствах транспорту 
та порядку вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів) 

02 жовтня 2014 року Європейським судом було 
постановлено рішення у справі «Веніамін Тимошенко та інші 
проти України» (заява № 48408/12), яке набуло статусу 
остаточного 02 січня 2015 року. 

У зазначеному рішенні Європейський суд констатував, 
що передбачена статтею 18 Закону України «Про транспорт» 
заборона проведення страйку на підприємствах транспорту, 
порушує права на свободу об’єднання, гарантовані  статтею 11 
Конвенції.  

Європейський суд зазначив, що випадки, за яких 
забороняється проведення страйку працівників підприємств 
транспорту, передбачені статтею 18 Закону України «Про 
транспорт», є більш обмежувальними у порівнянні із 
випадками, передбаченими статтею 24 Закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)», який стосується трудових спорів в усіх 
секторах. Зокрема, на додаток до випадків, коли страйк 
створює загрозу життю або здоров’ю людей, його проведення 
для працівників підприємств транспорту забороняється також 
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у випадках, «пов’язаних із перевезенням пасажирів, 
обслуговуванням безперервно діючих виробництв». 

Таким чином, Європейський суд наголосив на 
необхідності приведення Закону України «Про транспорт» у 
відповідність із Конституцією України і Законом України 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)».[]  

Прийнятий  Закон вніс зміни до статті 18 Закону України 
«Про транспорт», якими визначається, що страйк на 
підприємствах транспорту застосовується відповідно до 
законодавства про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів).  

Крім того, Закон в статті 24 Закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» визначає, що у разі введення надзвичайного 
стану може бути заборонено проведення страйків. За умов 
воєнного стану проведення страйків забороняється.[5] 

3.Застосування адміністративного стягнення у 
вигляді адміністративного арешту та порядок його 
перегляду в апеляційній інстанції. 

Європейський суд з прав людини при розгляді справ з 
питань застосування адміністративного стягнення у вигляді 
арешту наголошує на важливості дотримання судами 
принципу юридичної визначеності, тобто наявності у 
національному законодавстві чітко сформульованих умов, за 
яких здійснюється позбавлення свободи. Європейський суд 
повинен особливо ретельно розглядати справи, у яких 
стягнення, застосовані за ненасильницьку поведінку, 
включають покарання у вигляді позбавлення волі.  

Разом з тим Європейський суд звертає увагу на 
забезпечення ефективного  апеляційного перегляду постанов 
про накладення адміністративного стягнення у вигляді 
адміністративного арешту. На думку Європейського суду, є 
неприпустимим, коли перегляд судом апеляційної інстанції 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%25D0%25BA/96-%25D0%25B2%25D1%2580
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рішення суду першої інстанції відбувається після відбуття 
покарання у повному обсязі. Європейський суд вважає 
незрозумілим, як такий перегляд на цій стадії може ефективно 
виправити недоліки рішення суду нижчої інстанції. 

У своєму рішенні Європейський суд у справі «Швидка 
проти України» (заява № 17888/12), яке набуло статусу 
остаточного 30 січня 2015 року, зазначив, що основна 
проблема застосування адміністративного стягнення у 
найбільш суворій формі, є непропорційним переслідуваній 
меті. 

Відповідно до статті 32 КУпАП адміністративний арешт 
установлюється і застосовується лише у виняткових випадках. 

На сьогодні низкою статей КУпАП за окремі види 
адміністративних правопорушень передбачено стягнення у 
вигляді адміністративного арешту на строк від десяти до 
п’ятнадцяти діб.  

З урахуванням статистичних даних щодо розгляду 
судами справ про адміністративні правопорушення, 
опублікованих на офіційному веб-сайті Державної судової 
адміністрації України, Законом в статтях 44, 121, 178 КУпАП 
виключається адміністративне стягнення у вигляді 
адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні 
межі інших видів стягнень. 

Закону внесені зміни до статті 294 КУпАП та зменшений 
строк апеляційного перегляду справ про застосування 
стягнення у вигляді адміністративного арешту до трьох днів.  

4. . Застосування запобіжних заходів 
У рішеннях Європейського суду у справах «Харченко 

проти України» (заява № 40107/02), яке набуло статусу 
остаточного 10 травня 2011 року, «Чанєв проти України» 
(заява № 46193/13), яке набуло статусу остаточного 09 січня 
2015 року, «Кущ проти України» (заява № 53865/11), яке 
набуло статусу остаточного 03 березня 2016 року, 
констатовано порушення прав на свободу та особисту 
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недоторканність. Зокрема, вказаними рішеннями встановлено 
порушення положень статті 5 Конвенції, а саме: законний 
арешт або затримання особи, здійснене з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за 
наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею 
правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається 
необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її 
втечі після його вчинення (підпункт «с» пункту 1); особа, яку 
заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту 
«c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи 
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і їй має бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звільнення під час 
провадження (пункт 3); особа, яку позбавлено свободи 
внаслідок арешту або тримання під вартою, має право 
ініціювати провадження, під час якого суд без зволікання 
встановлює законність затримання і приймає рішення про 
звільнення, якщо затримання є незаконним (пункт 4). 

Водночас листом Департаменту виконання рішень 
Європейського суду Генерального директорату з прав людини 
та верховенства права Ради Європи було зазначено, що 
вирішення судом, за відсутності клопотання, питань щодо 
обрання, зміни, продовження або скасування запобіжних 
заходів не зобов’язує суд постановляти вмотивоване рішення, 
обґрунтовувати необхідність та доцільність подальшого 
тримання особи під вартою, що може протирічити 
положенням самого КПК. Адже відповідно до частини шостої 
статті 194 КПК строк дії обов’язків, покладених на 
підозрюваного/обвинуваченого, і передбачених частиною 
п’ятою цієї статті, може бути продовжений за клопотанням 
прокурора. 

Також пункт 4 статті 5 Конвенції вимагає від суду, що 
розглядає питання про тримання під вартою, забезпечення 
гарантій процедури судового розгляду, що є близькими до 
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вимог статті 6 Конвенції (пункт 4 статті 5 Конвенції є lex 
specialis по відношенню до пункту 1 статті 6 Конвенції саме 
стосовно вимог щодо тримання під вартою). Судочинство має 
бути змагальним та завжди забезпечувати «рівність                  
сторін», стороною обвинувачення (прокурором) та 
підозрюваним/обвинуваченим (затриманим). Проте, якщо 
суддя, за відсутності клопотань сторін, ініціює питання 
доцільності продовження тримання обвинуваченого під 
вартою, він де факто виступає у процесі як сторона 
обвинувачення (прокурор), таким чином деформуючи роль 
суду та судді у процесі нагляду за дотриманням права на 
свободу та особисту недоторканість та виходячи за рамки 
судової функції. Крім того без ініціювання розгляду такого 
питання судом, термін дії ухвали про тримання особи під 
вартою закінчується, а особу має бути негайно звільнено з-під 
варти. 

Прийнятий Закон встановлює у статті 176 КПК що 
запобіжні заходи застосовуються: під час досудового 
розслідування та до початку підготовчого судового засідання - 
слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з 
прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового 
провадження - судом за клопотанням прокурора. 

Також у ст. 199 КПК передбачається, що у разі 
закінчення строку запобіжного заходу до проведення 
підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за 
п’ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про 
застосування запобіжного заходу може подати клопотання про 
його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється 
слідчим суддею за правилами цієї статті. 

Під час підготовчого судового засідання суд за 
клопотанням учасників судового провадження має право 
обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи 
забезпечення кримінального провадження, в тому числі 
запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При 
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розгляді таких клопотань суд додержується правил, 
передбачених розділом ІІ цього Кодексу (ст. 315). 

Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в 
суді. 

Під час судового розгляду суд за клопотанням сторони 
обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, 
скасувати, обрати або продовжити   запобіжний захід щодо 
обвинуваченого (ст. 331). 

За наявності клопотань суд під час судового розгляду 
зобов’язаний розглянути питання доцільності продовження 
запобіжного заходу до закінчення двомісячного строку з дня 
його застосування. За результатами розгляду питання суд 
своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний 
захід або продовжує його дію на строк, що не може 
перевищувати двох місяців. Копія ухвали вручається 
обвинуваченому, прокурору та надсилається уповноваженій 
службовій особі до місця ув’язнення. Під час здійснення 
судового провадження судом присяжних питання, 
передбачене цією частиною, вирішує головуючий (ст. 331). 

У резолютивній частині вироку зазначається рішення 
щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в 
тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком 
законної сили (ст. 374). 

Суд касаційної інстанції розглядає питання про обрання 
запобіжного заходу під час скасування судового рішення і 
призначення нового розгляду у суді першої чи апеляційної 
інстанції (ст. 433). 

Постанова суду касаційної інстанції складається з 
резолютивної частини із зазначенням рішення щодо заходів 
забезпечення кримінального провадження, в тому числі про 
запобіжний захід (ст. 442). 

Під час скасування судового рішення і надіслання справи 
на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції у 
судовому рішенні вирішується питання про обрання 
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запобіжного заходу (ст. 467 «Судове рішення за наслідками 
кримінального провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами»). 

5. Ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження після набрання рішенням суду законної сили 

У справах Європейського суду «Василь Іващенко проти 
України»  (заява № 760/03), яке набуло статусу остаточного              
26 жовтня 2012 року, та «Найдьон проти України» (заява 
№ 16474/03), яке набуло статусу остаточного 14 січня 2011 року, 
заявники, засуджені за вчинення злочинів, звернулися до 
Європейського суду із заявами проти України про порушення 
їх прав, гарантованих Конвенцією. Після отримання таких заяв 
Європейський суд письмово попросив їх надати низку копій 
процесуальних документів з матеріалів кримінальних справ, 
що зберігалися у відповідних національних судах. У цих 
справах заявники звернулися до національних судів із 
проханням надати можливість виготовити необхідні копії 
документів за власний рахунок (справа «Василь Іващенко 
проти України») та про надання таких копій судом (справа 
«Найдьон проти України») для їх подальшого направлення до 
Європейського суду. 

Європейський суд в обох вказаних справах констатував 
порушення прав заявників, гарантованих статтею 34 
Конвенції, з огляду на ненадання їм національними судами 
можливості отримати копії запитуваних документів. 

У справі «Василь Іващенко проти України» 
Європейський суд вказав, що ненадання заявникові – 
ув’язненій особі, залежній від державних органів, ефективного 
доступу до документів, які були потрібні для обґрунтування 
заяви до Європейського суду, є системною проблемою в 
Україні (див. пункти 120, 121). 

Європейський суд вважає, що ця проблема виникла 
внаслідок відсутності чіткої та конкретної процедури, яка 
давала б ув’язненим особам можливість отримувати копії 
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документів з матеріалів справи, або переписуючи їх 
власноруч, або за допомогою відповідного обладнання, або 
шляхом покладання на державні органи обов’язку робити такі 
копії (див. пункт 123 рішення у справі «Василь Іващенко проти 
України»). 

Так, стаття 34 Конвенції гарантує право будь-якій особі, 
неурядовій організації або групі осіб, які вважають себе 
потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних 
Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або 
протоколах до неї, звернутися із заявою до Європейського 
суду. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не 
перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього 
права. 

Усі процесуальні питання, пов’язані із провадженням 
справи у Європейському суді, регулюються положеннями 
Регламенту Європейського суду (станом на цей час в редакції 
від 14 листопада 2016 року)  (далі – Регламент). 

У Правилі 47-1 Регламенту передбачені вимоги до форми 
і змісту заяви, яку особа бажає подати до Європейського суду 
згідно із статтею 34 Конвенції. Відповідно до Правила 47-1 
Регламенту кожна заява згідно зі статтею 34 Конвенції 
подається на бланку (формулярі), наданому Секретаріатом, 
якщо Європейський суд не вирішить інакше. До формуляру 
слід, зокрема, додати: копії документів щодо судових та інших 
рішень чи заходів, на які скаржиться заявник, копії документів, 
які вказують, що заявник використав усі внутрішні засоби 
правового захисту, а також дотримався терміну 
(шестимісячного), вказаного у пункті 1 статті 35 Конвенції. 

За загальним правилом у випадку недотримання вказаних 
вимог Європейський суд не розглядатиме заяву. Проте з цього 
правила є винятки, один з яких: якщо заявник надав ґрунтовні 
пояснення про причини невиконання цих вимог. 

У справах, що були комуніковані Європейським судом 
Уряду України для надання зауважень у відповідь на скарги 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 307 

заявників про порушення їх прав, гарантованих Конвенцією, 
систематично зустрічаються твердження про ненадання органами 
державної влади (органами досудового розслідування та 
національними судами) копій процесуальних документів з метою 
подальшого їх направлення до Європейського суду або про 
ненадання можливості безпосередньо заявнику/його 
родичам/захиснику самостійно виготовити копії таких 
документів. Відтак, згідно із твердженнями заявників наявне 
перешкоджання державою Україна у реалізації їх прав на 
звернення до Європейського суду, а отже, порушення їх права, 
гарантованого статтею 34 Конвенції. 

Положення статті 34 Конвенції, що «Високі Договірні 
Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином 
ефективному здійсненню цього права», тлумачиться у 
прецедентній практиці Європейського суду, тобто у рішеннях, 
які виносяться за результатами розгляду скарг заявника.  

Прийнятий Закон доповнює КПК новою статтею 533-1 
«Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після 
набрання судовим рішенням законної сили». Норма набуде сили 
через рік після набрання чинності Законом 4049. Відповідно до неї: 

Виправданий, засуджений, особа, стосовно якої 
застосовано примусові заходи медичного чи виховного 
характеру, потерпілий, представник юридичної особи, їх 
захисники та законні представники мають право звернутися із 
заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження, учасниками в якому вони були, до суду, в якому 
зберігаються такі матеріали. 

Засуджені, які відбувають покарання в установах 
виконання покарань, звертаються до суду через адміністрацію 
таких установ із заявою про надання електронних копій 
матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) 
та документів, долучених до матеріалів кримінального 
провадження, необхідних для захисту своїх прав і інтересів. 
Такі електронні копії надсилаються судом до адміністрації 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

308 

установ виконання покарань за допомогою електронної пошти 
або інших засобів зв’язку у строк, об’єктивно необхідний для 
їх виготовлення, але не більше тридцяти днів з дня 
надходження такого звернення. 

Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для 
ознайомлення не надаються.[6] 

Висновки. Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод закріплює найвищі цінності людства – 
фундаментальні права і основоположні свободи людини 
інтерпретовані Європейським судом та безперечно становлять 
ядро як наднаціонального, так і національного права. Саме ця 
обставина дає підстави для визнання пріоритетності норм 
Конвенції та практики Європейського суду щодо норм 
національного законодавства, а імплементація Конвенції та 
практики Європейського суду, безсумнівно, є способом 
вирішення конфліктів в процесі розгляду спорів.  

З метою врегулювання питань, які суперечать практиці 
Європейського суду з прав людини в Україні вносяться зміни в 
існуюче законодавство. Утім вони зосереджені на розв'язанні 
однієї вибраної проблеми й суворо обмежуються висновками 
ЄСПЛ. На нашу думку необхідно переглядати відповідне 
законодавство цілісно: не лише ті частини, які потрібно 
змінити, а й те, як ці зміни можуть вплинути на всю галузь 
права й те, чи їхні зміни в цілому відповідають загальним 
принципам галузі, яку вони планують змінити. Цей тип 
законодавчої техніки – цілісний огляд відповідності – 
дозволить заощадити законодавчі ресурси й допоможе 
уникнути інших потенційних порушень у майбутньому. 
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§4.2 ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
СЬОГОДЕННЯ (Дубович О.В., Полтавський державний 
аграрний університет) 

 
Вступ. Організована злочинність є поширеним явищем, 

яке пустило своє коріння в усі сфери функціонування держави, 
завдавши величезної шкоди її розвитку. Тому подолання цього 
явища перетворюється у надзвичайно складну проблему, яка 
становить загрозу розвитку держави, стабільності і безпеці 
суспільства, сприяє підриву демократичних інститутів і 
цінностей. Організована злочинність загрожує національній 
безпеці України, негативно впливає на формування і 
діяльність органів державної влади, підриваючи довіру 
громадян до них, ускладнює відносини України з іноземними 
державами[1]. Організована злочинність в Україні є 
диференційованим явищем. Істотні регіональні відмінності 
зумовлені географією, політичною структурою та історичною 
спадщиною. Портове місто Одеса, відоме своєю 
дореволюційною організованою злочинністю, залишається 
центром організованої злочинності з понад 6000 учасниками 
(Shelley, 1998). Злочинна група, яка займалася створенням 
місць розпусти, звідництвом і сутенерством, утягненням осіб 
до заняття проституцією, 2018 року була викрита 
оперативниками Одеського управління внутрішньої безпеки 
Націо-нальної поліції України та Служби безпеки України 
("Sait "Natsionalna politsiia"). Чимало злочинних груп також 
беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності. Міста 
Донецьк і Дніпро-петровськ (нині – Дніпро) відомі злочинами, 
пов’язаними переважно зі старими номенклатурними 
структурами та замовними вбивствами, учиненими у зв’язку з 
розподілом державних ресурсів ("Ukraine", 1996; Busol, 2017, 
р. 53–55). Організована злочинність у Києві тісно пов’язана з 
будівництвом, нерухомістю, банківською діяльністю, 
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міжнародним повітряним сполученням (Shelley, 1998). У низці 
держав, які знаходяться на етапі нестабільного переходу до 
демократії, питання організованого злочинного впливу на 
державні справи стало глобальним, адже традиційні методи 
правоохоронних органів, антикорупційні кампанії, 
інституційні чищення (люстрації) та реформи вже не є 
дієвими. Натомість у випадку з Україною чи Мексикою, а 
також низкою інших держав світу потужна організована 
злочинність стала не стільки незаконною діяльністю з метою 
отримання прибутку, скільки операційним режимом для 
соціальної та політичної системи. Незаконна діяльність 
перетворилася на частину живого організму громадських і 
бізнесових справ, невід’ємним елементом урядування й 
економічних систем. Протидія організованій злочинності вже 
давно є прерогативою правоохоронних органів, проте навіть 
поняття організованої злочинності в сучасних умовах 
видається застарілим, що ускладнює тлумачення цього 
протиправного явища (Briscoe, & Kalkman, 2016). [5, с.60] 

Окреслену проблему вивчали такі науковці, як                      
І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, А. П. Закалюк,            
О. М. Костенко, О. Г. Кулик, О. М. Литвинов, Є. Д. Скулиш,  
В. О. Туляков, В. І. Шакун, О. Ю. Шостко та ін. Учені 
досліджували особливості діяльності виявлених в Україні 
злочинних організацій (ЗО) та організованих груп (ОГ) за 
останні 10–15 років. Здебільшого наукові праці за 2018–2019 роки 
стосуються окремих напрямів організованої злочинності 
(наприклад, Д. Й. Никифорчук (Nykyforchuk, 2019) аналізує 
аспекти транзиту наркотиків територією України). 

Виклад основного матеріалу. Організована злочинність 
протягом, як мінімум, кількох десятиліть залишається однією 
з найбільших небезпек для політичного та економічного 
розвитку багатьох країн світу. Найчастіше потерпають від її 
негативних впливів держави, які знаходяться в стані 
суспільно-політичних трансформацій. Не є винятком, на жаль, 
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і Україна, особливо в період воєнного стану. Організовані 
злочинні спільноти, які діють в Україні, охопили 
найприбутковіші злочинні ринки (сфера економіки та 
господарської діяльності, фінансів, в т.ч. банківської 
діяльності, використання бюджетних коштів, видобування 
корисних копалин, тобто, в першу чергу ті, які тісно пов’язані 
з корупцією). Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що торгівля 
людьми, зброєю, наркотиками, неконтрольоване державою 
виготовлення сигарет та спиртних напоїв також знаходиться в 
руках організованих злочинних угрупувань та злочинних 
організацій. Але, особливою специфічною діяльністю 
організованої злочинності в Україні є саме тісна взаємодія 
організованих злочинних груп (далі – ОЗГ) і злочинних 
організацій[2]. 

Під організованою злочинністю в ЗУ «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» розуміється сукупність кримінальних 
правопорушень, що вчиняються у зв’язку з створенням та 
діяльністю організованих злочинних угруповань.  

Під час спільної спеціальної операції Національної 
поліції, СБУ та Державної прикордонної служби України в 
березні 2019 року з незаконного обігу вилучено 257 кг кокаїну, 
який знаходився в контейнері, що прибув в Одеську область з 
Латинської Америки. Загалом унаслідок проведених заходів з 
початку року з незаконного обігу вилучено 3499 кг 
наркотичних засобів і психотропних речовин (на початку 
досудового розслідування, без урахування закритих). Зокрема, 
унаслідок операцій підрозділів НПУ з ліквідації міжнародних 
каналів у наркозлочинців вилучено 925 кг героїну та 657 кг 
кокаїну. Водночас аналіз інформації засвідчує, що ситуація у 
сфері протидії контрабандній діяльності протягом останніх 
років суттєвих змін не зазнала та залишається складною. 
Протягом першого півріччя 2019 року викрито 37 злочинів за 
ст. 201 КК України та 4 злочини за ст. 333 КК України, у 
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вчиненні яких особам повідомлено про підозру або вилучено 
предмети правопорушень, засуджено 27 осіб, вилучено 
предметів контрабанди та порушень митних правил на суму 
понад 18,6 млн грн, конфісковано предмети контрабанди та 
порушень митних правил за рішенням суду на суму 536 тис. грн 
("Sait "Natsionalna politsiia"). З-поміж головних чинників, які 
створюють сприятливі умови для контрабанди, слід 
виокремити такі: – недостатнє співробітництво правоохоронних і 
контролюючих органів України з відповідними органами 
суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про 
боротьбу з переміщенням товарів поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю (наприклад, брак єдиної 
бази митних органів України й митних органів країн ЄС);  

– сприяння посадових осіб органів державної влади, 
зокрема правоохоронних і контролюючих, юридичним чи 
фізичним особам у переміщенні через митний кордон України 
зазначеного виду продукції (корупційна складова); – 
недосконале, суперечливе регулювання діяльності щодо 
боротьби з контрабандою та порушенням митних правил 
(недосконалість законодавства, недостатнє покарання);  

– наявність істотної різниці між цінами на окремі групи 
товарів на світовому та внутрішньому ринках; безробіття 
мешканців прикордонних районів ("Kontrabanda - osnovnyi 
chynnyk"); 

 – неналежний рівень інженерно-технічного 
облаштування лінії державного кордону, наявність 
неконтрольованих доріг і водних переправ, значні відстані між 
окремими українськими та суміжними пунктами пропуску; 

 – втрата контролю над окремими ділянками державного 
кордону на тимчасово окупованих територіях України, які 
можуть використовувати для неправомірного переміщення 
предметів правопорушень;  

– проблеми кадрового й матеріальнотехнічного 
забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби 
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України, митниць Державної фіскальної служби України й 
інших державних органів, які виконують контрольні функції 
на державному кордоні;  

– корумпованість митних і прикордонних службовців, 
посадових осіб правоохоронних органів, які забезпечують 
досудове розслідування кримінальних проваджень щодо 
контрабанди, а також суддів під час винесення вироків 
контрабандистам; 

 – неналежний рівень митного контролю міжнародних 
поштових відправлень через їх значну кількість; 

 – можливість анонімної реалізації предметів 
контрабанди через інтернет-магазини й інтернетаукціони;  

– поступове обмеження повноважень правоохоронних 
органів у сфері боротьби з контрабандою, а також протидії 
правопорушенням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
й іноземних суб’єктів господарської діяльності; – відсутність 
у чинному законодавстві чіткого визначення поняття та 
повного переліку сильнодіючих й отруйних речовин, 
неможливість проведення лабораторних досліджень з 
установлення факту отруйності чи сильної дії речовини, що 
ускладнює документування контрабанди отруйних і 
сильнодіючих речовин. Зазначені фактори спричиняють те, що 
контрабандна діяльність, насамперед «товарна контрабанда», 
стає економічно доцільною і привабливою, даючи змогу 
виводити в тінь чималі грошові кошти. Це самостійний вид 
тіньової економічної діяльності, оскільки механізм 
формування тіньових прибутків (надприбутків) під час 
контрабанди є специфічним, що зумовлено 
транснаціональним характером цієї діяльності (6, с 174).  

В. Школьніков, досліджуючи діяльність правоохоронних 
органів країн ЄС в аспекті проведення кримінального аналізу, 
зазначає, що правоохоронні органи використовують 
індикатори організованої злочинності, визначені 
методологією SOCTA. Пріоритетом у проведенні такого 
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аналізу є збір інформації з метою забезпечення належної роботи 
відповідальних підрозділів правоохоронних органів [7, с. 26]. 
Методологію SOCTA (як сукупність систематизованих певних 
чином прийомів та способів організації аналітичної діяльності 
з питань оцінки загроз тяжких злочинів та організованої 
злочинності – Д. С.) було розроблено Європолом спільно з 
групою експертів з оцінки загроз тяжких злочинів та 
організованої злочинності. Метою SOCTA є: – аналіз 
характеру або типу загроз організованих злочинних 
угруповань; – аналіз сфер впливу тяжких злочинів та 
організованої злочинності; – аналіз аспектів загроз 
організованих злочинних угруповань та сфер злочинності 
залежно від регіону; – визначення найбільш загрозливих 
організованих злочинних угруповань, кримінальних сфер 
впливу залежно від регіону. SOCTA за своїм змістом визначає 
систему й модель оцінювання загроз організованої 
злочинності та тяжких злочинів. Головною особливістю цієї 
методології є застосування індикаторів, які поділяють на:                    
1) індикатори організованих злочинних угруповань;                             
2) індикатори сфери злочинної діяльності; 3) індикатори 
впливу. Впровадження методології Європолу SOCTA є 
євроінтеграційним елементом в Україні та передбачає 
подальший розвиток й удосконалення на основі інноваційних 
методів аналізу та оцінювання злочинності [8, с. 220–221]. 
Внаслідок використання методології формується звіт з 
аналітичними даними оцінки ситуації. Характерною 
особливістю такого звіту є те, що метою документа є не 
боротьба з діяннями членів організованих злочинних 
угруповань, а нейтралізація чинників і ліквідація умов, що 
сприяють розширенню та зміцненню злочинної ресурсної 
бази. 

Початковий етап впровадження нових для України 
методологій боротьби з організованою злочинністю може 
викликати труднощі серед представників правоохоронних 
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органів та відповідальних установ. Тому для України сьогодні 
пріоритетним є ефективне співробітництво з Інтерполом, 
Європолом та іншими міжнародними партнерами на 
двосторонній та багатосторонній основі відповідно до 
національного законодавства та міжнародних договорів, 
створення бази даних Національної поліції, пов’язаної з 
міжнародними базами даних.  

У системі Національної поліції України було створено 
Департамент стратегічних розслідувань. Департамент 
стратегічних розслідувань Національної поліції України —  
міжрегіональний територіальний орган у складі кримінальної 
поліції Національної поліції України, який бере участь у 
реалізації державної політики з питань боротьби з 
організованою злочинністю та здійснює оперативно-
розшукову діяльність. Департамент створено у відповідності 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня                  
2019 року № 867 «Про утворення територіального органу 
Національної поліції»[1]. У своїй діяльності ДСР керується 
Конституцією України, міжнародними договорами України, 
згода на обов'язкове виконання яких надана Верховною Радою 
України, законами України, актами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, а також виданими відповідно до них актами 
Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-
правовими актами та Положенням про Департамент 
стратегічних розслідувань Національної поліції України, 

Завдання Департаменту: 
- виявлення, припинення і запобігання незаконної 

діяльності суспільно небезпечних організованих груп (далі — 
ОГ) і злочинних організацій (далі — ЗО), у тому числі в 
органах державної влади та місцевого самоврядування, які 
впливають на криміногенну ситуацію в державі та в окремих її 
регіонах; 
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- протидія корупції серед посадових осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», 
вжиття заходів з метою виявлення корупційних 
правопорушень і правопорушень, пов'язаних з корупцією, та їх 
припинення відповідно до законодавства України; 

- здійснення оперативно-розшукової діяльності, 
спрямованої на здобуття інформації про криміногенні процеси 
в злочинному середовищі, пов'язані з протиправною 
діяльністю окремих осіб та злочинних угруповань, схеми 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом; 

- організація та здійснення відповідно до законодавства 
України заходів захисту працівників ДСР, інших органів та 
підрозділів Національної поліції України, забезпечення 
безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей 
та близьких родичів цих осіб. 

Наказом Голови Національної поліції України Ігоря 
Клименка від 23.10.2019 року № 1077 затверджено 
«Положення про Департамент стратегічних розслідувань 
Національної поліції України». За рік було виявлено 189 
злочинних груп – 182-м їхнім учасникам повідомили про 
підозри. Ці особи скоїли 760 злочинів. 129 кримінальних 
проваджень по ОЗГ вже пішли до суду з обвинувальними 
актами. Загалом же оперативники Департаменту та наших 
обласних управлінь здійснювали оперативний супровід у 
майже 4-х тисячах кримінальних проваджень.  

Якщо проаналізувати нашу статистику, я б 
виокремив головні "сфери інтересів" організованої злочинності: 

• вимагання; 
• шахрайство та привласнення коштів – тут майже ніколи 

не обходиться без "допомоги" чиновників; 
• незаконне виробництво та розповсюдження наркотиків; 
• злочини проти природніх ресурсів (незаконні порубка 

лісу, видобуток бурштину). 
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Таке різноманіття демонструє, як організована 
злочинність проникає практично у будь-яку сферу життя і 
буквально спустошує матеріальні, природні і навіть людські 
ресурси держави. 

Крім того, не важко помітити тренд, що участь в ОЗГ стає 
все більш цікавою посадовцям державних установ та 
підприємств. Мова йде про різні рівні влади, впливу, сфери 
відповідальності.  

Від ОЗГ у складі нотаріуса, головного спеціаліста 
управління Мін'юсту та інших громадян, які 
привласнили майже 2,5 млн грн соцвиплат пенсіонерів із 
тимчасово окупованих територій. До розкрадання 
директорами держпідприємств у змові з працівниками 
приватних структур пільгового скрапленого газу на 
Дніпропетровщині та Буковині: у першому випадку два роки 
"роботи" ОЗГ призвели до 4,7 млн грн збитків державі, у 
другому – 1,5 млн грн.  

До речі, у всіх цих історій однаковий фінал – на 
учасників злочинних організацій складено обвинувальні акти, 
вони відповідатимуть за свої дії перед судом. 

Не можу не згадати, що не так давно набули чинності 
зміни в Кримінальний кодекс, що вводять в українське 
законодавство термін "ворів в законі" і передбачають окрему 
відповідальність за цим видом злочинної діяльності.  

За рік роботи оперативникам ДСР вдалося затримати  12 
"ворів в законі". Це значний прогрес у напрямку боротьби з 
таким явищем. Ба більше, сам факт ухвалення змін в 
законодавстві спричинив неабияке пожвавлення в 
кримінальному світі. За нашою інформацією, є ті, хто виїхали, 
так і не дочекавшись, коли закон набуде чинності. 

Висновки. Аналіз сучасного рівня злочинності в Україні 
та пов’язаних із ним загроз для нормального розвитку нашої 
держави доводить необхідність здійснення комплексного 
кримінологічного супроводу протидії організованій 
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злочинності в Україні та реалізації цього процесу                      
шляхом удосконалення організаційного, інформаційного, 
науковометодичного й нормативно-правового забезпечення 
зазначеної діяльності. Механізми для цього в Україні 
напрацьовано. Попри те, що кримінальне законодавство 
іноземних держав, наприклад, у сфері відповідальності за 
контрабанду наркотиків, відрізняється, проте спільною 
ознакою є визнання цього злочину таким, що становить значну 
небезпеку для суспільства. Ситуація з організованою 
злочинністю та корупцією в Україні підриває основи держави. 
Український націоналізм не може протистояти виснажливим 
наслідкам криміналізованої економіки та корупції серед еліти. 
Активні контакти українських злочинців з міжнародними 
сприяють підвищенню рівня кваліфікованості організованої 
злочинності. Це стосується як торгівлі людьми, так і 
фінансових дій, пов’язаних із масштабним відмиванням 
коштів за кордоном. Контакти з міжнародними злочинними 
угрупованнями сприятимуть подальшій диверсифікації 
злочинної діяльності в Україні, оскільки національні злочинні 
утворення переймають досвід від своїх іноземних партнерів. В 
Україні розпочалось нормативне закріплення використання 
методології SOCTA у боротьбі з організованою злочинністю, 
яка відзначається високою ефективністю у країнах ЄС. Це 
важливий етап для держави в аспекті зниження рівня 
організованої злочинності, який потребує комплексного 
підходу. Системний підхід у боротьбі з досліджуваним видом 
кримінальних правопорушень потребує подальшого 
нормативноправового закріплення – впровадження основного 
документа, який буде регламентувати діяльність 
правоохоронних органів, взаємодію окремих підрозділів 
всередині країни та міжнародну співпрацю, спрямовану на 
подолання організованої злочинності. Окрім того, важливими 
аспектами у підвищенні ефективності боротьби з 
організованою злочинністю є: 1) імплементація у діяльність 
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правоохоронних органів ліцензованого програмного 
забезпечення, зокрема у вигляді автоматизованої системи 
збору інформації за системою оцінки SOCTA, проведення його 
належного тестування та інтеграції до Єдиної інформаційної 
системи МВС України; 2) добір спеціалістів зі сфери IT, 
проведення регулярних навчань для працівників, залучених до 
процесу кримінального аналізу; 3) перейняття європейського 
досвіду використання методології SOCTA, що полягає, 
зокрема, у використанні конкретно визначених індикаторів щодо 
стану організованої злочинності для запобігання кримінальних 
правопорушень. Ідентифікація та опис факторів, пов’язаних зі 
злочинністю, дає змогу краще зрозуміти поточні і майбутні 
можливості чи перешкоди для функціонування організованих 
груп і сфер їх злочинної діяльності. Крім того, аналіз тяжких 
злочинів і організованої злочинності за визначеними 
методологією індикаторами дозволяє розробити пріоритети 
подальшої діяльності, зробити їх більш точними і краще їх 
сформулювати. Дані про майбутні зміни відповідних факторів у 
сфері злочинності, отримані шляхом аналізу різних джерел 
даних, можуть допомогти визначити нові загрози сфер злочинної 
діяльності. Такий системний підхід дозволить ефективно 
використовувати вказану методологію, визначати майбутні 
тенденції у суспільстві та загрози злочинності і, як наслідок, 
поступово знизити рівень організованої злочинності в Україні. 
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ODDÍL 5. KULTURA A UMĚNÍ 
 

§5.1 ХУДОЖНІЙ СВІТ ОЛЕНИ ЛИС У ЖАНРІ ХОРОВОЇ 
МУЗИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (Якимчук О.М., Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) 

 
Вступ. Хорова музика традиційно залишається цінною 

частиною вітчизняної музичної культури. Жанр хорової 
творчості, один з улюблених українськими митцями, 
привертає увагу композиторів в усі часи.  

Протягом останніх десятиліть традиції жанру хорової 
музики для дітей продовжують вітчизняні композитори 
І. Щербаков, І. Кириліна, Г. Гаврилець, О. Некрасов, 
Вол. Стеценко, О. Яковчук, І. Гайденко, В. Камінський, 
додаючи нові прийоми музичної лексики в інтонаційно-
ладовій, гармонічній сферах.  

У хоровій музиці для дітей представлені традиційні 
тематично-образні сфери. Зображення природи знаходимо у 
«Веснянці» (на власні тексти), «Зимою», (сл. Ю. Олійника) для 
дитячого хору a cappella О. Яковчука, «В сосновім лісі» 
(сл. Д. Павличка) Б. Фільц, «Весняні голоси» (сл. В. Довжика) 
О. Лис. 

На тексти українських поетів «Колискова» 
(сл. Ю. Олійника) О. Яковчука, «Білі гуси» (сл. О. Олеся), «На 
полонині, на верхівці» (сл. В. Ладижця), «Все співає і росте» 
(сл. П. Осадчука), «Веснянка» (сл. Н. Забіли), «Перший сніг», 
«Різдво» (сл. Б.-І. Антонича) О. Ільницької, «Несподіваний 
квартет», «Синім небом» (сл. В. Довжика) О. Лис.  

Творами, що розкривають громадянську позицію, любов 
до рідного краю є «Любіть Україну» (сл. В. Сосюри), «Любимо 
землю свою» і «Жива криниця» (сл. М. Сингаївського), «Для 
тебе, Україно» (сл. Й. Фіштика) Б. Фільц, «Рідний край» 
(сл. П. Осадчука) О. Ільницької, «Дума про Аскольда» 
(сл. В. Довжика) О. Лис. 
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Традиційним є звернення сучасних митців до пластів 
музичного фольклору. Обробки народних пісень присутні у 
композиторських доробках. Прикладами таких творів є «Кізочки», 
фольклорний диптих на теми дитячих українських народних 
пісень з Поділля для хору a cappella, «Козуню-любуню», вільна 
обробка української народної пісні для хору a cappella 
О. Некрасова, «У Вифлиємі в стайні на сіні», «Загуду, заграю на 
своїх гуселках» Б. Фільц, «Кукуріку, півнику» О. Ільницької. 

На канонічні тексти написані диптих «Вечірній спів» для 
хору хлопчиків, триптих «Херувимська пісня» В. Польової, 
«Царю Небесний», «Отче наш», «Богородице діво» Б. Фільц. У 
хорових творах для дітей на канонічні тексти поєднується 
естетична й етична складові. Піснеспіви мають глибокий 
виховний потенціал.  

Однією з особливостей хорової музики для дітей є її 
художній зміст. Більшість композиторів звертається до неї 
достатньо зрілими, маючи у своїх творчих доробках чимало 
інших творів. Звідси змістовність і духовна цінність цієї 
музики для виховання молодого покоління.  

Усі вони складають важливу частину педагогічного 
репертуару хорових колективів мистецьких навчальних 
закладів, адже мають велику мистецьку цінність.  

Хорова творчість для дітей українських композиторів 
представлена низкою досліджень вітчизняних науковців. 
Серед них статті про дитячий хор М. Кармінського 
Ю. Іванової [1], жанрові традиції хорової музики для дітей 
А. Соколової [2], Л. Шегди [3], хорові твори для дітей на 
канонічні тексти Б. Фільц Л. Шегди [4]. Натомість досліджень 
щодо творчості О. Лис немає. Тому, вбачаємо представлену 
публікацію цікавою й актуальною.  

Виклад основного матеріалу. Об’єктом нашої уваги є 
хорові твори для дітей сучасної української композиторки 
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Олени Лис1. Творчий доробок О. Лис представлений різними 
жанрами: камерною оперою «Естер» (на біблійний текст, 
лібрето В. Довжика), хоровими творами, симфонічною, 
камерно-інструментальною, вокальною, музикою до 
драматичних вистав та кінофільму. 

Основними характерними стильовими ознаками 
творчості О. Лис є надзвичайна мелодична виразність, 
«темброва персоніфікація та символізація, підвищена увага до 
фонізму гармонії, водночас засвоєння глибинних інтонаційних 
особливостей українського народного мелосу та їх синтез зі 
здобутками сучасних композиторських технік» [5]. У 
вокальній музиці авторка надає перевагу духовним 
християнським текстам і віршам сучасних українських поетів, 
де глибоко розкриває емоційно-психологічний світ людини, 
музичними виявляє полісемантичність вербального тексту. 

У творчому доробку О. Лис значне місце займають твори 
для дітей та юнацтва. Як викладач композиторка розуміє 
необхідність поповнення педагогічного репертуару сучасною 
музикою. Мисткиня створила багато різноманітних 
фортепіанних та вокально-хорових опусів для юних 
виконавців. Для дітей О. Лис написані хорові твори: 
«Несподіваний квартет», «Синім небом», «Дума про 
Аскольда», «Весняні голоси», цикл «Пори року» (на слова 
В. Довжика), «Голуб світла» (слова О. Лис), обробка для 

1 Лис Олена Володимирівна (1978 р.) – сучасна українська 
композиторка, піаністка, викладач. Закінчила Національну музичну 
академію України імені П. Чайковського (клас композиції та 
оркестрування Л. Колодуба), асистентуру НМАУ ім. П. Чайковського 
(клас Іщенка Ю.Я.). 

Є лауреатом премії ім. О. Стеблянка (1996). Її твори виконуються на 
фестивалях класичної і сучасної української музики («Прем’єри сезону», 
«Міжнародний форум музики молодих», «Київ-мюзик-фест», «Музична 
трибуна київської молоді», «Рутенія», «Аскольдів глас» та ін.). 
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голосу і фортепіано «Як ішов я з Дебречина додому», низка 
фортепіанних творів.  

Зосередимо увагу на хорових творах. 
У співправці О. Лис з В. Довжиком народились хори для 

дітей «Несподіваний квартет», «Синім небом», «Дума про 
Аскольда», «Весняні голоси», цикл «Пори року». 

У творчому доробку Василя Довжика2 великий перелік 
творів для дітей: збірки акровіршів-загадок «Хто ключик знає, 
той відгадає», «Мій Всесвіт веселий, мій світ загадковий»; 
збірки віршів «Піду я з татом на завод», «Вчать абетку 
кошенята»; оповідань «Таємниця Голубої бухти»; повістей 
«Втеча», «Перерваний урок», «Підкувати блоху»; повістей-
казок «Чому усміхався трамвай», «Їжачок і квітка», «Уперта 
хата», «Кам’яна дуга над безоднею»; п’єси «Літай-зілля», 
«Кіт-екстрасенс», «Щедрий вечір»; книжки-комікси «Як 
Котик і Цуцик весело спускалися з карпатських верховин»; 
книжки-картинки «Синя мишка». 

В. Довжик є автором лібрето до трьох опер, переклав для 
театру близько двадцяти п’єс. Співпрацював з композиторами 
К. Стеценком, В. Зубицьким, О. Ледньовим, О. Марцинківським, 
В. Степурком, О. Лис, Л. Матвійчук та ін. 

Спочатку необхідно сказати кілька слів про особливості 
поетичних текстів В. Довжика, адже його творчість складає 
більше ніж пів віковий період формування української 
ментальності.  

2 Василь Довжик (Должиков Василь Михайлович, 1943 – 2022) –
український поет і прозаїк, перекладач, драматург, актор театру і кіно, ведучий 
літературних програм Національної радіокомпанії України, член Національної 
спілки письменників (1980), Національної спілки театральних діячів, 
заслужений діяч мистецтв України (2006).  Лауреат Літературних премій імені: 
О. Копиленка, О. Вишні, В. Юхимовича, Лесі Українки, С. Олійника, 
М. Старицького. Лауреат Міжнародної премії «За доброчинність» 
Міжнародного доброчинного фонду «Українська хата» (2013). 
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Аналіз творчості письменника, літератора, актора, 
радіоведучого може стати окремим дослідженням, тому у цій 
статті обмежимось лише характеристикою його літературно-
поетичної спадщини. Адже поетичний текст відіграє вагому, 
іноді вирішальну роль у художньо-образному ореолі вокально-
хорового твору. Тим більше гостро постає це питання у творах 
для дітей, адже тут кожне слово має вирішальне значення для 
морального й естетичного аспектів виховання. 

Літературна творчість В. Довжика різножанрова – у ній 
присутня громадянська лірика, глибокі філософські твори, 
вірші для дітей, хвилююча поезія про кохання. Будь-який з цих 
жанрів вражає силою свого слова, щирого, образного, вільного 
від усталених поетичних форм. Творчість В. Довжика 
почалась у другій половині минулого століття, натомість його 
поезія позбавлена кон’юктурності, характерної для тієї доби. 
Поезія В. Довжика – глибока, мудра, несподівана.  

Ще однією особливістю творчості поета є дивовижна 
мелодика й майже народна пісенність. Окремі поезії як і рядки 
в них переливаються один в одного як дихання. У них відбита 
душа багатостраждальної України. Поетичні твори митця 
позначені щирістю, чесністю, безкомпромісністю. Сам поет 
зазначав, що для нього понад усе є «розумне, добре, вічне», що 
проростає у мудрості народній, мистецтві, поезії» [6].  

Вибір поезії В. Довжика О. Лис є ознакою її особистої 
високої культури, визначеної громадянської позиції, 
філософської осмисленості буття, позитивного ставлення до 
природи, оточуючого світу, людей. 

Усі поетичні тексти митця, що їх використала 
композиторка наділені яскравою образністю, мелодичністю, 
наближеністю до народної пісенності, духовністю тощо.  

Розглянемо хорові твори для дітей більш детально.  
Хор «Весняні голоси» являє собою яскравий приклад 

звукозображального твору. Лише при першому візуальному 
перегляді нотного тексту в око впадає різнобарвність музичної 
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партитури. Кожен з її пластів – вербальний текст, хорові 
партії, фортепіанний супровід – є досить виразною складовою 
і може стати окремим художнім твором.  

О. Лис, об’єднавши три окремих «партитури», створила 
справжнє синергетичне суголосся, що відтворює радісне 
звучання природи, її різноманітних голосів, які ми чуємо з 
приходом весни.  

В. Довжик віртуозно передає весняний настрій, 
застосовуючи прийоми алітерації та асонансу, що надають 
поетичному тексту інтонаційної виразності, милозвучності, 
підсилюють музикальність і емоційно поглиблюють змістовий 
зв’язок. «Відступила завірюха і синиця на вербі застрибала 
веселуха ці-ці-ці-бі, ці-ці-бі! Чит, чит, чит, чірз! Телегіз, 
телегіз, покинь сани, бери віз та й поїдем по рогіз! А ти, бабо, 
з печі злізь!».  

У вербальному тексті поет органічно поєднує мелодійні 
рядки «Відступила завірюха і синиця на вербі застрибала 
веселуха» зі звукозображальними «ці-ці-ці-бі, ці-ці-бі! Чит, 
чит, чит, чірз!», що відтворюють звуки природи.  

У віршованих рядках постають образи, характерні для 
української народної творчості (веселка, кукіль, журавлі), які 
одночасно створюють звороти, що є ознакою власного стилю 
автора (телегіз, телегіз, там кукіль не вродив, сонце грає – 
сонце скрізь! Заспівали краплі сліз на світанку у беріз! Кругом, 
колесом веселим поясом, журавлі відімкнули ключ землі). 

Композиторка органічно складає рядки поезії в хорове 
звучання, відтворюючи в партитурі метушню, яка виникає в 
природі під час її пробудження (прикл.1). 

 
 
 
 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

328 

Приклад 1 

 
 
Іноді хорова аколада на дві партії вміщує чотири голоси, 

що складають виразний полілог (прикл. 2). 
Приклад 2 

 
 
Піснеспів складається з трьох куплетів, тематичний 

матеріал в яких представлений трьома темами-інтонаціями: 
імітаційного (1, 3) й гомофонно-гармонічного (2) складу. 
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Перша тема-інтонація (1-4 тт.) є основою, лейт-темою, з якої 
проростає уся хорова партитура. На ній побудований перший 
куплет, що охоплює сферу тональностей C-dur – G-dur. 
Хоральна, друга, тема (17-20 тт.) виникає у другому куплеті й 
контрастує фактурою й тональним забарвленням (B-dur –                 
F-dur). Третя тема (21-24 тт.) інтонаційно подібна до першої, 
тут відбуваються інтонаційно-ритмічні й фактурні 
ускладнення. У третьому куплеті розширюється друга тема 
(33-40 тт.) до восьми тактів, що створює динамічний розвиток 
і кульмінаційну зону (39-40 тт.) «йде красна весна – плугом, 
колесом» – природа сповіщає радісну звістку про прихід весни. 

Завершення твору (44-48 тт.) позначене появою 
гомофонно-гармонічної фактури, семантичне значення якої 
трактуємо так: розпорошені голоси, які щойно прокинулись з 
настанням весни, зібрались в суголосний хор, виголошуючи 
наприкінці основний заклик «Йде весна!» - заклик пробудження 
й відновлення природи, а відтак – продовження життя! 

Художня образність, звукозображальність пробудження 
природи у «Весняних голосах» досягається: 

- використанням різних тривалостей та ритмічних 
формул (синкоп, тріолей, поліритму); 

- поєднанням різних штрихів та артикуляції; 
- поєднанням поліфонічної і гомофонно-гармонічної 

фактури; 
- поєднанням довгих фразувальних і коротких 

інтонаційних ліг; 
- агогічною виразністю; 
- самостійністю й виразністю кожної зі складових 

музичної партитури (вербального тексту, хорової партії, 
фортепіанного супроводу), що у поєднанні створює 
своєрідний полілог; 

- звукозображальною лексикою вербального тексту (ці-
ці-ці-бі, ці-ці-бі, чит-чит-чит-чріз, кру-кру-кругом журавлі 
відімкнули ключ землі); 
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- алітерацією, асонансом поетичного тексту; 
- прийомами glissando. 
Зазначені засоби створюють надзвичайну виразність 

звучання, відтворюють радісний піднесений настрій, 
оптимістичне сприйняття життя. 

Хоровий твір «Синім небом» є прикладом ліричного 
гімну, що оспівує велич і красу української землі. Піснеспів 
має описовий характер і патріотичне спрямування. О. Лис 
залишається вірною своїм стилістичним уподобанням – 
яскравій образності, мелодизації усієї музичної фактури. 
Поетичний текст піднесеного характеру надихає на створення 
відповідного музичного контенту. 

Поезія В. Довжика позначена пісенністю (в цьому мій 
початок, це моя родина: мама, мова, пісня, Україна! Над 
водою доброю, Дніпровою! Мені пахне Україна мовою); 
використанням українських слів-символів (соловейко, калина, 
біла хата з вишнями, сонце й верби над водою); метафорами 
(красне літо, а над містом золотистим, мені пахне Україна); 
порівняннями України з мамою, мовою, піснею. Цими 
поетичними засобами створюється образ дорогої серцю 
України. 

Утілення такого образу відбувається на музичному рівні: 
у фразах широкого дихання, перевагою комплементарного 
ритму у фортепіанному супроводі, а відтак плавним 
заповненням хорової партитури.  

Піснеспів складається з трьох куплетів, кожен з яких має 
будову А-В-С по вісім тактів у кожному розділі. 
Симетричність музичної структури надає стійкості звучання, 
психологічної впевненості, гордості, відчуття власної гідності. 

Контрасту всередині куплету сприяє тематичне й 
тональне зіставлення D-h – gis-H – D-h. Для піснеспіву 
характерним є драматично-наскрізний розвиток з 
кульмінацією й зміною тонального плану в третьому куплеті 
(C/c-a – As – C). Таке зіставлення далеких тональностей і 
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гармоній протягом усього хору слугує засобом відтворення 
різнобарвної, різнокольорової України, оспіваної у 
віршованих рядках В. Довжика. Закінчення акордом C-dur 
символізує урочистість поетичного тексту, що описує велич і 
красу української землі. 

Піднесений настрій «Синім небом» продовжує хоровий 
твір «Дума про Аскольда». Фрази широкого дихання, плавність 
мелодії, довгі тривалості наприкінці музичних структур 
вказують на ліричний характер звучання, мелодичну виразність, 
мелодичність хорової партитури і партії акомпанементу. 
Помірний темп, ліричний характер, масштабність (чотири 
куплети), історичний сюжет додають риси епічності, характерної 
для жанру думи. Необхідно відмітити квадратність музичних 
структур. Чотиритактова побудова речень зберігається у всіх 
куплетах. Виключення складає останнє речення четвертого 
куплету – воно розширене завдяки повтору останньої фрази 
«Благодать нести!». Квадратність музичних побудов додає 
музиці стійкості духу, епічності. 

Хор складається з чотирьох куплетів. Незважаючи на 
повтори у куплетах мелодії, музичної структури, драматургічний 
розвиток вибудовується від початку до третього куплету, до 
фрази «християнську віру в Русь Аскольд приніс!» (прикл. 3).  

Приклад 3 

 
 
Розвиток у межах одного куплету відбувається таким 

чином: перше речення проводиться одноголосно, друге в 
терцію, у третьому – з’являються акорди, четверте – 
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викладено акордовою фактурою. Характерними для 
мелодичної лінії є кварто-квінтові стрибки, які переважають у 
третьому й четвертому реченнях. Теситура хорових партій з 
кожним реченням зміщується в сторону підвищення.  

У гармонічній структурі композиторка послуговується 
основними функціями ладу, відхиленням у тональність VI ст. (g-
moll), використанням субдомінантових гармоній (Es-dur, g-moll).  

Отже, у «Думі про Аскольда» поєднуються риси епічного 
й ліричного жанрів. Мелодика хору подібна до мелодики 
жанру українських народних дум. Перевага плагальних 
гармоній додає звучанню лірико-епічного характеру.  

У піснеспіві «Голуб миру» (муз. і сл. О. Лис) виявив себе 
талант авторки як ліричного співця у вербальному й 
музичному текстах. Мелодична виразність як основна 
стильова ознака творчості О. Лис повною мірою виявилась у 
хорі «Голуб світла», а її лірична сповідь сприймається як 
молитва до Всевишнього:  

Голуб світла променем лети! 
У незнані зоряні світи! 
І мою надію, що я так лелію –  
Я прошу до неба донести!  
Я прошу для мами многа літ,  
А для тата сил летіть в політ!  
Маю щиру віру, що для краю миру  
Бог пошле й добра на цілий світ!  
Боже, наш край оберігай,  
Щастя у дім неси!  
Хай в ньому знов квітне любов!  
Край весни, добра й краси! 
Для сестри – щасливої весни,  
Дітям, Боже, дай щасливі сни!  
Милостивий Боже, знаю, Ти поможеш,  
Ти почуєш щирі молитви.  
Всіх Святих і ангелів молю  
За сім’ю, бо щиро всіх люблю!  
За свою родину, неньку Україну  
Тихо я коліна преклоню.  
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Хор складається з двох куплетів. Хорова й фортепіанна 
фактура наділені мелодійною виразністю. Повільний темп 
Andante con moto, заповненість фактури восьмими, тісний виклад 
акордів надають мелодиці плавності. Увагу привертає 
симетричність, квадратність музичної форми – період повторної 
будови (8+8), що надає музиці стабільності, рівновагу.  

Щодо гармонічного розвитку композиторка 
використовує сферу субдомінантової гармонії. Основними 
гармоніями є: м’яке співставлення Т – VI, акорди IV, ІІ 
ступенів. Перевага субдомінантової сфери звучання сприяє 
ліричному тону висловлювання, м’якому звучанню, що 
розкриває духовний зміст поетичного тексту. Свіжості 
звучання надає гармонія сьомого низького ступеню (As-dur).  

Мелодія куплету спирається на звуки тонічного 
тризвуку. Закінчуються перші дві фрази на терцовому тоні 
(ре). Терцовий тон в мажорі характеризується високою 
інтонацією, направленістю угору, що передає семантику 
поетичних рядків (Голуб світла променем лети! У незнані 
зоряні світи!). Висхідний рух мелодії посилює відчуття 
підйому, просвітлення (прикл. 4).  

 

Приклад 4 
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Партія акомпанементу представлена рівномірним рухом 
восьмих, що надає музиці плавності руху, безперервності й 
заповненості звучання. 

«Голуб світла» став своєрідною візитівкою О. Лис, адже 
з’явився в репертуарі багатьох дитячих хорових колективів. Про 
популярність хору свідчать виконання твору багатьма 
дитячими хоровими колективами, серед яких хор «Тенерецца»                                
під керівництвом С. Вовка (https://www.youtube.com/watch?v= 
v6bOYkJfy 2g).  

Висновки. Проаналізувавши хорові твори для дітей 
О. Лис ми прийшли до висновку, що вони позначені яскравою 
образністю, надзвичайною мелодійністю. У різних жанрово-
тематичних опусах композиторка залишається вірною своєму 
стильовому уподобанню – наділенню музичної фактури 
мелодичною виразністю. Натомість не залишає без уваги й 
гармонічне забарвлення, що підсилює художньо-образний 
ореол хорових творів для дітей. Велику роль у цьому відіграє 
пісенність, музикальність поетичного тексту з використанням 
українських слів-символів, метафор, алітерації, асонансу 
тощо. Мелодійність поетичного тексту посилює плавність, 
лінеарність музичної партитури. Засоби виразності прості й 
доступні для сприйняття дітьми. Спільні етико-естетичні 
засади В. Довжика та О. Лис дозволили авторам створити 
високохудожні зразки хорових творів для дітей, які увійшли до 
репертуару багатьох дитячих хорових колективів України.  

Перспективу майбутніх досліджень вбачаємо у продовженні 
вивчення інших жанрів у творчості О. Лис. 
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ODDÍL 6. TECHNICKÉ VĚDY 
 
§6.1 COMPARISON OF DIFFERENT CROSSOVER 

EQUATIONS OF STATE FOR DETERMINING THE PRESSURE 
IN THE CO2 CRITICAL REGION (Vorobiova H., National 
Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”) 

 
Introduction. It is now widely accepted that Widom's 

hypothesis that the free energy of a fluid in the neighborhood of its 
critical point can be expressed as a homogeneous function of two 
of the thermodynamic variables, is essentially correct. A parametric 
representation of the thermodynamic behavior which automatically 
satisfies the so-called "scaling-law'" relations, which follow from 
the hypothesis of homogeneity [1]. 

The singularities in the thermodynamic functions of fluids at 
their critical points cannot be described by the analytic, the classical 
cubic, equations of states used for preparing tables of these 
functions. They can be described by scaling equations, but these are 
accurate only close to the critical point. It is shown that Schofield's 
parametric version of the scaling equations can be combined with 
an analytic equation in such a way as to permit the accurate 
representation of the thermodynamic functions for all values of 
density and temperature. The method is demonstrated for carbon 
dioxide and methane. The results are unsatisfactory near the critical 
point where the Helmholtz free energy, and hence the pressure, etc. 
are not analytic functions of p and T. The functions used to generate 
tables are everywhere analytic, and so lead to a classical (or van der 
Waals) critical point, which is only a qualitatively correct 
description of the real situation. The actual behaviour of the 
functions near the critical point is known to be essentially the same 
for all fluids, and is well described by the scaling equations, of 
which there are now several versions. These equations are useful 
only near the critical  point since their form is quite inappropriate 
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at other densities and temperatures; for example, the pressure is not 
zero at zero density [2]. Two-parameter cubic EOS models are 
popular due to better computational accuracies in modeling both 
liquid and vapor phases at high pressures [3]. EOS models are also 
not good for estimating operating conditions near the critical values 
due to the large variation in SCF density in this region [4]. 
Equations of state (EoS) that contain a large number of terms with 
integral and fractional powers of density ρ and temperature T, 
including also exponential terms, are used to obtain reference tables 
on thermodynamic properties of single-component substances. The 
number of adjustable constants in these equations reaches 50–100 
or more. The most well-known reference tables [5] are calculated 
for CO2 by a multi-constant regular Span and Wagner EoS (SW 
EoS, 58 adjustable constants and 35 different power-law indices). 
Articles [6] and [7] represent the thermal combined equation of 
state, including a new 11-constant EoS for the regular region and 
scaling 6-constant EoS for the critical region of states, a unifed 
description of the thermal and caloric properties of carbon dioxide and 
for helium. In paper [8] proposes the crossover cubic-plus-association 
equation of state. Large deviations were observed in the description of 
the critical lines of solvating mixtures. The reason for this behavior 
might be related to the large quadrupolar moment of CO2, which is not 
taken into account by the model developed in this work. Soave-Redlich-
Kwong EoS was used as the regular part of the equation of state. Paper 
[9] was validated the procedure of combining the crossover method 
with the multiparameter equation of state using carbon dioxide as a 
working fluid. The relative simplicity of the procedure by removing the 
non-analytical terms of the original equation of state was achieved, but 
was leave a major part of the formulation (terms and coefficients) 
unaltered. To achieve fast convergence as departing from the critical 
point, 8th order crossover function that diminishes rapidly as departing 
from the critical point was proposed.  

The research task and objectives of presented work is to 
determine the main thermodynamics parameters with the smallest 
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error in comparison with the experimental data for carbon dioxide 
in a near critical region from 300 K to 305 K. The methods for 
determination the near critical pressure was based on the modified 
Redlich-Kwong-Aungier equation of state[10] as regular part and 
the scaling equation of state from [7]. As the crossover function 
between the regular and the scaling parts is used the classical 
function of the extinction probability of temperature and density 
fluctuations from [7]. In paper [11] was presented the method to 
determine the main thermodynamics properties in the two-phase 
region of the carbon dioxide. This method is based on Aungier-
modified the Redlich-Kwong equation of state, which can predict 
fluid properties in the two-phase region with sufficient accuracy. 
Methodology from [11] was decided to applied  and modified for 
using in the near critical region of CO2. 

Materials and methods. Determination of the 
thermodynamics parameters of CO2 in the near critical region can 
be divided into three steps: finding the pressure from the regular 
and from the scaling parts of equation of state in the near critical 
point region, finding the enthalpy in the near critical region, finding 
the entropy in the near critical region. Selected as the base data 
required to validate the method was used the data from the mini-
REFPROP (Reference Fluid Thermodynamic and Transport 
Properties) program. Mini-REFPROP is a free and abbreviated 
sample of the full version of the NIST REFPROP software. The 
program was developed by the National Institute of Standards and 
Technology (NIST), calculates the thermodynamic properties of 
only pure substances. For the calculation, the most accurate models 
close to the experimental data are used. For CO2, mini REFPROP 
uses the Span-Wagner model [12], which describes the CO2 
operating range with high accuracy. However, the Span-Wagner 
model has drawbacks for practical application in computational 
fluid dynamics of 3D calculations: it requires a lot of time to 
calculate and determine thermodynamic relationships. The 
technique based on the use of the two-parameter equation of state 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 339 

requires less calculation time and uses fewer auxiliary parameters 
and coefficients. The two-parametric equation of state form is more 
fast for the same processing and calculations. 

Method 1. Determination of pressure from the crossover 
equation of state in the CO2 near critical point region with 
regular and scaling equations  

Method was described in details in [15]. 
1. Determination of pressure from the regular part of the 

crossover equation of state in the CO2 near critical point region 
The near critical point region pressure can be found with the 

RKA equation of state. The method, which is described below, can 
be used for density-based solvers, when the temperature and the 
density of a working fluid are known values and pressure is found 
from equation of state. 

The original form of  the two-parametric Aungier-modified 
Redlich-Kwong equation of state is used as the regular part of 
crossover equation of state: 

𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅 ⋅ 𝑇𝑇

𝑉𝑉 − 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐
−

𝐴𝐴(𝑇𝑇)
𝑉𝑉 ⋅ (𝑉𝑉 + 𝑏𝑏)

, 

where 
𝐴𝐴(𝑇𝑇) = 𝑎𝑎 ⋅ �𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑇𝑇
�
𝑛𝑛

      𝑏𝑏 = 0.08664 ⋅ 𝑅𝑅 ⋅ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐  

 𝑐𝑐 = 𝑅𝑅⋅𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐+

𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐⋅(𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑏𝑏)

+ 𝑏𝑏 − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 

Where R is the gas constant for a particular working fluid; T is 
the current temperature value; PRKA is the current pressure value 
from the regular part of the equation of state; Tcr is the critical 
temperature of a working fluid; Pcr is the critical pressure of a 
working fluid; Vcr is the critical volume of a working fluid. 
Constants a and  b are related to the gas critical pressure and critical 
temperature. Constant c is a correction to eliminate a known 
weakness of the Redlich-Kwong, model at the critical point, where 
it predicts a compressibility factor of 1/3. The optimum value  for 
parameter n is correlated by R. H. Aungier: 
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𝑛𝑛 = 0.4986 + 1.1735 ⋅ 𝜔𝜔 + 0.4754 ⋅ 𝜔𝜔2 
where ω is the compressibility factor for a working fluid.   
Scaled and shift parameters were added to the regular part of 

the crossover equation of state by analogy with methodology from 
paper [11] for achieving more accurate results for pressure. As 
temperature range from 300K to 305K contains several regions of 
working fluid, two-phases and supercritical, scaled parameters will 
be individual for both regions. 

Scaled parameter can be found from correlation equation: 
𝑛𝑛2𝑝𝑝ℎ = −3.9245𝐸𝐸 − 04 ⋅ 𝑇𝑇3 + 3.466𝐸𝐸 − 01 ⋅ 𝑇𝑇2 − 1.0196𝐸𝐸 + 
02 ⋅ 𝑇𝑇 + 9.9872𝐸𝐸 + 03; 
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2.3259𝐸𝐸 − 05 ⋅ 𝑇𝑇4 − 2.7996𝐸𝐸 − 02 ⋅ 𝑇𝑇3 + 1.2625𝐸𝐸 + 
01 ⋅ 𝑇𝑇2 − 2.528𝐸𝐸 + 03 ⋅ 𝑇𝑇 + 1.8964𝐸𝐸 + 05. 

The modified equation of the coefficient A(T) is presented 
below: 

𝐴𝐴(𝑇𝑇)_2𝑝𝑝ℎ = 𝑎𝑎 ⋅ �
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑇𝑇 �

�𝑛𝑛_2𝑝𝑝ℎ
𝑛𝑛� �

 

𝐴𝐴(𝑇𝑇)_𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝑎𝑎 ⋅ �
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑇𝑇 �

�𝑛𝑛_𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑛𝑛� �

 
 

Where index 2ph means parameters for two-phases region and 
scr - parameters for supercritical region. 

Modified coefficients A(T)_2ph and A(T)_scr use in RKA 
equation of state instead of original form of coefficient A(T). 

2. Determination of pressure from the scaling part of the 
crossover equation of state in the CO2 near critical point region 
        The physical basis for the application of scaling equations of 
state, as well as the entire theory of scaling, consists in taking into 
account the collective interactions of developed fluctuations at the 
second-order phase transition point, which leads to a singular 
behavior of thermodynamic derivatives (in particular, heat 
capacity) with non-integer critical exponents, which was 
discovered in the experiment [7]. 
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The scaling equation of state, which is presented below, 
explicitly represents the dependence of the pressure on corrections 
for the density and the temperature: 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐

= 1 − 𝑘𝑘(𝑞𝑞𝑝𝑝 − 𝑞𝑞)𝛾𝛾 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ |𝛥𝛥𝛥𝛥|𝛿𝛿−1 ⋅ 1 +
𝛿𝛿

1 + 𝛿𝛿
𝛥𝛥𝛥𝛥 + 

+𝑘𝑘 ⋅ �𝑑𝑑𝑇𝑇 + 𝑞𝑞𝑝𝑝 ⋅ |𝛥𝛥𝛥𝛥|1 𝛽𝛽⁄ �𝛾𝛾 ⋅ (𝛥𝛥𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝛥𝛥2) − 

−𝑘𝑘 ⋅ 𝑑𝑑𝑇𝑇 ⋅ |𝑑𝑑𝑇𝑇|𝛾𝛾−1 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥2 ⋅
1
2

+
𝛾𝛾𝛾𝛾

1 + 2𝛾𝛾
𝑞𝑞𝑝𝑝 ⋅ |𝛥𝛥𝛥𝛥|1 𝛽𝛽⁄

𝑑𝑑𝑇𝑇
+ �𝑀𝑀 − 𝑎𝑎𝑝𝑝�𝑑𝑑𝑇𝑇 

 
The equation contains three constants m, M-ap, k and critical 

properties of the working fluid, which makes the equation more 
convenient for using. The values of critical exponents are taken 
from the 3D Ising model [12], [13]: β=0.3255; γ=1.239; 
δ=(γ+β)/β=4.806. ap is the Pokrovsky transformation constant [14]. 
q=(m/k)1/γ - coefficient for the boundary curve (binodal) in the 
critical region. 

𝑑𝑑𝑇𝑇 =
(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
 

𝛥𝛥𝛥𝛥 =
(𝛥𝛥 − 𝛥𝛥𝑐𝑐𝑐𝑐)

𝛥𝛥𝑐𝑐𝑐𝑐
 

𝑞𝑞𝑝𝑝 = 4.0015 ⋅ 𝑞𝑞

 
 
Where T and ρ - the current temperature ad density values,  

Tcr and ρcr the critical parameters of the carbon dioxide,                      
qp - coefficient of the curve containing the heat capacity Cv on the 
S-spinodal. 

The essence of the scaling hypothesis of Widom is that the 
difference of the chemical potential from that on the critical 
isochore at the same temperature is an anti-symmetric function of a 
variable which is a simple combination of dT and Δρ. The potential 
Δπ, defined by Green, Cooper and Levelt Sengers [14], is a 
proportional to the difference of pressure of the fluid ad the 
chemical potential and temperature and that of a point at the same 
coordinates, but on the plane tangent to the surface  
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The regular part of equation of state (Redlich-Kwong-Aungier 
EoS), which is connected with the scaling part of equation of state 
with the crossover function. As the crossover function between the 
regular and the scaling parts is used the classical function of the 
extinction probability of the temperature and of the density 
fluctuations from [7]:

 
𝑌𝑌 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝( − 𝜆𝜆 ⋅ 𝑑𝑑𝑇𝑇2 − 𝜇𝜇 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥2)

 
Where dT and Δρ have the meaning of the distance from the 

critical point, and the empirical coefficients λ and μ determine the 
area of influence of critical fluctuations. 

The crossover equation of state has form: 
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐

= (1 − 𝑌𝑌) ⋅ 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑌𝑌 ⋅ 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐�

 Where PRKA - pressure, which was found  from regular part 
(RKA EoS) of crossover equation of state, Pscaled - pressure, 
which was found  from scaling part of crossover equation of state, 
Y - crossover function of the extinction probability of the 
temperature and of the density fluctuations. 

Analysis of the equations for the temperature and for the 
density corrections showed that when the temperature and the 
density are reached the critical values, the corrections are equal to 
zero. In this regard, it was decided to add conditions to achieve 
critical parameters: the temperature and the density corrections will 
be equal to 1E-05, when the current temperature and density are 
reached critical point parameters.  

Method 2. Determination of pressure from the scaling 
equation of state in the CO2 near critical point region 

Pressure on critical isochore can be determined from power-
law behavior of thermodynamic values on selected curves near the 
critical point. The system of differential equations of 
thermodynamics using, it is possible to reduce the behavior of the 
quantity under study to the behavior of one of the values, and 
thereby completely determine the asymptotic behavior of the 
parameter in the region of near-critical point: 
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Where D0 - critical isotherm 

 

 
Average values of the critical parameters from re-normalization 

group method can be found as [14]: 
 

 
The data from curve of phase equilibrium can be approximated 

with equation: 
 

 

 
 

Method 3. Determination of pressure from the scaling 
equation of state in the CO2 near critical point region with 
scaling hypothesis of Widom 

The essence of the scaling hypothesis of Widom is that the 
difference of the chemical potential from that on the critical 
isochore at the same temperature is an anti-symmetric unction of a 
variable which is a simplle combination of Δρ and ΔT [2]. 

Critical constants and indices for scaling equation and 
switching functions for CO2 are equal to: α=0.065; β=0.347; 
γ=1.241; δ=4.576; A0=4.24; A±=5.8; B=1.9832; C0=0.0526; 
C1=6.98; k1=0.01; n1=1.5; k2=0.05; n2=3.0. 

 
Pressure in near-critical region can be found as: 

 
where c1=σc+c2 - dimensionless slope of the isochore at the 

critical point.  



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

344 

Potential Δπ has form: 

 
The function q(θ) is to be found by solving a differential 

equation from [1]: 
 

 
If T ≥ Tcr c=P0-I0; 
If T < Tcr c=P±-I± 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
To calculate the pressure from the scaling equations at a 

chosen value of ΔP and ΔT needs to know the critical constants of 
the fluid, critical indices, parameters C1, A0, A±, B and C0. 

The switching function f(r) represents link between analytical 
and scaling equations of state.  
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Where k2>k1 and n2>n1. Here the first bracket accomplishes 
most of the smooth switching, and the second, which is a steeper 
function of r, takes (1-f) strongly to zero for r≈5k1.  

 

 
 

As analytical equation of state is selected Redlich-Kwong-
Aungier model with modification from Method 1 (part “1. 
Determination of pressure from the regular part of the crossover 
equation of state in the CO2 near critical point region”). 

Results and discussions 
Results for Method 1. Determination of pressure from the 

crossover equation of state in the CO2 near critical point region 
with regular and scaling equations

 The error between the base data and the values calculated 
using the Redlich-Kwong-Aungier equation of state in original 
form show significant difference with density rises for whole 
temperature region from 300K to 305K. A scaled parameters 
n_2ph and n_scr were included into the equation of the coefficient 
A(T) of the Redlich-Kwong-Aungier model to refine pressure 
values over the whole temperature range. This RKA modification 
was included to crossover equation of state and pressure 
distribution for wide density and temperature ranges was refined 
and results of crossover equation were close to base data. 
Visualization of isotherms shows similar trends for scaled EoS 
and base data except of isotherms for 305K. 

The results of validation of the method are described below in 
Table 1 - Table 5 and on Figure 1 - Figure 5.  
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Table 1  
Pressure results, where RKA original - results for original 

RKA equation, RKA corr - results for modified RKA equation from 
section 1, RKA scaled - results for scaled equation of state from 

section 2. Temperature - 300K. 
 

T, К P, Pa mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, 
m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa 
RKA 

original 

rel 
err, 
% 

P, Pa RKA 
corr 

rel 
err, 
% 

P, Pa 
RKA 
scaled 

rel 
err 
% 

300 6713100 679.24 0.0015 9643340 44 7657488 14 6340862 -6 
300 6808600 690 0.0014 10093395 48 8054420 18 6669545 -2 
300 7415300 730 0.0014 12167873 64 9926961 34 8220123 11 
300 8561800 770 0.0013 14982936 75 12533900 46 10378825 21 
300 10479000 810 0.0012 18706533 79 16043871 53 13285293 27 
300 13457000 850 0.0012 23557640 75 20675807 54 17120816 27 
300 17835000 890 0.0011 29805582 67 26699324 50 22108651 24 
300 24003000 930 0.0011 37781461 57 34446111 44 28523458 19 
300 32406000 970 0.0010 47956387 48 44386841 37 36754982 13 
300 43573000 1010 0.0010 60880183 40 57072477 31 47259454 8 
300 58127000 1050 0.0010 77385764 33 73335501 26 60726220 4 
300 76787000 1090 0.0009 98586414 28 94289578 23 78077460 2 
300 100360000 1130 0.0009 126098151 26 121550945 21 100651516 0 
300 129750000 1170 0.0009 162370264 25 157568935 21 130476585 1 

 

 
Fig. 1 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 300K 
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Table 2  
Pressure results, where RKA original - results for 

original RKA equation, RKA corr - results for modified RKA 
equation from section 1, RKA scaled - results for scaled 
equation of state from section 2. Temperature - 304K. 

 

T, К 
P, Pa 
mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa 
RKA 

original 

rel 
err, 
% 

P, Pa 
RKA corr 

rel 
err, 
% 

P, Pa 
RKA 
scaled 

rel 
err 
% 

304 7355500 530.3 0.0019 7680052 4 7636805 4 6165410 -16 
304 7372300 570 0.0018 8150699 11 8101703 10 6540735 -11 
304 7448800 610 0.0016 8920872 20 8865828 19 7157635 -4 
304 7655300 650 0.0015 10074409 32 10013088 31 8083850 6 
304 8095700 690 0.0014 11716321 45 11648492 44 9404159 16 
304 8918200 730 0.0014 13965861 57 13891315 56 11214853 26 
304 10309000 770 0.0013 16970379 65 16888910 64 13634897 32 
304 12501000 810 0.0012 20899560 67 20810984 66 16801299 34 
304 15783000 850 0.0012 25975331 65 25879464 64 20893226 32 
304 20498000 890 0.0011 32470399 58 32367066 58 26130852 27 
304 27033000 930 0.0011 40719848 51 40608894 50 32784714 21 
304 35840000 970 0.0010 51201391 43 51082647 43 41240472 15 
304 47451000 1010 0.0010 64471348 36 64344681 36 51947289 9 
304 62492000 1050 0.0010 81374058 30 81239322 30 65586812 5 
304 81683000 1090 0.0009 103037370 26 102894431 26 83069597 2 
304 105830000 1130 0.0009 131098687 24 130947419 24 105717571 0 
304 135840000 1170 0.0009 168039924 24 167880203 24 135534457 0 
 

 
Fig.2 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304K 
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Table 3  
Pressure results, where RKA original - results for 

original RKA equation, RKA corr - results for modified RKA 
equation from section 1, RKA scaled - results for scaled 
equation of state from section 2. Temperature - 304.11K. 

 

T, К P, Pa mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa RKA 
original 

rel 
err, 
% 

P, Pa RKA 
corr 

rel err, 
% 

P, Pa RKA 
scaled 

rel err 
% 

304.11 7374200 502.09 0.0020 7506855 2 7500811 2 6049032 -18 
304.11 7375900 530 0.0019 7705694 4 7699052 4 6215664 -16 
304.11 7395500 570 0.0018 8182669 11 8175137 11 6600021 -11 
304.11 7475700 610 0.0016 8956703 20 8948242 20 7224170 -3 
304.11 7686300 650 0.0015 10114375 32 10104949 31 8158012 6 
304.11 8131700 690 0.0014 11760736 45 11750309 45 9486358 17 
304.11 8960000 730 0.0014 14015069 56 14003610 56 11305512 26 
304.11 10358000 770 0.0013 17024775 64 17012251 64 13734474 33 
304.11 12557000 810 0.0012 20959587 67 20945971 67 16910277 35 
304.11 15847000 850 0.0012 26041512 64 26026776 64 21012155 33 
304.11 20571000 890 0.0011 32543353 58 32527468 58 26260349 28 
304.11 27116000 930 0.0011 40800301 50 40783245 50 32925472 21 
304.11 35934000 970 0.0010 51290251 43 51271997 43 41393340 15 
304.11 47557000 1010 0.0010 64569702 36 64550231 36 52113235 10 
304.11 62612000 1050 0.0010 81483307 30 81462595 30 65767067 5 
304.11 81817000 1090 0.0009 103159316 26 103137343 26 83265707 2 
304.11 105980000 1130 0.0009 131235720 24 131212467 24 105931552 0 
304.11 136000000 1170 0.0009 168195331 24 168170779 24 135769047 0 

 

 
Fig. 3 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.11K 
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Table 4  
Pressure results, where RKA original - results for 

original RKA equation, RKA corr - results for modified RKA 
equation from section 1, RKA scaled - results for scaled 
equation of state from section 2. Temperature - 304.13K. 

 

T, К 
P, Pa 
mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, 
m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa 
RKA 

original 

rel err, 
% 

P, Pa 
RKA 
corr 

rel 
err, % 

P, Pa 
RKA 
scaled 

rel 
err % 

304.13 559370 10 0.1000 559678 0 559678 0 451262 -19 
304.13 2506600 50 0.0200 2510964 0 2510964 0 2024562 -19 
304.13 4029700 90 0.0111 4044402 0 4044402 0 3260955 -19 
304.13 5183900 130 0.0077 5213343 1 5213343 1 4203459 -19 
304.13 6024600 170 0.0059 6068748 1 6068748 1 4893163 -19 
304.13 6606400 210 0.0048 6659746 1 6659746 1 5369678 -19 
304.13 6982400 250 0.0040 7034180 1 7034180 1 5671579 -19 
304.13 7203600 290 0.0034 7239533 0 7239533 0 5837154 -19 
304.13 7316900 330 0.0030 7323524 0 7323524 0 5904875 -19 
304.13 7363500 370 0.0027 7334817 0 7334817 0 5913980 -20 
304.13 7376200 410 0.0024 7323916 -1 7323916 -1 5905191 -20 
304.13 7377600 450 0.0022 7344070 0 7344070 0 5921441 -20 
304.13 7377600 490 0.0020 7452340 1 7452340 1 6008737 -19 
304.13 7379600 530 0.0019 7710850 4 7710850 4 6217171 -16 
304.13 7399700 570 0.0018 8188481 11 8188481 11 6602279 -11 
304.13 7480600 610 0.0016 8963217 20 8963217 20 7226940 -3 
304.13 7692000 650 0.0015 10121640 32 10121640 32 8160964 6 
304.13 8138200 690 0.0014 11768810 45 11768810 45 9489058 17 
304.13 8967600 730 0.0014 14024014 56 14024014 56 11307404 26 
304.13 10367000 770 0.0013 17034663 64 17034663 64 13734856 32 
304.13 12567000 810 0.0012 20970499 67 20970499 67 16908275 35 
304.13 15859000 850 0.0012 26053544 64 26053544 64 21006677 32 
304.13 20585000 890 0.0011 32556615 58 32556615 58 26250029 28 
304.13 27132000 930 0.0011 40814926 50 40814926 50 32908612 21 
304.13 35951000 970 0.0010 51306405 43 51306405 43 41367772 15 
304.13 47577000 1010 0.0010 64587582 36 64587582 36 52076235 9 
304.13 62634000 1050 0.0010 81503168 30 81503168 30 65715080 5 
304.13 81842000 1090 0.0009 103181485 26 103181485 26 83194061 2 
304.13 106010000 1130 0.0009 131260632 24 131260632 24 105833958 0 
304.13 136030000 1170 0.0009 168223584 24 168223584 24 135636767 0 
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Fig. 4 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.13K 
 

Table 5  
Pressure results, where RKA original - results for 

original RKA equation, RKA corr - results for modified RKA 
equation from section 1, RKA scaled - results for scaled 
equation of state from section 2. Temperature - 305K. 

T, К 
P, Pa 
mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, 
m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa 
RKA 

original 

rel 
err, 
% 

P, Pa  
RKA corr 

rel 
err, 
% 

P, Pa 
RKA 
scaled 

rel 
err 
% 

305 7533700 500 0.0020 7704301 2 7624128 1 6148481 -18 
305 7536700 510 0.0020 7769236 3 7686244 2 6205323 -18 
305 7540500 520 0.0019 7845739 4 7759892 3 6264781 -17 
305 7545400 530 0.0019 7934946 5 7846208 4 6334467 -16 
305 7551900 540 0.0019 8037759 6 7946100 5 6415113 -15 
305 7560500 550 0.0018 8155718 8 8061098 7 6507953 -14 
305 7571700 560 0.0018 8289839 9 8192224 8 6613815 -13 
305 7586300 570 0.0018 8441032 11 8340396 10 6733438 -11 
305 7604900 580 0.0017 8611274 13 8507576 12 6868408 -10 
305 7628500 590 0.0017 8801012 15 8694228 14 7019097 -8 
305 7658100 600 0.0017 9011776 18 8901878 16 7186739 -6 
305 7694600 610 0.0016 9246267 20 9133209 19 7373499 -4 
305 7739500 620 0.0016 9503853 23 9387619 21 7578891 -2 
305 7794000 630 0.0016 9787446 26 9668001 24 7805251 0 
305 7859800 640 0.0016 10098255 28 9975569 27 8053560 2 
305 7938500 650 0.0015 10437359 31 10311408 30 8324692 5 
305 8032000 660 0.0015 10807351 35 10678103 33 8620736 7 
305 8142500 670 0.0015 11211422 38 11078833 36 8944257 10 
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Fig. 5 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 305K 
 

Results for Method 2. Determination of pressure from the 
scaling equation of state in the CO2 near critical point region 

Results for Method 1 shows significant relative error for 
critical temperature T=304.13 K, especially for molar volume 
region 0.0017 - 0.02 m3/kg . Therefore, for Method 2 were checked 
this volume region more accurate. 

 
Fig.6 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.13 K 
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Table 6  
Pressure results, where Method 2 - results for scaled equation 

of state from section 2. Temperature - 304.13 K. 
 

T, K P, Pa 
mini NIST 

Ro, m3/kg 
mini NIST 

v, m3/kg 
mini NIST 

P from 
Method 2, Pa 

rel err, 
% 

304.13 7375900.00 494.91 2.02E-03   

304.13 7375900.00 500.00 2.00E-03 7377261.20 0.02 

304.13 7375900.00 501.00 2.00E-03 7377255.51 0.02 

304.13 7376000.00 502.00 1.99E-03 7377249.20 0.02 

304.13 7376000.00 503.00 1.99E-03 7377242.24 0.02 

304.13 7376000.00 504.00 1.98E-03 7377234.57 0.02 

304.13 7376000.00 505.00 1.98E-03 7377226.15 0.02 

304.13 7376000.00 506.00 1.98E-03 7377216.93 0.02 

304.13 7376100.00 507.00 1.97E-03 7377206.87 0.02 

304.13 7376100.00 508.00 1.97E-03 7377195.91 0.01 

304.13 7376100.00 509.00 1.96E-03 7377184.00 0.01 

304.13 7376100.00 510.00 1.96E-03 7377171.09 0.01 

304.13 7376200.00 511.00 1.96E-03 7377157.12 0.01 

304.13 7376200.00 512.00 1.95E-03 7377142.04 0.01 

304.13 7376200.00 513.00 1.95E-03 7377125.79 0.01 

304.13 7376300.00 514.00 1.95E-03 7377108.31 0.01 

304.13 7376300.00 515.00 1.94E-03 7377089.55 0.01 

304.13 7376400.00 516.00 1.94E-03 7377069.45 0.01 

304.13 7376400.00 517.00 1.93E-03 7377047.93 0.01 

304.13 7376500.00 518.00 1.93E-03 7377024.95 0.01 

304.13 7376600.00 519.00 1.93E-03 7377000.44 0.01 

304.13 7376600.00 520.00 1.92E-03 7376974.33 0.01 

304.13 7376700.00 521.00 1.92E-03 7376946.56 0.00 

304.13 7376800.00 522.00 1.92E-03 7376917.07 0.00 

304.13 7376900.00 523.00 1.91E-03 7376885.78 0.00 
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304.13 7377000.00 524.00 1.91E-03 7376852.63 0.00 

304.13 7377100.00 525.00 1.90E-03 7376817.55 0.00 

304.13 7377200.00 526.00 1.90E-03 7376780.46 -0.01 

304.13 7377300.00 527.00 1.90E-03 7376741.31 -0.01 

304.13 7377500.00 528.00 1.89E-03 7376700.02 -0.01 

304.13 7377600.00 529.00 1.89E-03 7376656.52 -0.01 

304.13 7377800.00 530.00 1.89E-03 7376610.73 -0.02 

304.13 7377900.00 531.00 1.88E-03 7376562.58 -0.02 

304.13 7378100.00 532.00 1.88E-03 7376512.00 -0.02 

304.13 7378300.00 533.00 1.88E-03 7376458.92 -0.02 

304.13 7378400.00 534.00 1.87E-03 7376403.26 -0.03 

304.13 7378600.00 535.00 1.87E-03 7376344.94 -0.03 

304.13 7378900.00 536.00 1.87E-03 7376283.88 -0.04 

304.13 7379100.00 537.00 1.86E-03 7376220.02 -0.04 

304.13 7379300.00 538.00 1.86E-03 7376153.28 -0.04 

304.13 7379600.00 539.00 1.86E-03 7376083.58 -0.05 

304.13 7379800.00 540.00 1.85E-03 7376010.83 -0.05 

304.13 7380100.00 541.00 1.85E-03 7375934.97 -0.06 

304.13 7380400.00 542.00 1.85E-03 7375855.91 -0.06 

304.13 7380700.00 543.00 1.84E-03 7375773.58 -0.07 

304.13 7381100.00 544.00 1.84E-03 7375687.89 -0.07 

304.13 7381400.00 545.00 1.83E-03 7375598.77 -0.08 

304.13 7381800.00 546.00 1.83E-03 7375506.14 -0.09 

304.13 7382100.00 547.00 1.83E-03 7375409.92 -0.09 

304.13 7382500.00 548.00 1.82E-03 7375310.02 -0.10 

304.13 7383000.00 549.00 1.82E-03 7375206.37 -0.11 

304.13 7383400.00 550.00 1.82E-03 7375098.89 -0.11 

304.13 7383900.00 551.00 1.81E-03 7374987.50 -0.12 

304.13 7384400.00 552.00 1.81E-03 7374872.11 -0.13 

304.13 7384900.00 553.00 1.81E-03 7374752.65 -0.14 
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304.13 7385400.00 554.00 1.81E-03 7374629.04 -0.15 

304.13 7385900.00 555.00 1.80E-03 7374501.19 -0.15 

304.13 7386500.00 556.00 1.80E-03 7374369.02 -0.16 

304.13 7387100.00 557.00 1.80E-03 7374232.46 -0.17 

304.13 7387700.00 558.00 1.79E-03 7374091.42 -0.18 

304.13 7388400.00 559.00 1.79E-03 7373945.82 -0.20 

304.13 7389100.00 560.00 1.79E-03 7373795.58 -0.21 

304.13 7389800.00 561.00 1.78E-03 7373640.62 -0.22 

304.13 7390500.00 562.00 1.78E-03 7373480.86 -0.23 

304.13 7391300.00 563.00 1.78E-03 7373316.22 -0.24 

304.13 7392100.00 564.00 1.77E-03 7373146.62 -0.26 

304.13 7392900.00 565.00 1.77E-03 7372971.97 -0.27 

304.13 7393800.00 566.00 1.77E-03 7372792.21 -0.28 

304.13 7394700.00 567.00 1.76E-03 7372607.24 -0.30 

304.13 7395600.00 568.00 1.76E-03 7372417.00 -0.31 

304.13 7396600.00 569.00 1.76E-03 7372221.39 -0.33 

304.13 7397600.00 570.00 1.75E-03 7372020.34 -0.35 

304.13 7398600.00 571.00 1.75E-03 7371813.78 -0.36 

304.13 7399700.00 572.00 1.75E-03 7371601.61 -0.38 

304.13 7400800.00 573.00 1.75E-03 7371383.78 -0.40 

304.13 7402000.00 574.00 1.74E-03 7371160.18 -0.42 

304.13 7403200.00 575.00 1.74E-03 7370930.76 -0.44 

304.13 7404400.00 576.00 1.74E-03 7370695.43 -0.46 

304.13 7405700.00 577.00 1.73E-03 7370454.10 -0.48 

304.13 7407000.00 578.00 1.73E-03 7370206.72 -0.50 

304.13 7408300.00 579.00 1.73E-03 7369953.19 -0.52 

304.13 7409800.00 580.00 1.72E-03 7369693.45 -0.54 

304.13 7411200.00 581.00 1.72E-03 7369427.42 -0.56 

304.13 7412700.00 582.00 1.72E-03 7369155.01 -0.59 

304.13 7414300.00 583.00 1.72E-03 7368876.17 -0.61 
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304.13 7415900.00 584.00 1.71E-03 7368590.80 -0.64 

304.13 7417500.00 585.00 1.71E-03 7368298.85 -0.66 

304.13 7419200.00 586.00 1.71E-03 7368000.22 -0.69 

304.13 7421000.00 587.00 1.70E-03 7367694.86 -0.72 

304.13 7422800.00 588.00 1.70E-03 7367382.68 -0.75 

304.13 7424600.00 589.00 1.70E-03 7367063.62 -0.77 

304.13 7426500.00 590.00 1.69E-03 7366737.60 -0.80 

304.13 7428500.00 591.00 1.69E-03 7366404.55 -0.84 

304.13 7430500.00 592.00 1.69E-03 7366064.39 -0.87 

304.13 7432600.00 593.00 1.69E-03 7365717.07 -0.90 

304.13 7434800.00 594.00 1.68E-03 7365362.51 -0.93 

304.13 7437000.00 595.00 1.68E-03 7365000.63 -0.97 

304.13 7439200.00 596.00 1.68E-03 7364631.37 -1.00 

304.13 7441600.00 597.00 1.68E-03 7364254.66 -1.04 

304.13 7444000.00 598.00 1.67E-03 7363870.44 -1.08 

304.13 7446400.00 599.00 1.67E-03 7363478.62 -1.11 

304.13 7448900.00 600.00 1.67E-03 7363079.16 -1.15 

304.13 7451500.00 601.00 1.66E-03 7362671.97 -1.19 

304.13 7454200.00 602.00 1.66E-03 7362257.00 -1.23 

304.13 7456900.00 603.00 1.66E-03 7361834.18 -1.27 

304.13 7459700.00 604.00 1.66E-03 7361403.44 -1.32 

304.13 7462600.00 605.00 1.65E-03 7360964.72 -1.36 

304.13 7465600.00 606.00 1.65E-03 7360517.95 -1.41 

304.13 7468600.00 607.00 1.65E-03 7360063.08 -1.45 

304.13 7471700.00 608.00 1.64E-03 7359600.03 -1.50 

304.13 7474900.00 609.00 1.64E-03 7359128.75 -1.55 

304.13 7478100.00 610.00 1.64E-03 7358649.17 -1.60 

304.13 7481400.00 611.00 1.64E-03 7358161.24 -1.65 

304.13 7484900.00 612.00 1.63E-03 7357664.89 -1.70 

304.13 7488400.00 613.00 1.63E-03 7357160.06 -1.75 
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304.13 7491900.00 614.00 1.63E-03 7356646.70 -1.81 

304.13 7495600.00 615.00 1.63E-03 7356124.74 -1.86 

304.13 7499400.00 616.00 1.62E-03 7355594.13 -1.92 

304.13 7503200.00 617.00 1.62E-03 7355054.80 -1.97 

304.13 7507100.00 618.00 1.62E-03 7354506.71 -2.03 

304.13 7511200.00 619.00 1.62E-03 7353949.80 -2.09 

304.13 7515300.00 620.00 1.61E-03 7353384.00 -2.15 

304.13 7519500.00 621.00 1.61E-03 7352809.27 -2.22 

304.13 7523800.00 622.00 1.61E-03 7352225.54 -2.28 

304.13 7528200.00 623.00 1.61E-03 7351632.78 -2.35 

304.13 7532700.00 624.00 1.60E-03 7351030.91 -2.41 

304.13 7537300.00 625.00 1.60E-03 7350419.90 -2.48 

304.13 7542000.00 626.00 1.60E-03 7349799.68 -2.55 

304.13 7546800.00 627.00 1.59E-03 7349170.21 -2.62 

304.13 7551700.00 628.00 1.59E-03 7348531.43 -2.69 

304.13 7556700.00 629.00 1.59E-03 7347883.30 -2.76 

304.13 7561800.00 630.00 1.59E-03 7347225.77 -2.84 

304.13 7567000.00 631.00 1.58E-03 7346558.77 -2.91 

304.13 7572400.00 632.00 1.58E-03 7345882.28 -2.99 

304.13 7577800.00 633.00 1.58E-03 7345196.24 -3.07 

304.13 7583400.00 634.00 1.58E-03 7344500.60 -3.15 

304.13 7589000.00 635.00 1.57E-03 7343795.31 -3.23 

304.13 7594800.00 636.00 1.57E-03 7343080.33 -3.31 

304.13 7600700.00 637.00 1.57E-03 7342355.62 -3.40 

304.13 7606800.00 638.00 1.57E-03 7341621.13 -3.49 

304.13 7612900.00 639.00 1.56E-03 7340876.81 -3.57 

304.13 7619200.00 640.00 1.56E-03 7340122.62 -3.66 

304.13 7625600.00 641.00 1.56E-03 7339358.53 -3.75 

304.13 7632100.00 642.00 1.56E-03 7338584.47 -3.85 

304.13 7638800.00 643.00 1.56E-03 7337800.43 -3.94 
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304.13 7645600.00 644.00 1.55E-03 7337006.34 -4.04 

304.13 7652500.00 645.00 1.55E-03 7336202.18 -4.13 

304.13 7659600.00 646.00 1.55E-03 7335387.90 -4.23 

304.13 7666800.00 647.00 1.55E-03 7334563.47 -4.33 

304.13 7674100.00 648.00 1.54E-03 7333728.84 -4.44 

304.13 7681600.00 649.00 1.54E-03 7332883.98 -4.54 

304.13 7689200.00 650.00 1.54E-03 7332028.84 -4.65 

304.13 7696900.00 651.00 1.54E-03 7331163.40 -4.75 

304.13 7704800.00 652.00 1.53E-03 7330287.61 -4.86 

304.13 7712900.00 653.00 1.53E-03 7329401.45 -4.97 

304.13 7721100.00 654.00 1.53E-03 7328504.86 -5.08 

304.13 7729400.00 655.00 1.53E-03 7327597.83 -5.20 

304.13 7737900.00 656.00 1.52E-03 7326680.32 -5.31 

304.13 7746600.00 657.00 1.52E-03 7325752.29 -5.43 

304.13 7755400.00 658.00 1.52E-03 7324813.71 -5.55 

304.13 7764400.00 659.00 1.52E-03 7323864.54 -5.67 

304.13 7773600.00 660.00 1.52E-03 7322904.77 -5.80 

304.13 7782900.00 661.00 1.51E-03 7321934.35 -5.92 

304.13 7792300.00 662.00 1.51E-03 7320953.25 -6.05 

304.13 7802000.00 663.00 1.51E-03 7319961.45 -6.18 

304.13 7811800.00 664.00 1.51E-03 7318958.92 -6.31 

304.13 7821800.00 665.00 1.50E-03 7317945.62 -6.44 

304.13 7832000.00 666.00 1.50E-03 7316921.53 -6.58 

304.13 7842300.00 667.00 1.50E-03 7315886.62 -6.71 

304.13 7852800.00 668.00 1.50E-03 7314840.87 -6.85 

304.13 7863600.00 669.00 1.49E-03 7313784.24 -6.99 

304.13 7874400.00 670.00 1.49E-03 7312716.72 -7.13 

304.13 7885500.00 671.00 1.49E-03 7311638.27 -7.28 

304.13 7896800.00 672.00 1.49E-03 7310548.87 -7.42 

304.13 7908300.00 673.00 1.49E-03 7309448.50 -7.57 
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304.13 7919900.00 674.00 1.48E-03 7308337.14 -7.72 

304.13 7931800.00 675.00 1.48E-03 7307214.75 -7.87 

304.13 7943800.00 676.00 1.48E-03 7306081.33 -8.03 

304.13 7956100.00 677.00 1.48E-03 7304936.83 -8.18 

304.13 7968600.00 678.00 1.47E-03 7303781.26 -8.34 

304.13 7981200.00 679.00 1.47E-03 7302614.57 -8.50 

304.13 7994100.00 680.00 1.47E-03 7301436.76 -8.66 

304.13 8007200.00 681.00 1.47E-03 7300247.80 -8.83 

304.13 8020500.00 682.00 1.47E-03 7299047.67 -9.00 

304.13 8034000.00 683.00 1.46E-03 7297836.36 -9.16 

304.13 8047700.00 684.00 1.46E-03 7296613.84 -9.33 

304.13 8061700.00 685.00 1.46E-03 7295380.10 -9.51 

304.13 8075900.00 686.00 1.46E-03 7294135.12 -9.68 

304.13 8090300.00 687.00 1.46E-03 7292878.88 -9.86 

304.13 8104900.00 688.00 1.45E-03 7291611.37 -10.03 

 
Results for Method 3. Determination of pressure from the 

scaling equation of state in the CO2 near critical point region with 
scaling hypothesis of Widom 

 
Results for Method 3 are close to results for Method 1. 

Switching function f(r) does not ability to reduce relative error 
(Table 7) for pressure in comparison with experimental data from 
mini NIST RefPROP.  
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Fig. 7 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.13 K 
 

Table 7  
Pressure results, where Method 3 - results for scaled 

equation of state from section 2. Temperature - 304.13 K. 
 

T, К P, Pa mini-NIST Ro, kg/m3 
mini-NIST 

v, m3/kg mini 
NIST 

P from 
Method 3, Pa rel err, % 

304.13 559370 10 0.1 589783 5 
304.13 2506600 50 0.02 2131617 -15 
304.13 4029700 90 0.011111 3343282 -17 
304.13 5183900 130 0.0076923 4266936 -18 
304.13 6024600 170 0.0058824 4942846 -18 
304.13 6606400 210 0.0047619 5409830 -18 
304.13 6982400 250 0.004 5705694 -18 
304.13 7203600 290 0.0034483 5867957 -19 
304.13 7316900 330 0.0030303 5934323 -19 
304.13 7363500 370 0.0027027 5943246 -19 
304.13 7376200 410 0.002439 5934633 -20 
304.13 7377600 450 0.0022222 5950558 -19 
304.13 7377600 490 0.0020408 6036109 -18 
304.13 7379600 530 0.0018868 6240374 -15 
304.13 7399700 570 0.0017544 6617780 -11 
304.13 7480600 610 0.0016393 7229947 -3 
304.13 7692000 650 0.0015385 8145291 6 
304.13 8138200 690 0.0014493 9446823 16 
304.13 8967600 730 0.0013699 11228802 25 
304.13 10367000 770 0.0012987 13607705 31 
304.13 12567000 810 0.0012346 16717656 33 
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304.13 15859000 850 0.0011765 20734089 31 
304.13 20585000 890 0.0011236 25872575 26 
304.13 27132000 930 0.0010753 32397986 19 
304.13 35951000 970 0.0010309 40687963 13 
304.13 47577000 1010 0.0009901 51182256 8 
304.13 62634000 1050 0.00095238 64548324 3 
304.13 81842000 1090 0.00091743 81677726 0 
304.13 106010000 1130 0.00088496 103864825 -2 
304.13 136030000 1170 0.0008547 133071578 -2 

 
Conclusions. Three different methods were described in 

research work. 1. Determination of pressure from the crossover 
equation of state in the CO2 near critical point region with regular 
and scaling equations; 2. Determination of pressure from the 
scaling equation of state in the CO2 near critical point region; 3. 
Determination of pressure from the scaling equation of state in the 
CO2 near critical point region with scaling hypothesis of Widom.  

The crossover equation of state with modified Redlich-
Kwong-Aungier model as regular part presented here refined 
accuracy with base data in prediction of the pressure in critical 
region of CO2,  than original forms of analytical cubic equation of 
state. The equation was validated for wide density  range and for 
near-critical temperature region from 300 K to 305 K. Regular 
part of crossover equation was modified be scaled parameters for 
both phases of working diapason of CO2 - two-phases region and 
supercritical. Results were compared with Span and Wagner 
equation from mini-REFPROP, which was selected as the base 
data. Comparison analysis between crossover equation and base 
data showed appropriate agreement and similar isotherm trends. 
The present method of regular EoS modification requires two 
additional parameters in comparison with the original form of 
equation - the scaled parameters a for pressure in 2-phases and 
supercritical regions. Equations for each of these parameters are 
presented here in convenient form and described in regions from 
300 K to 305 K for isotherms from minimal to maximum specific 
volumes for each corresponding temperatures. The modification 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 361 

in regular part of crossover equation saves original form of 
Redlich-Kwong-Aungier model and the crossover equation of 
state gives ability to determine pressure values in region of critical 
point of CO2 with significantly reduced relative error in 
comparison with analytical cubic equation of states. 

Results for Method 1 shows significant relative error for critical 
temperature T=304.13 K, especially for molar volume region 0.0017 - 
0.02 m3/kg . Therefore, for Method 2 were checked this volume region 
more accurate. Pressure determination from Method 2 has lowest 
relative error layer (10% - maximum relative error). 

Results for Method 3 are close to results for Method 1. 
Switching function f(r) does not ability to reduce relative error for 
pressure in comparison with experimental data from mini NIST 
RefPROP and results for Method 2.  

In comparison with original Redlich-Kwong-Aungier model, 
all of three scaling methods show better coincidence to base data 
(mini NIST RefPROP). 

 

 
Fig.8 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.13K 
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Fig.9 Isotherms for different RKA modifications. 

Temperature 304.13K Detailed comparison with experimental 
data (Vukalovich et al.) 

 
Table 8  

Pressure results, where RKA original - results for 
original RKA equation, P Method 1 - results for modified 
RKA equation, P Method 2 - results for scaled equation of 

state from Method 2, P Method 3 - results for scaled equation 
of state from Method 3. Temperature - 304.13 K. 

T, К 
P, Pa 
mini-
NIST 

Ro, 
kg/m3 
mini-
NIST 

v, m3/kg 
mini 
NIST 

P, Pa 
RKA 

original 

rel 
err, 
% 

P Method 
1, Pa 

rel 
err, 
% 

P 
Method 

2, Pa 

rel 
err, 
% 

P, Method 
3, PA 

rel 
err, 
% 

304.13 559370 10 0.1 559678 0 559678 0 451262 -19 589783 5 
304.13 2506600 50 0.02 2510964 0 2510964 0 2024562 -19 2131617 -15 
304.13 4029700 90 0.011111 4044402 0 4044402 0 3260955 -19 3343282 -17 
304.13 5183900 130 0.0076923 5213343 1 5213343 1 4203459 -19 4266936 -18 
304.13 6024600 170 0.0058824 6068748 1 6068748 1 4893163 -19 4942846 -18 
304.13 6606400 210 0.0047619 6659746 1 6659746 1 5369678 -19 5409830 -18 
304.13 6982400 250 0.004 7034180 1 7034180 1 5671579 -19 5705694 -18 
304.13 7203600 290 0.0034483 7239533 0 7239533 0 5837154 -19 5867957 -19 
304.13 7316900 330 0.0030303 7323524 0 7323524 0 5904875 -19 5934323 -19 
304.13 7363500 370 0.0027027 7334817 0 7334817 0 5913980 -20 5943246 -19 
304.13 7376200 410 0.002439 7323916 -1 7323916 -1 5905191 -20 5934633 -20 
304.13 7377600 450 0.0022222 7344070 0 7344070 0 5921441 -20 5950558 -19 
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As seen from Figure 9, isotherms for Method 1 and for 
original Redlich-Kwong-Aungier model have closest coincidence 
with experimental data for density region from 270 kg/m3 to near 
critical density 460 kg/m3. From density region from 460 kg/m3 
to 660 kg/m3 better coincidence for Method 2 and Method 3. 
These results can give ability to create mixing model for 
describing critical isotherm with the lowest relative error for 
pressure in next researching work.  

References: 

1. Schofield, P. "Parametric representation of the equation of state
near a critical point." Physical Review Letters 22, no. 12 (1969): 606. 

2. Chapela, Gustavo A., and John S. Rowlinson. "Accurate
representation of thermodynamic properties near the critical 
point." Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: 
Physical Chemistry in Condensed Phases 70 (1974): 584-593. 

3. Orbey, Hasan, and Stanley I. Sandler. Modeling vapor-
liquid equilibria: cubic equations of state and their mixing rules. 
Cambridge University Press, 1998. 

304.13 7377600 490 0.0020408 7452340 1 7452340 1 6008737 -19 6036109 -18 
304.13 7379600 530 0.0018868 7710850 4 7710850 4 6217171 -16 6240374 -15 
304.13 7399700 570 0.0017544 8188481 11 8188481 11 6602279 -11 6617780 -11 
304.13 7480600 610 0.0016393 8963217 20 8963217 20 7226940 -3 7229947 -3 
304.13 7692000 650 0.0015385 10121640 32 10121640 32 8160964 6 8145291 6 
304.13 8138200 690 0.0014493 11768810 45 11768810 45 9489058 17 9446823 16 
304.13 8967600 730 0.0013699 14024014 56 14024014 56 11307404 26 11228802 25 
304.13 10367000 770 0.0012987 17034663 64 17034663 64 13734856 32 13607705 31 
304.13 12567000 810 0.0012346 20970499 67 20970499 67 16908275 35 16717656 33 
304.13 15859000 850 0.0011765 26053544 64 26053544 64 21006677 32 20734089 31 
304.13 20585000 890 0.0011236 32556615 58 32556615 58 26250029 28 25872575 26 
304.13 27132000 930 0.0010753 40814926 50 40814926 50 32908612 21 32397986 19 
304.13 35951000 970 0.0010309 51306405 43 51306405 43 41367772 15 40687963 13 
304.13 47577000 1010 0.0009901 64587582 36 64587582 36 52076235 9 51182256 8 
304.13 62634000 1050 0.00095238 81503168 30 81503168 30 65715080 5 64548324 3 
304.13 81842000 1090 0.00091743 103181485 26 103181485 26 83194061 2 81677726 0 
304.13 106010000 1130 0.00088496 131260632 24 131260632 24 105833958 0 103864825 -2 
304.13 136030000 1170 0.0008547 168223584 24 168223584 24 135636767 0 133071578 -2 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

364 

4. Lee, Sukbae, Joonhyeon Jeon, Wonsoo Kim, and Tong-Seek 
Chair. "A new model approach for the near-critical point region: 1. 
Construction of the generalized van der Waals equation of state." The 
Journal of Physical Chemistry B 112, no. 49 (2008): 15725-15741. 

5. Span, Roland, and Wolfgang Wagner. "A new equation of state 
for carbon dioxide covering the fluid region from the triple‐point 
temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa." Journal of physical 
and chemical reference data 25, no. 6 (1996): 1509-1596. 

6. Безверхий, П. П., В. Г. Мартынец, and Э. В. Матизен. 
"Уравнение состояния ⁴He, включающее регулярную и 
скейлинговскую части." Физика низких температур (2009). 

7. Bezverkhii, P. P., V. G. Martynets, and E. V. Matizen. "A 
scaling equation of state near the critical point and the stability 
boundary of a liquid." Journal of Engineering Thermophysics 16, 
no. 3 (2007): 164-168. 

8. Vinhal, Andre PCM, Wei Yan, and Georgios M. Kontogeorgis. 
"Modeling the critical and phase equilibrium properties of pure 
fluids and mixtures with the crossover cubic-plus-association 
equation of state." Journal of Chemical & Engineering Data 65, 
no. 3 (2019): 1095-1107. 

9. Adenekan, Kolawole, and Brenda Hutton-Prager. 
"Modeling the solubility of Alkyl Ketene Dimer in supercritical 
carbon dioxide: Peng-Robinson, group contribution methods, and 
effect of critical density on solubility predictions." Fluid Phase 
Equilibria 507 (2020): 112415.   

10. Aungier, Ronald H. "A fast, accurate real gas equation of 
state for fluid dynamic analysis applications." (1995): 277-281. 
https://doi.org/10.1115/1.2817141 

11. Воробьёва, А. С. "Modification of the Redlich-Kwong-
Aungier Equation of State to Determine the Degree of Dryness in 
the CO2 Two-phase Region." Проблемы машиностроения 24, 
no. 4 (2021): 17-27. 

12. Span, Roland, and Wolfgang Wagner. "A new equation of 
state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple‐
point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa." Journal 
of physical and chemical reference data 25, no. 6 (1996): 1509-
1596. https://doi.org/10.1063/1.555991 

https://doi.org/10.1115/1.2817141
https://doi.org/10.1063/1.555991


        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 365 

13. Анисимов, Михаил Алексеевич, Виктор Абрамович 
Рабинович, Вячеслав Владимирович Сычев. Термодинамика 
критического состояния индивидуальных веществ. 
Энергоатомиздат, 1990. 

14. Паташинский, Александр Захарович, and Валерий 
Леонидович Покровский. Флуктуационная теория фазовых 
переходов. " Nauka," Glav. red. fiziko-matematicheskoĭ lit-ry, 1982. 

15. Vorobiova, Hanna. "Modification of scaled equation of state 
to determine the pressure in the CO2 critical region." Technology audit 
and production reserves 3, no. 1/65 (2022): 12-19. 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

366 

§6.2 ТОРСІОННИЙ ПІДВІС В АКУСТИЧНОМУ ПОЛІ 
(Косова В.П., Київський політехнічний інститут                                     
ім. Ігоря Сікорського) 

 
Вступ. Розглядається динамічна струна з грузом, як 

закріплена з двох кінців, проводиться апроксімація фізичної та 
здійснюється її моделювання. Наводяться результати 
досліджень за допомого програми Паскаль. Авторами 
розроблена та удосконалена математична модель, яка описує 
вплив похибок у визначенні структури апроксимуючої функції 
на результати ідентифікації об’єктів автоматичного керування. 
При дослідженні динамічних систем значну роль має вибір 
структури та визначення параметрів моделі об’єкта 
дослідження. Якщо не гарантувати адекватність моделі, тоді 
результати втрачають будь який сенс. Справа ускладнюється 
тим, що ступінь адекватності моделі залежить від багатьох 
чинників, наприклад, діапазону частот, чистоти вхідного 
сигналу, умов, в яких працюватиме система. Досліджено вплив 
високочастотних «шумів» на характеристики сигналу та якість 
ідентифікації [1, 2] . Проаналізовані методи визначення 
параметрів вибраної апроксимуючої структури за реакцією 
системи на відомий вхідний сигнал . Приділена увага до 
об’єктів, які, при першому наближенні, можуть бути зведені до 
елементарних динамічних ланок. Наводяться алгоритми та їх 
програмна реалізація для визначення параметрів 
апроксимуючих структур за перехідними і частотними 
характеристиками об’єкта. Запропонований нетрадиційний 
метод визначення передаточної функції з використанням 
методу «найменших квадратів». Універсальність 
математичного опису розширює можливості врахування 
багатьох чинників, які впливають на її властивості, а також 
встановлює ступінь правочинності припущень і спрощень у 
процесі аналізу динаміки в цілому. «Метод найменших 
квадратів» з його здатністю згладжування можливих похибок 
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у вихідних даних, що використовуються для ідентифікації 
динамічного об’єкту, а також з його “терпимістю” до неповної 
відповідності апроксимуючої структури глибинним властивостям 
досліджуваного об′єкту, може бути застосованим для 
ідентифікації за рядом точок амплітудно-фазової характеристики 
відповідного каналу. Модель враховує всі особливості процесу. 

Виклад основного матеріалу. 
1.  Малі коливання нерозтягнуто-нагруженої нитки з грузом  
Багато важливих технічних проблем, зокрема,  динаміка 

елементів приладів, в математичному плані зводиться до 
дослідження коливань гнучкої однорідної нерозтяжної нитки з 
вантажем, що закріплений на її вільному кінці, тоді як інший її 
кінець зафіксовано на нерухомій або пересувній опорі [4, 5].  

 
Рис.1. Розрахункова схема малих коливань навантаженої 

нитки 
 
Диференціальне рівняння малих коливань нитки (рис.1) 

може бути представлене як - 

( ) ( )
2

, ,12

0 .

y yg m l x f x txtx xt
x l

µ µ∂ ∂ ∂  = + − +  ∂ ∂ ∂
< ≤

     (1) 
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Рис. 2. Схема сил, що діють на вантаж mg  

 
Якщо на нитці у точці  0 x lg< ≤  закріплений вантаж 

масою mg , тоді рівняння (1) буде справедливим тільки в 

межах x x lg < ≤ ; вище точки закріплення цього вантажу, для 

ділянки 0 x xg< ≤ , рівняння (1) змінюється, приймаючи 

форму - 
𝜇𝜇 𝜕𝜕2𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 𝑔𝑔 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
��𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝜇𝜇(𝑙𝑙 − 𝑒𝑒)� 𝜕𝜕𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑒𝑒, 𝑡𝑡), 0 < 𝑒𝑒 ≤ 𝑒𝑒𝑔𝑔 . 

 (2) 
Щоб отримати диференціальне рівняння, що визначає 

рух власне вантажу mg ,  розглянемо систему сил, включаючи 

силу інерції, прикладених до нього (рис. 2). 
Тут 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝜕𝜕2𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡2

 - сила інерції, m gg   - вага вантажу, fg   - 

зовнішня сила, діюча на вантаж. 
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Дві сили, що залишилися, являють собою натягнення 
нитки над вантажем і під ним. Сума проекцій цих сил на вісь y  
дає 

( )

2

2

2

1 12 00

, .

y y ym g m l x m l xg g gx x vt x x x xg x x gg

f x tg

µ µ

 
 

∂ ∂ ∂ ∂ Ω       = + − − + − +       ∂ ∂ ∂      ∂  = = −= +  
+

 (3) 
Граничну умову у верхній точці нитки ( )0x =   будемо 

розглядати як граничну умову I - го роду: 

( )
0

y y tvx
=

=
.    (4) 

Граничну умову в нижній точці ( )x l= отримуємо 
шляхом розгляду суми проекцій сил, прикладених до 
нижнього вантажу, на вісь  Oy  (рис. 3)  

( )
2

1 12
y ym m g f tmxdt x l x l

∂ ∂
= − +

∂= =
,   

 (5) 
де ( )f tm  - зовнішня сила, що діє на вантаж 1m                                  

( направлена вздовж осі Oy ). 
 
Початкові умови для нитки - 

( ) , 0
0

y y x x lnt
= ≤ ≤

=
 ;   (6) 

( ) , 0 .
0

y Dy x x lnt t

∂
= ≤ ≤

∂ =
   (7) 



      MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
               Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
 

370 

 

Рис. 3.Схема сил, що діють на тягар 
 
Для мас 1m  та mg  умови їх кріплення на нитці зводяться 

до умови неперервності нитки, а ось значення їх швидкостей 
за часу 0t =  будемо вважати заданими окремо. 

,

0

y Dygt x xg
t

∂
=

∂ =

=

    (8) 

.

0

y Dymt x l
t

∂
=

∂ =
=

     (9) 

У випадку, наприклад, удару по одному з вантажів (або 
по обох одночасно) їх початкові швидкості можуть 
відрізнятися від початкових швидкостей відповідних точок 
нитки. 
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Початкові і граничні умови, а також функції ( ),f x txt , 

( )f tm , ( )f tg   можуть варіюватися в широких межах. Задаємо 

їх у вигляді підпрограм-функцій 
Function Yn(X:real):real; 
   Begin  Yn:=Ym*Х/lng  End; 
Function DYn(X:real):real; 
   Begin  Dyn:=0  End; 
Function Yv(t:real):real; 
  Begin  Yv:=Av*sin(Wv*t)  End; 
Function Fxt(S:integer; t:real):real; 
   Begin  Fxt:=Az*sin(Wz*t)-Kdy*(Yt[S]-Yp[S])/Tau  End; 
Function Fm(t:real):real; 
   Begin  Fm:=Am*sin(Wm*t)-Kdm*(Yt[m]-Yp[m])/Tau  End; 
Function Fg(t:real):real; 
 Begin  Fg:=Ag*sin(Wg*t)-Kdg*(Yt[Sg]-Yp[Sg])/Tau   End; 
У підпрограмі Fxt неперервна змінна X   для зручності 

подальшого використання замінена на її дискретний аналог 
S=round(X/h), де h  крок по координаті (h= l /m),  m - число 
ділянок, на які розбивається нитка вздовж її довжини. Точно 
так саме, в підпрограмах Fm і Fg сили опору, пропорційні 
швидкості руху відповідних вантажів, визначені через 
дискретні аналоги похідних за часом. [5] 

У загальному випадку 

,y ysx sh
t

ν

ντ

=
=
=

.    (10) 

Значення y в поточний момент часу  t ντ=  зосереджені 
в масиві Yt, якщо  ( )1t ν τ= −  - в масиві Yp. 
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Поділимо в (1) всі члени рівняння на µ   і 
продиференціюємо вираз в квадратних дужках - 

𝜕𝜕2𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 𝑔𝑔 �− 𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ �𝑚𝑚1
𝜇𝜇

+ 𝑙𝑙 − 𝑒𝑒� 𝜕𝜕
2𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕2
� + 1

𝜇𝜇
𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑒𝑒, 𝑡𝑡) .  

 (11) 
Перейдемо до дискретних змінних. 

𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈 + 𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈−1

𝜏𝜏2
= 𝑔𝑔 �

𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈

2ℎ
+ �

𝑚𝑚1

𝜇𝜇
+ 𝑙𝑙 − 𝑠𝑠ℎ� × 

          × 𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈−2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈
ℎ2

� + 1
𝜇𝜇
𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠ℎ, 𝜈𝜈𝜏𝜏). 
 (12) 

1 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 − 1,   𝑠𝑠 ≠ 𝑆𝑆𝑔𝑔 .  
Тут  Sg=round(Xg/h).  
Розв’язуємо (12) відносно  , 1ys ν + : 

( )( )

( ) ( )

1, 1,2, 1 , , 1 2

2 , ,1 1, .1, , 1,

y ys sy y y e h G s shs s s n

y y y g f sh s m s Sxts s s t g

ν ν
ν ν ν

ντν ν ν

− − += − + + − ×+ − 
× − + + ≤ ≤ − =− + 

 

  (13) 
Зазначені у формулі коефіцієнти дорівнюють  c g= ; 

cq
h
τ

= ;𝑒𝑒 = 𝑞𝑞2; 𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝜏𝜏2

𝜇𝜇
. 

Відносно доданку, 𝑚𝑚1
𝜇𝜇

+ 𝑙𝑙, то з метою забезпечення 
рівняння (13) справедливим не тільки для ділянки нитки під 
вантажем 𝑚𝑚𝑔𝑔, але і для ділянки над ним, його обчислення 
оформлено у вигляді підпрограми - 

Function Gn(S:integer):real; 
Begin 
If  S>Sg  then  Gn:=M1/Mu+lng 
Еlse  Gn:=(M1+Mg)/Mu+lng 
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End; 
При наявності вантажу 𝑚𝑚𝑔𝑔 �𝑚𝑚𝑔𝑔 > 0� за умови 0 < 𝑆𝑆𝑔𝑔 <

𝑚𝑚 , точка  𝑆𝑆𝑔𝑔 повинна «обслуговуватися» відповідно до 
рівняння (12), яке в дискретній формі приймає вигляд - 
𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈+1 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈 + 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈−1

𝜏𝜏2

= 𝑔𝑔 �
𝑚𝑚1 + 𝜇𝜇�𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ�

𝑚𝑚𝑔𝑔
⋅
𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔+1,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈

ℎ
+ 

      +
𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝜇𝜇�𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ�

𝑚𝑚𝑔𝑔
⋅
𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔−1,𝜈𝜈

ℎ
�

+
1
𝑚𝑚𝑔𝑔

𝐹𝐹𝑔𝑔(𝜈𝜈𝜏𝜏). 

Розв’язуємо отримане співвідношення відносно 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈+1:  

𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈+1 = 2𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈−1 + 𝑒𝑒 �𝑅𝑅1 �𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔+1,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈� − 

          −𝑅𝑅2 �𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑔𝑔−1,𝜈𝜈� � + 𝐺𝐺𝑔𝑔𝐹𝐹𝑔𝑔(𝜈𝜈𝜏𝜏) , 
 (14) 

де 𝑅𝑅1 = 𝑚𝑚1+𝜇𝜇�𝑠𝑠−𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ�
𝑚𝑚𝑔𝑔

ℎ ; 𝑅𝑅2 = 𝑅𝑅1 + ℎ ;  𝐺𝐺𝑔𝑔 = 𝜏𝜏2

𝑚𝑚𝑔𝑔
. 

Для закріпленого (верхнього) кінця нитки у 
відповідності з (4) маємо - 

𝑦𝑦0,𝜈𝜈+1 = 𝑦𝑦𝜈𝜈�(𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏�.    (15) 
Для нижнього кінця нитки (для S mg <  ), у відповідності 

з (5), отримуємо: 
𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 = 2𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−1+𝑠𝑠ℎ𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1+𝑔𝑔1𝑓𝑓𝑚𝑚�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏�

1+𝑠𝑠ℎ
,      (16) 

де 𝑔𝑔1 = 𝜏𝜏2

𝑚𝑚1
. 

Якщо  𝑆𝑆𝑔𝑔 = 𝑚𝑚, тоді замість 16 знаходимо – 

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 =
2𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−1+𝑠𝑠ℎ𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1+𝑔𝑔2�𝑓𝑓𝑚𝑚�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏�+𝑓𝑓𝑔𝑔�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏��

1+𝑠𝑠ℎ
, (17) 
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де 𝑔𝑔2 = 𝜏𝜏2

𝑚𝑚1+𝑚𝑚𝑔𝑔
.  

Якщо вантаж  𝑚𝑚1 відсутній (вільний нижній кінець 
нитки, 𝑚𝑚1 = 0), тоді в (16) при обчисленні коефіцієнта  𝑔𝑔1 
виникає ситуація ділення на нуль. Щоб уникнути цього 
«навантажимо» вільний кінець нитки масою, що дорівнює, 
наприклад, половині маси відрізка нитки довжиною  h ,  тобто 
𝑚𝑚1 = 𝜇𝜇𝑠𝑠

(2∗𝑚𝑚) (див. підпрограму CoefN). 
Аналогічна ситуація виникає якщо  𝑚𝑚𝑔𝑔 = 0 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚

𝛿𝛿𝜕𝜕→0
 

(коефіцієнт 𝑅𝑅1  в формулі (14)). Щоб обійти це ускладнення, 
можна перенести місце кріплення вантажу 𝑚𝑚𝑔𝑔  до точки 𝑆𝑆𝑔𝑔 =
0,  де за граничної умови 1-го роду на верхньому кінці нитки 
наявність або відсутність вантажу 𝑚𝑚𝑔𝑔  не має значення. Саме 
такий підхід реалізований в процедурі CoefN. 

Розглянутий алгоритм виконання кроку за часом для 
нитки з массами 𝑚𝑚𝑔𝑔  і  𝑚𝑚1 носить назву явної схеми. Він 
реалізований у вигляді підпрограми StepNit. 

Procedure StepNit; {явна схема} 
Var S:integer; Y:Coefr; 
Begin 
For S:=1 to m-1 do 
Y[S]:=2*Yt[S]-Yp[S]+Е*(Yt[S-1]-Yt[S+1])(*Hx/2+ 
(Gn(S)-S*Hx)*(Yt[S-1]-2*Yt[S]+Yt[S+1]))+Gt*Fxt(S,t); 

Т:=t+Tau; 
If (Sg>0) and (Sg<m) then Y[Sg]:=2*Yt[Sg]-

Yp[Sg]+Е*(R1*(Yt[Sg+1]-Yt[Sg]*R2*(Yt[Sg]-(Yt[Sg-1]))+Gg*Fg(t); 
Y[0]:=Yv(t); 
If Sg<m  
Then  

Y[m]:=(2*Yt[m]-Yp[m]+Е*Hx*Y[m-1]+G1*Fm(t))/(1+Е*Hx) 
Else Y[m]:=(2*Yt[m]-Yp[m]+Е*Hx*Y[m-1]+G2*(Fm(t) 

+Fg(t))/(1+Е*Hx); 
Y[- 1]:=m;  Yp:=Yt;  Yt:=Y 
End; 
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Явна схема, що реалізується в процедурі StepNit, є 
умовно стійкою. Умова стійкості  має вигляд - 

1q <  .     (18) 
Розглянемо тепер так звану неявну схему: 

𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈 + 𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈−1

𝜏𝜏2

= 𝑔𝑔 �
𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1 − 𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1

2ℎ
+ �

𝑚𝑚1

𝜇𝜇
+ 𝑙𝑙 − 𝑠𝑠ℎ� × 

× 𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1−2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1+𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1
ℎ2

� + 1
𝜇𝜇
𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠, (𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏),  𝑆𝑆𝑔𝑔 < 𝑆𝑆 < 𝑚𝑚 . 

  (19) 
та 

𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈 + 𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈−1

𝜏𝜏2

= 𝑔𝑔 �
𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1 − 𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1

2ℎ
+ �

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝜇𝜇
+ 𝑙𝑙 − 𝑠𝑠ℎ� × 

× 𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1−2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1+𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1
ℎ2

� + 1
𝜇𝜇
𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠, (𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏),  0 < 𝑆𝑆 < 𝑆𝑆𝑔𝑔 . 

 (20) 
Вводячи на розгляд раніше згадувану функцію Gn , 

зведемо співвідношення (19), (20) в одне і наведемо його у 
вигляді - 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1 + 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1 = 𝑓𝑓𝑠𝑠,  1 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 −
1,  𝑠𝑠 ≠ 𝑆𝑆𝑔𝑔,  (21) 

де 𝑎𝑎𝑠𝑠 = −𝑞𝑞2 �ℎ
2

+ 𝑉𝑉𝑠𝑠�; 𝑏𝑏𝑠𝑠 = 2𝑞𝑞2𝑉𝑉𝑠𝑠; 𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝑞𝑞2 �ℎ
2
− 𝑉𝑉𝑠𝑠�; 𝑓𝑓𝑠𝑠 =

2𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈 − 𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈−1 + 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠, (𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏);  𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝐺𝐺𝑛𝑛(𝑠𝑠) − 𝑠𝑠ℎ.  
Система (21) доповнюється умовою 𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑔𝑔, а також 

граничними умовами, після чого розв’язується методом 
прогонки за  схемою - 

𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1 + 𝐵𝐵𝑠𝑠,   1 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 − 1 . (22) 
Щоб отримати рекурентні формули для As , Bs , замінимо 

𝑦𝑦𝑠𝑠−1,𝜈𝜈+1 в (21) його значенням із (22), а s   на  1s − : 
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𝑎𝑎𝑠𝑠�𝐴𝐴𝑠𝑠−1𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 + 𝐵𝐵𝑠𝑠−1� + 𝑏𝑏𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1 = 𝑓𝑓𝑠𝑠,  
Останнє рівняння приводиться до вигляду - 
𝑦𝑦𝑠𝑠,𝜈𝜈+1 = −𝑐𝑐𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠−1+𝑏𝑏𝑠𝑠
𝑦𝑦𝑠𝑠+1,𝜈𝜈+1 + 𝑓𝑓𝑠𝑠−𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵𝑠𝑠−1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠−1+𝑏𝑏𝑠𝑠
.    

(23) 
Зіставляючи (23) з (22), отримуємо – 

⎩
⎨

⎧𝐴𝐴𝑠𝑠 =
−𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑠𝑠

,

𝐵𝐵𝑠𝑠 =
𝑓𝑓𝑠𝑠 − 𝑎𝑎𝑠𝑠𝐵𝐵𝑠𝑠−1

𝑍𝑍𝑠𝑠
,   1 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 − 1,  𝑠𝑠 ≠ 𝑆𝑆𝑔𝑔 ,

 

    (24) 
де 𝑍𝑍𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠−1 + 𝑏𝑏𝑠𝑠. 
Для точки Sg  у відповідності до (3) в момент часу 

( )1t ν τ= +  , маємо - 
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈+1 − 2𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈 + 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈−1

𝜏𝜏2

= 𝑔𝑔 �
𝑚𝑚1 + 𝜇𝜇�𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ�

𝑚𝑚𝑔𝑔
⋅
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔+1,𝜈𝜈+1 − 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈+1

ℎ
− 

−
𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝜇𝜇�𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ�

𝑚𝑚𝑔𝑔
⋅
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈+1 − 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔−1,𝜈𝜈+1

ℎ
�

+
1
𝑚𝑚𝑔𝑔

𝐹𝐹𝑔𝑔�(𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏� . 

 

Помножимо останнє співвідношення на 2τ  і замінимо 
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔−1,𝜈𝜈+1 його значенням із (22), перетворивши s  на   𝑆𝑆𝑔𝑔 − 1. 
Отримуємо: 

 

𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈+1 =
𝑠𝑠𝑅𝑅1𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔+1,𝜈𝜈+1+2𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈−1+𝑠𝑠𝑅𝑅2𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔−1+𝐺𝐺𝑔𝑔𝐹𝐹𝑔𝑔�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏�

1+𝑠𝑠�𝑅𝑅1+𝑅𝑅2�1−𝐵𝐵𝑆𝑆𝑔𝑔−1��
      (25) 

Зіставляючи (25) з (22), приходимо до висновку, що 
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�
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑔𝑔 = 𝑠𝑠𝑅𝑅1

𝑍𝑍𝑔𝑔
,

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑔𝑔 =
�2𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,𝜈𝜈−1−𝑠𝑠𝑅𝑅2𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔−1+𝐺𝐺𝑔𝑔𝐹𝐹𝑔𝑔�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏��

𝑍𝑍𝑔𝑔
,
   (26) 

де 𝑍𝑍𝑔𝑔 = 1 + 𝑒𝑒 �𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 �1 − 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑔𝑔−1��.  
Після того, як коефіцієнти As  , 𝐵𝐵𝑠𝑠 (0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 − 1)  

визначені, можна записати у відповідності з (22) для  𝑠𝑠 = 𝑚𝑚− 1: 
𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1 = 𝐴𝐴𝑚𝑚−1𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 + 𝐵𝐵𝑚𝑚−1.   (27) 

Гранична умова для кінця нитки, коли  𝑆𝑆𝑔𝑔 ≠ 𝑚𝑚,  
приводиться до вигляду 

𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1−2𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−1
𝜏𝜏2

= −𝑔𝑔 𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1−𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1
ℎ

+ 1
𝑚𝑚1
𝑓𝑓𝑚𝑚�(𝜈𝜈 + 1)𝜏𝜏�.  

Перетворюємо його: 
𝑦𝑦𝑚𝑚−1,𝜈𝜈+1 = 𝑒𝑒1𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 − 𝑒𝑒2,    (28) 

де 𝑒𝑒1 = 1 + 1
𝑠𝑠
;𝑒𝑒2 = 2𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−1+𝑔𝑔1𝑓𝑓𝑚𝑚�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏�

𝑠𝑠
. 

Якщо ж 𝑆𝑆𝑔𝑔 = 𝑚𝑚, тоді коефіцієнт  𝑒𝑒2 в останньому виразі 
модифікується - 

𝑒𝑒2 = �2𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈−1+𝐺𝐺2𝑓𝑓𝑚𝑚�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏�+𝑓𝑓𝑔𝑔�(𝜈𝜈+1)𝜏𝜏��
𝑠𝑠

.  
Якщо порівняти праві частини (22) і (23), то одержимо:  

 𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 = 𝐵𝐵𝑚𝑚−1+𝑠𝑠2
𝑠𝑠1−𝑅𝑅𝑚𝑚−1

 .    (29) 
Після визначення  𝑦𝑦𝑚𝑚,𝜈𝜈+1 , виконання зворотного ходу за 

методом прогонки зводиться до реалізації залежності (22) для  
s ,  що змінюється від 1m −   до 0 включно. Розглянутий 
алгоритм реалізується в підпрограмі StepNitN. 

 
Procedure StepNitN; {неявна схема} 
Var Vs, As, Bs, Cs, Fs, Zg:real; 
  S:integer; 
  А, В, Y:CooefR; 
Begin 
t:=t+Tau; 
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А[0]:=0; В[0]:=Yv(t); 
For S:=1 to m-1 do 
If S<>Sg Then Begin 
Vs:=Gn(S)-S*Hx;  As:=- Е*(Hx/2+Vs); Bs:=2*Е*Vs;  

Cs:=Е*(Hx/2-Vs); 
Fs:=2*Yt[S]-Yp[S]+Gt*Fxt(S, t);  Zs:=As*А[S-1]+Bs; 
А[S]:=- Cs/Zs;  В[S]:=(Fs-As*В[S-1])/Zs 
End 
Else Begin 
Zg:=1+Е*(R1+R2*(1-B[Sg-1]));  А[Sg]:=Е*R1/Zg; 
В[Sg]:=(2*Yt[Sg]-Yp[Sg]+Е*R2*А[Sg-1]+Gg *Fg(t))/Zg 
End; 
If Sg<m Then E2:=(2*Yt[m]-Yp[m]+G1*Fm(t))/Е 
Else E2:=(2*Yt[m]-Yp[m]+G2*(Fm(t)+Fg(t))/Е; 
Y[m]:=(В[m-1]+E2)/(E1-A[m-1]); 
For S:=m-1 downto 0 do Y[S]:=А[S]*Y[S+1]+В[S];                         

Y[- 1]: =m;  Yp:=Yt;  Yt:=Y 
End; 
Початковий стан нитки задається масивами Yp (для 0t = ) 

і Yt (для t τ= ). Масив Yp формується відповідно до 
підпрограми-функції Yn, а масив Yt - розкладанням в ряд 
Маклорена в околиці точки 0t = ,  обмежуючись в ньому 
першими трьома доданками: 

𝑦𝑦𝑠𝑠,1 = 𝑦𝑦𝑠𝑠,0 + 𝜏𝜏𝑦𝑦𝑠𝑠,0
′ + 𝜏𝜏2

2
𝑦𝑦𝑠𝑠,0

′′ ,    (30) 
де  𝑦𝑦𝑠𝑠,0

′  і  𝑦𝑦𝑠𝑠,0
′′  - відповідно швидкість і прискорення точки 

нитки з координатою 𝑒𝑒 = 𝑠𝑠ℎ  для 𝑡𝑡 = 0. 
Значення  𝑦𝑦𝑠𝑠,0

′′  визначимо з (30) для  𝑡𝑡 = 0: 

𝑦𝑦𝑠𝑠,0
′′ = 𝑔𝑔 �

𝑦𝑦𝑠𝑠−1,0 − 𝑦𝑦𝑠𝑠,0

ℎ
+ �

𝑚𝑚1

𝜇𝜇
+ 𝑙𝑙 − 𝑠𝑠ℎ�

𝑦𝑦𝑠𝑠−1,0 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠,0 + 𝑦𝑦𝑠𝑠+1,0

ℎ2
�

+
1
𝜇𝜇
𝑓𝑓𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠, 0) 

Підставляємо отриманий вираз в (30): 
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𝑦𝑦𝑠𝑠,1 = 𝑦𝑦𝑠𝑠,0 + 𝜏𝜏 ⋅ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑛𝑛(𝑠𝑠ℎ)

+
𝑒𝑒
2
��𝑦𝑦𝑠𝑠−1,0 − 𝑦𝑦𝑠𝑠,0�ℎ + �

𝑚𝑚1

𝜇𝜇
+ 𝑙𝑙 − 𝑠𝑠ℎ� × 

× �𝑦𝑦𝑠𝑠−1,0 − 2𝑦𝑦𝑠𝑠,0 + 𝑦𝑦𝑠𝑠+1,0� � + 𝐺𝐺𝑡𝑡
2
⋅ 𝐹𝐹𝜕𝜕𝑡𝑡(𝑠𝑠, 0), 1 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 −

1, 𝑠𝑠 ≠ 𝑆𝑆𝑔𝑔. (31) 
Значення 0,1y   визначається граничною умовою (5) - 

𝑦𝑦0,1 = 𝑦𝑦𝑣𝑣(𝜏𝜏).     (32) 
Значення 𝑦𝑦𝑚𝑚,1

′′   обчислюється з (5) - 
𝑦𝑦𝑚𝑚,1

′′ = 𝑔𝑔 𝑦𝑦𝑚𝑚−1,0−𝑦𝑦𝑚𝑚,0
ℎ

+ 1
𝑚𝑚1
𝑓𝑓𝑚𝑚(0).  

Приймаючи це до уваги, аналогічно (30) можна записати 
- 

𝑦𝑦𝑚𝑚,1 = 𝑦𝑦𝑚𝑚,0 + 𝜏𝜏 ⋅ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑚𝑚 + 𝑠𝑠
2
�𝑦𝑦𝑚𝑚−1,0 − 𝑦𝑦𝑚𝑚,0�ℎ + 𝐺𝐺1 ⋅ 𝑓𝑓𝑚𝑚(0)

2
.    

(33) 
Якщо ж  0 < 𝑆𝑆𝑔𝑔 < 𝑚𝑚,  то враховуючи  граничні умови 

отримуємо - 
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,1 = 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,0 + 𝜏𝜏 ⋅ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑔𝑔 +

𝑒𝑒
2
�𝑅𝑅1 �𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔+1,0 − 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,0� − 

      −𝑅𝑅2 �𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔,0 − 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑔𝑔−1,0� � + 𝐺𝐺𝑔𝑔
2
𝐹𝐹𝑔𝑔(0).   

 (34) 
Якщо ж  S mg = ,  то враховуючи (5) будемо мати: 

𝑦𝑦𝑚𝑚,1 = 𝑦𝑦𝑚𝑚,0 + 𝜏𝜏
𝑚𝑚1 ⋅ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑚𝑚 + 𝑚𝑚𝑔𝑔 ⋅ 𝐷𝐷𝑦𝑦𝑔𝑔

𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚𝑔𝑔
+
𝑒𝑒
2
�𝑦𝑦𝑚𝑚−1,0 − 𝑦𝑦𝑚𝑚,0�ℎ + 

   + 𝐺𝐺2
2
�𝑓𝑓𝑚𝑚(0) + 𝑓𝑓𝑔𝑔(0)�.     (35) 

 
2. Визначення передатної функції струнного підвісу 
Для оцінки динамічних характеристик об’єкта чи будь-

якого іншого елемента автоматичної системи (який надалі 
будемо називати просто об’єктом) зручно використовувати 
зафіксовану реакцію y(t) даного об’єкта на відомий (наперед 
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заданий чи зафіксований синхронно з реакцією) вхідний 
сигнал x(t) [1]. 

Наближену передаточну функцію досліджуваного 
каналу, як правило, шукають у вигляді 

( ) ... 1 0 .
... 11

n ppb b bnW p n ppa an

+ +
=

+ + +
     

 (36) 
Їй відповідає диференціальне рівняння  

( ) ( )... ... .1 1 0
n ny y x xya a b x b bn n′ ′+ + + = + + +    

  (37) 
Запропоновано багато способів визначення порядку n та 

коефіцієнтів передаточної функції (1), в тому числі і шляхом 
обробки сигналів x(t) та y(t), наприклад, метод площ Симою, 
метод послідовного інтегрування рівняння (37) за часом та 
інші. 

Характерною особливістю розв’язуваної задачі є 
можлива присутність похибок у значеннях x(t) та y(t). Щоб 
послабити вплив цих похибок на результати ідентифікації 
функції x(t) та y(t) згладжують, а це призводить до виникнення 
додаткових похибок згладжування, тобто коло проблем 
замикається. 

Другою особливістю задачі є можлива невідповідність 
структури (36) глибинним особливостям динамічної поведінки 
досліджуваного об’єкта. Наприклад, порядок n нижче 
«справжнього». Остання обставина завжди має місце при 
апроксимації передаточною функцією типу (36) передаточних 
функцій більш високого порядку (задача пониження порядку 
систем). А для об’єктів з розподіленими параметрами 
«справжній» порядок взагалі дорівнює нескінченності. 

Спроби ж «силового» приведення подібних об’єктів до 
структури (36) можуть стати наслідком проблеми з 
визначенням коефіцієнтів цієї структури (починаючи від 
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поганої обумовленості відповідної системи алгебраїчних 
рівнянь, яку доводиться розв’язувати, і закінчуючи 
«неприйнятними» значеннями коефіцієнтів, наприклад, 
такими, при яких об’єкт, що є явно стійким, може одержати 
знаменник своєї передаточної функції з коренями в правій 
півплощині комплексної площини, тощо). 

При апроксимації кривих аналітичними залежностями, 
зокрема, при їх згладжуванні, широко використовується метод 
найменших квадратів (МНК), який несе в собі елемент 
згладжування. Скористаємось цією особливістю МНК для 
компенсації впливу похибок (в тому числі за рахунок 
невідповідності структур) при розв’язанні задачі 
ідентифікації. 

Будемо вважати, що функції x(y) та y(t) задані масивами 
Х,У:CoefR їх ординат такої структури 

  
 -1 0 1 2 3 ... m 

X m x0 x1 x2 x3 ... xm 
 -1 0 1 2 3 ... m 

Y h y0 y1 y2 y3 ... ym 
 
Тут type CoefR = array[-1.. Mmax] of real; 
h - крок за часом, h = D/m; 
D - час спостереження сигналів x(t) та y(t); 
m - кількість кроків за часом. 
За показник якості ідентифікації приймемо функцію  

( ) ( ) 2... ... .0 1 1 0
0

m n ny y ya a b x b x b xE n n i ii ii i
i

 ′= + + + − − − −′∑   =
 

  (38) 
Тут індекс і означає, що відповідна функція визначається 

в точці  t = ih. 
Прирівнюючи до нуля похідні від Е0 відносно 

коефіцієнтів a1, a2,..., an, b0,b1,..., bn, одержимо систему рівнянь, 
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розв’язком якої і будуть шукані коефіцієнти структури (36). 
Але ж, як ми відзначили вище, сигнали x(t) та y(t) можуть мати 
похибки, в тому числі високочастотні. А це може різко 
погіршувати точність визначення похідних, присутніх в 
формулі (38), особливо похідних високих порядків. 
Результатом буде погіршення якості ідентифікації [1]. 

Вплив високочастотних «шумів» можна спробувати 
ослабити шляхом k послідовних інтегрувань (0<k<n) рівняння 
(37) за часом t в межах від 0 до t. 

Тоді рівняння (2) предстануть у вигляді 

( ) ( ) ( ) 0,
1 0

n n
t t g tfa e bz z z z

z z
+ + =∑ ∑

= =
   

  (39) 
де 

( )
( )

( )

( )
( )

( ) ( )

( )1 1... ,  1 1, 0 !00 0
1 ( )( ) ,  ,                           0 !0

1 ( ) ... ,  0 1,        0
0 0 0

0 !

t t k z sz tk z z z kydt y
k z sstez sk z k s tz k k z ny y

ss
t tk z sz s t k z z kx xdtk z sstf z sz k s t z kx s

 = +−= −− ≤ ≤ − ∑∫ ∫
− + == 

− − +− − ≤ ≤∑
=
− +−

−− ≤ ≤ −∑ ∫ ∫
− +==

− + −−

( )

1
, ,                              

0

... .                                                              
0 0

k
k z nx

s
t t kg t ydt

 
 
 
 
 
 
 
    
  

−  
≤ ≤∑  

= 
 
 = ∫ ∫ 
 
 
 
  

 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 383 

Тут використано позначення 
( ) ( )0 ;  0 00

0,

ss ydyy yt sdt t
= ==

=
 

( ) ( )0 ;  0 00
0.

ss xdxx xt sdt t
= ==

=
 

За показник якості ідентифікації візьмемо 

( ) ( ) ( ) 2[ ]
0 1 0

m n n
E ih ih g ihfa e bz z z z

i z z
= + +∑ ∑ ∑

= = =
.  

  (40) 
Умови мінімізації Е такі: 

 0,  1 ,
 s
 0,  0 .

 

E s n
a
E s n

bs

∂
∂
∂
∂

 = ≤ ≤

 = ≤ ≤


     (41) 

Підставляючи значення Е з (40) в (41) та ділячи на 2 
одержимо: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0,  1 ,
0 1 0

0,  0 .
0 1 0

m n n
ih ih g ih ih s nfa e b ez z z sz

i z z
m n n

ih ih g ih ih s nf fa e bz z z z s
i z z

     + + = ≤ ≤∑ ∑ ∑  
   = = =   


    + − = ≤ ≤∑ ∑ ∑  
  = = =   

 

  (42) 
Якщо розташувати шукані коефіцієнти у такій 

послідовності a1, a2, ..., an, b0, b 1, b 2, ..., b n, то елементи 
розширеної матриці С системи (7) лінійних алгебраїчних 
рівнянь можна обчислювати за такими формулами 
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

,  1 ,                 
0

, ,  1 2 1,11 0

,  2 2.               
0

m
ih ih s ne ez s

i
mC z s ih ih n s nfez s nz n i

m
ih G ih s nez

i


≤ ≤∑

 =

= + ≤ ≤ +∑ − −≤ ≤  =

 = +∑ =

 

  (43) 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

,  1 ,                1
0

          , ,  1 2 1,1 11 2 1 0

,  2 2.              1
0

m
ih ih s nf esz n

i
mC z s ih ih n s nf fz n s nn z n i

m
ih g ih s nf z n

i


≤ ≤∑ − −

 =

= + ≤ ≤ +∑ − − − −+ ≤ ≤ +  =

 = +∑ − − =

  (44) 
Після того як масив С:Matr сформований (type 

Matr=array[1..2*Nmax+1, 1..2*Nmax+2] of real), викликаємо 
процедуру SystUr [2] таким чином  

SystUr(2*n+1,C,A). 
Масив А повертається у вигляді 

 
-1 0 1 2 .. n n+1 n+2 .. 2n+1 
2n+1 ~ a1 a2 .. an b0 b1 .. bn 

 
Цей масив розбивається на два 
 

 -1 0 1 2 ... n  
 A n 1 a1 a2 ... an  

 
 -1  0  1  2 ...  n  

B  n b0 b1 b2 ... bn  
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При потребі масиви А та В (особливо В) можна 
відредагувати, тобто скоригувати (в сторону зменшення) вміст 
комірки з номером  -1, коли старші коефіцієнти за                       
модулем виявляться меншими деякої наперед заданої малої 
величини ε [2,3]. 

Оформимо описаний алгоритм у вигляді процедури 
WpXY. При цьому будемо вважати, що крок за часом h 
достатньо малий, щоб операцію інтегрування в формулах для 
e(t), f(t), g(t) рівняння (39) можна було б реалізувати за 
формулою трапецій, а диференціювання в тих же формулах - 
через ліві, праві та центральні різниці.  

Procedure  WpXY(X,Y: CoefR; n,k:integer; var B,A:Coef); 
     var  m,s,z,i     :integer; 
          h,Sum:real;  M1,M2:CoefR; C:Matr; 
     procedure Integr (var Jf:CoefR); 
          var s:integer; 
              Mf:CoefR; 
          begin 
              Mf:=Jf;  Jf[0]:=0; 
              for s:=1 to m do 
              Jf[s]:=Jf[s-1]+(Mf[s-1]+Mf[s])/2*h 
            end; 
     procedure Dif (var Df:CoefR); 
          var s:integer; 
              Mf:CoefR; 
          begin 
              Mf:=Df; Df[0]:=(Mf[1]-Mf[0])/h; 
              Df[m]:=(Mf[m]-Mf[m-1])/h; 
              for s:=1 to m-1 do    Df[s]:=(Mf[s+1]-Mf[s-1])/(2*h) 
            end; 
     procedure EzFz (z:integer; Mf:CoefR;  var Mz:CoefR); 
          var i,j,f,s :integer; 
              Iy:CoefR; 
              t,Ts,R:real; 
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          begin 
              for i:=0 to m do 
                 begin 
                     t:=i*h; 
                     if z<=k-1   then    if   i=0 
                         then R:=0     else 
                             begin 
                                 Iy:=Mf; 
                                 for j:=1 to k-z do Integr(Iy); 
                                 R:=Iy[i]; 
                                 for s:=0 to z-1 do 
                                   begin 
                                       Iy:=Mf; 
                                       for j:=1 to s do  Dif(Iy);     Ts:=1; 
                                       for j:=1 to k-z+s do 
                                           Ts:=Ts*t/j;    R:=R-Iy[0]*Ts; 
                                     end 
                               end 
                     else 
                         begin 
                             Iy:=Mf; 
                             for j:=1 to z-k do Dif(Iy);     R:=Iy[i]; 
                             for s:=0 to k-1 do 
                                begin 
                                    Iy:=Mf; 
                                    for j:=1 to z-k-s do Dif (Iy); 
                                    Ts:=1; 
                                    for j:=1 to s do 
                                        Ts:=Ts*t/j; 
                                    R:=R-Jy[0]*Ts 
                                  end 
                           end; 
                         Mz[i]:=R 
                   end 
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            end; 
     Рrocedure Gt(var Mg:CoefR); 
          var  s:integer; 
          begin 
               Mg:=Y; 
               for s:=1 to k do Integr(Mg) 
            end; 
          begin 
                m:=round(X[-1]); h:=Y[-1]; 
                for z:=1 to 2*n+1 do 
                  for s:=1 to 2*n+2 do 
                    begin 
                       Sum:=0; 
                       if z<=n         then 
                            begin 
                               EzFz(Z,Y,M1); 
                               if s<=n      then EzFz(S,Y,M2) 
                                  else          if  s<=2*n+1 
                                        then  EzFz(s-n-1,X,M2) 
                                        else  Gt(M2) 
                              end 
                         else      begin 
                                  EzFz(z-n-1,X,M1); 
                                  if s<=n   then  EzFz(S,Y,M2) 
                                     else       if s<=2*n+1 
                                          then  EzFz(s-n-1,X,M2) 
                                          else  Gt(M2) 
                               end; 
                       for i:=0 to m do 
                            Sum:=Sum+M1[i]*M2[i]; 
                       c[z,s]:=Sum 
                      end; 
                      Systur(2*n+1,C,A); 
                      A[-1]:=n; A[0]:=1; B[-1]:=n; 
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                      for s:=0 to n do    B[s]:=A[n+1-s] 
            end; 
Проведемо математичне моделювання для з’ясування 

впливу похибок високочастотних «шумів» шляхом k 
послідовних інтегрувань (0<k<n) рівняння (37) за часом t в 
межах від 0 до t. компенсації. Для цього скористаємося 
програмою Turbo Pascal для апроксимуючих функцій. Вхідний 
сигнал позначимо як X(t), а вихідний сигнал Y(t), t=28 секунд, 
крок h=2. 

Вхідний сигнал X(t). 
Вихідний сигнал Y(t) 
t=28 секунд, крок h=2 
 
X Y t 
1,29 2,776 0 
2,716 3,126 2 
1,362 2,581 4 
2,548 3,938 6 
3,008 3,694 8 
0,792 3,396 10 
1,614 2,146 12 
2,442 1,258 14 
0,88 1,917 16 
0,663 1,836 18 
3,527 0,141 20 
1,344 0,989 22 
1,883 1,319 24 
2,816 2,687 26 
2,337 2,508 28 
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Рис. 4. Вхідний сигнал 

 
Рис. 5. Вихідний сигнал 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 
 

1. Апроксимуюча лінійна функція 

 
Рис.6. Апроксимуюча лінійна функція 
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2. Апроксимуюча кубічна функція 

 
Рис.7. Апроксимуюча кубічна функція 
 
На рис. 6 апроксимація за допомогою лінійної функції - 

пряма. На рис. 7 апроксимація за допомогою степеневої 
функції 3 порядку. 

 
3.  Системи із зосередженими параметрами 
Відомо, що найбільш небезпечними для апаратури та 

обладнання постають вібраційні навантаження з боку місця 
установки, де змонтована апаратура, або ж з боку 
транспортного засобу. Якщо при транспортуванні обладнання 
розміщується в упаковці, тоді остання повинна забезпечувати 
захист апаратури згідно вимогам. 

Отже, у самому загальному випадку механічна 
розрахункова модель може бути побудована у вигляді складної 
коливальної системи, вивчення котрої є достатньо важкою і не 
завжди вирішуємо до кінця задачею. З огляду на це, означимо 
спрощені механічні моделі із зосередженими та 
розподіленими параметрами. 

При вивченні систем із зосередженими параметрами 
апаратуру та обладнання умовно поділяють на прості 
еквівалентні коливальні системи з однією чи двома ступенями 
вільності у вигляді точкових мас на пружній чи в’язко-пружній 
в’язі. Така побудова розрахункової механічної моделі в 
багатьох важливих для практики задач приводить до 
задовільних результатів, бо, по суті справи, апаратура 
складається з окремих вузлів та комплектуючих, встановлених 
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на шасі і з’єднаних між собою гнучкими в’язями. Крім того, 
аналізуючи ступінь впливу вібрації, доцільно спочатку 
обрахувати коливальну систему починаючи з вузлів, які надто 
чутливі до вібрації, а вже потім – вивчати менш чутливі до 
вібрації елементи. [6, 7] 

Структура вібрації та міра її дії на апаратуру залежить як 
від параметрів власне коливальної системи, тобто від 
конструкторських і схемних характеристик, які закладаються 
проектувальником, так і від збурюючих чинників та місць їх 
зосередження і шляхів розповсюдження. 

Конструкторські параметри, наприклад, масо-габаритні 
характеристики блока чи вузла, жорсткість кріплення, особливості 
установки, орієнтація та місце компоновки на носії повинні 
вибиратися таким чином, щоб насамперед забезпечувати: 

 - віброміцність апаратури (тобто не повинно бути явищ 
стомлення в матеріалі конструкції); 

 - вібростійкість (тобто апаратура повинна нормально 
функціонувати відповідно до її паспортних характеристик); 

 - відсутність проявів резонансного тип. 
Орієнтовно ці параметри можуть бути обчислені шляхом 

розв’язання рівнянь руху коливальної системи, або методами 
аналізу незбудженого стану для різних типів зовнішніх 
збурюючих чинників. 

 

 
Рис. 8. Система з одним ступенем вільності 
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Досліджуючи системи з розподіленими параметрами 
обмежимося вивченням або тільки поздовжніх, або 
поперечних коливань одновимірних систем. 

Системи з одним ступенем вільності. До коливальних 
систем з одним ступенем вільності у більшості випадків можна 
звести реальні конструкції, котрі підвладні коливанням згину. 
Системою з одним ступенем вільності можна вважати таку, 
рух котрої під дією прикладених сил в повній мірі описується 
однією координатою. 

Розглянемо систему з одним ступенем вільності, яка 
складається із ваги маси m  та пружини жорсткості c  (рис. 8). 
Згідно принципу Даламбера, диференціальне рівняння руху 
матеріальної точки уздовж осі x  має вигляд: 

𝑚𝑚𝑒𝑒
••

= 𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑝𝑝,     (45) 
де 𝑚𝑚 - маса точки; 𝑂𝑂1 - положення нижнього кінця 

пружини у її недеформованому стані; 𝑂𝑂 - положення рівноваги 
на пружині; 𝑒𝑒 - динамічне подовження пружини;  𝐹𝐹 -збурююча 
сила; 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑝𝑝 - сила пружності пружини.  

За відносно невеликих переміщень, модуль сили 
пружності, згідно закону Гука, буде пропорційним абсолютній 
деформації пружини, тобто 

𝐹𝐹пр = с|𝜆𝜆ст + 𝑒𝑒| ,     (46) 
де 𝜆𝜆𝑐𝑐т - статичне подовження пружини; c  - коефіцієнт 

пропорційності (коефіцієнт жорсткості пружини). Відомо, що 
коефіцієнт жорсткості чисельно дорівнює силі 𝐹𝐹0, яку 
необхідно прикласти до пружини, щоб здеформувати її на 
одиницю довжини 𝑙𝑙0 -  

𝑐𝑐 = 𝐹𝐹0
𝑠𝑠0

.     (47) 
З наведеної формули проглядається розмірність 

коефіцієнта жорсткості – Нм -1. 
Якщо формулу (47) застосувати до ваги, що нерухомо 

висить на пружині, отримаємо співвідношення: 
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 𝑐𝑐 = 𝑚𝑚𝑔𝑔
𝜆𝜆ст

,     (48) 
звідки 

𝑚𝑚𝑔𝑔 = 𝑐𝑐𝜆𝜆ст.     (49) 
Припустимо, що проекція збуджуючої сили 𝐹𝐹 на вісь 𝑒𝑒 

дорівнює 𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿), де H  - амплітуда а 𝑝𝑝 - частота 
збуджуючої сили, 𝛿𝛿 - початкова фаза. Тоді диференціальне 
рівняння руху матеріальної точки уздовж осі x  набуває 
вигляду: 

𝑚𝑚𝑒𝑒
••

= 𝑚𝑚𝑔𝑔 + 𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) − 𝑐𝑐(𝜆𝜆ст + 𝑒𝑒).  (50) 
З огляду на співвідношення (49), отримуємо: 
𝑚𝑚𝑒𝑒

••
= 𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) − 𝑐𝑐𝑒𝑒.     (51) 

Поділивши на масу m  обидві частини рівняння, 
спрощуємо вираз: 

𝑒𝑒
••

+ 𝑘𝑘2𝑒𝑒 = 𝐻𝐻0 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿),     (52) 
де 𝑘𝑘2 = 𝑐𝑐𝑚𝑚−1; 𝐻𝐻0 = 𝐻𝐻𝑚𝑚−1. 
Розв’язання рівняння (52) визначить закономірність руху 

матеріальної точки. Загальний розв’язок неоднорідного 
лінійного диференціального рівняння із сталими 
коефіцієнтами складається, як відомо, із сполучення двох – 
загального розв’язку 1( )x t  однорідного рівняння та частинного 

розв’язку ( )2x t .  
Однорідне рівняння має вигляд: 

𝑒𝑒
••

+ 𝑘𝑘2𝑒𝑒 = 0. 
Його характеристичний поліном  

𝑠𝑠2 + 𝑘𝑘2 = 0. 
має в наявності чисто уявні корені 

𝑠𝑠1,2 = ±𝑙𝑙𝑘𝑘, 
де 𝑙𝑙 = √−1. Отже загальний розв’язок диференціального 

рівняння (52) буде таким: 
𝑒𝑒1 = 𝐶𝐶1 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝐶𝐶2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡,   (53) 

де 𝐶𝐶1,𝐶𝐶2 - довільні сталі інтегрування. 
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Якщо 𝐶𝐶1 і 𝐶𝐶2 записати через інші сталі, наприклад, 𝑎𝑎 та ε
, поклавши  

𝐶𝐶1 = 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜀𝜀 ;  𝐶𝐶2 = 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝜀𝜀, 
де 𝑎𝑎 = [𝐶𝐶12 + 𝐶𝐶22]

1
2;  𝑡𝑡𝑔𝑔𝜀𝜀 = 𝐶𝐶2𝐶𝐶1−1, тоді вираз (53) можна 

навести інакше: 
𝑒𝑒1 = 𝐶𝐶1 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝐶𝐶2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜀𝜀 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝜀𝜀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 =
𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝜀𝜀).                                                                         (54) 

Сталі 𝐶𝐶1 і 𝐶𝐶2 (або сталі  𝑎𝑎 та 𝜀𝜀) обчислюються за 
початковими умовами – у момент часу 𝑡𝑡 = 0 треба задати 
місцезнаходження точки та її швидкість. 

Коливання у формі (54) іменують вільними, амплітуда їх 
дорівнює 𝑎𝑎 фаза - (𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝜀𝜀), причому ε  - початкова фаза 
коливань, а 𝑘𝑘 - кутова частота, яка визначається числом 
коливань точки за 2𝜋𝜋 секунд. 

Частота коливань 𝑘𝑘 не залежить від початкових умов і 
обумовлена тільки параметрами системи (величинами 𝑐𝑐 і 𝑚𝑚). 
За цима ознаками частоту вільних коливань називають також 
власною частотою. 

Якщо 𝑝𝑝 ≠ 𝑘𝑘, тоді частинне розв’язання рівняння (52) 
відшукується у вигляді 

𝑒𝑒2 = 𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿),     (55) 
де 𝐴𝐴 - невідома стала. Для її обчислення, значення 

величини 𝑒𝑒2 та 𝑒𝑒
••
2 = −𝐴𝐴𝑝𝑝2 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) слід підставити в 

рівняння (52). Отже: 
−𝐴𝐴𝑝𝑝2 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) + 𝐴𝐴𝑘𝑘2 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) = 𝐻𝐻0 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿), 

або  
𝐴𝐴(𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2) 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) = 𝐻𝐻0 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿). 

Тотожне виконання цього рівняння має місце за умови, 
якщо 

𝐴𝐴 =
𝐻𝐻0

𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2
. 

Тоді частинне розв’язання набуває вигляду -  
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𝑒𝑒2 = 𝐻𝐻0
𝑘𝑘2−𝑝𝑝2

𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿).    (56) 
Отже, повне розв’язання диференціального рівняння (52) 

окреслене виразом: 
𝑒𝑒 = 𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2 = 𝐶𝐶1 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝐶𝐶2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝐻𝐻0

𝑘𝑘2−𝑝𝑝2
𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿), 

  (57) 
де 𝐴𝐴 = 𝐻𝐻0

𝑘𝑘2−𝑝𝑝2
- амплітуда вимушених коливань. 

Проаналізуємо ступінь впливу співвідношення частот 
збуджуючої сили (𝑝𝑝) і власної (𝑘𝑘) на коливальний процес. Для 
цього здійснимо наступні перетворення: 

𝐴𝐴 = 𝐻𝐻0
|𝑘𝑘2−𝑝𝑝2|

= 𝐻𝐻

𝑐𝑐�1−𝑝𝑝
2

𝑘𝑘2
�

= 𝜕𝜕ст

�1−𝑝𝑝
2

𝑘𝑘2
�
,    (58) 

де 𝑒𝑒ст = 𝐻𝐻𝑐𝑐−1 - величина статичного відхилення точки 
від положення рівноваги за умови дії сили, яка дорівнює 
максимальному значенню збуджуючої сили. Позначимо 

𝜇𝜇 =
𝐴𝐴
𝑒𝑒ст

=
1

�1 − 𝑝𝑝2
𝑘𝑘2�

. 

Величина µ  являє собою коефіцієнт динамічності. Він 
показує, у скільки разів амплітуда коливань перевищує 
статичне відхилення. На графіках (рис. 9) видно, якщо 𝑝𝑝

𝑘𝑘
→ 1, 

тоді коефіцієнт динамічності стрімко зростає. 

 
Рис. 9 Коефіцієнт динамічності 
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Повернемося до розв’язання рівняння (52) і визначимо 

довільні сталі інтегрування за наступних початкових умов: 
𝑡𝑡 = 0;  𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0; 𝑒𝑒

•
= 𝑒𝑒0

•
. 

Підставимо їх значення у вираз (57) та до формули 
швидкості руху  

𝑒𝑒
•

= −𝑘𝑘𝐶𝐶1 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝑘𝑘𝐶𝐶2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝑝𝑝𝐻𝐻0
𝑘𝑘2−𝑝𝑝2

𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿),. 
Це дасть змогу обчислити сталі: 

𝐶𝐶1 = 𝑒𝑒0 −
𝐻𝐻0

𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2
𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝛿𝛿 ;   𝐶𝐶2 =

𝑒𝑒0
•

𝑘𝑘
−
𝑝𝑝
𝑘𝑘

𝐻𝐻0
𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛿𝛿. 

З оглядом на це, остаточно отримаємо: 

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 +
𝑒𝑒0
𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡

−
𝐻𝐻0

𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2
�𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 +

𝑝𝑝
𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡� + 

+ 𝐻𝐻0
𝑘𝑘2−𝑝𝑝2

𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿).  (59) 
Наведена форма запису дозволяє побачити, що навіть за 

нульових початкових умов ( 0; 0x x
•

= = ), матеріальна точка 
виконує коливання з власною частотою k . Вони описуються 
доданком - 

𝐻𝐻0
𝑘𝑘2−𝑝𝑝2

�𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝑝𝑝
𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑡𝑡�, . 

Очевидно також, що їх амплітуда не залежить від 
початкових умов. 

За частоти Р, максимально наближеної до значень 
власної частоти k , наступає своєрідне явище, яке іменується 
«биттям». Отже, нехай 𝑝𝑝

𝑘𝑘
≈ 1, але 𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2 ≠ 0. Тоді вираз (59), 

за умови 𝑒𝑒0 = 0 та 𝑒𝑒0
•

= 0, набуває вигляду - 

𝑒𝑒 ≈
𝐻𝐻0

𝑘𝑘2 − 𝑝𝑝2
[𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) − 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝛿𝛿)], 
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або так: 
𝑒𝑒 ≈ 2𝐻𝐻0

𝑘𝑘2−𝑝𝑝2
𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 �𝑝𝑝−𝑘𝑘

2
𝑡𝑡� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝑝𝑝+𝑘𝑘

2
𝑡𝑡 + 𝛿𝛿�.  (60) 

 

 
Рис. 10 Графік накладання двох коливань 

 
Графічне зображення цього руху наведене на рис.10. 

Внаслідок накладання двох коливань, виникають рухи з 
частотою 𝑝𝑝+𝑘𝑘

2
, амплітуда котрих модульована іншою 

періодичною функцією - 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 �𝑝𝑝−𝑘𝑘
2
𝑡𝑡�. 

Розглянемо тепер випадок, коли власна частота дорівнює 
частоті збуджуючої сили, тобто 𝑝𝑝 = 𝑘𝑘. У цьому випадку 
частинне розв’язання (55) розшукується в іншому вигляді 

𝑒𝑒2 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛾𝛾).    (61) 
Підставивши вираз (61) у вихідне диференціальне 

рівняння (52), отримуємо - 
2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛾𝛾) = 𝐻𝐻0 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿). 

Скорегуємо значення аргументу косинуса у лівій частині 
цього рівняння додавши та віднявши величину δ . Тоді ліва 
частина набуває вигляду: 
2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛾𝛾 + 𝛿𝛿 − 𝛿𝛿) = 2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠[(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) + (𝛾𝛾 − 𝛿𝛿)] = 
= 2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿) − 2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿). 
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Приймаючи це до уваги, можна записати: 
2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿) − 2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿)

= 𝐻𝐻0 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿). 
Звідси походить, що рівність буде мати місце лише тоді, 

коли коефіцієнти при 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) та 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿) у лівій і 
правій частинах будуть дорівнювати, тобто 

�2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿) = 0;
−2𝐴𝐴𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛( 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿) = 𝐻𝐻0. 

З першого знаходимо величину γ  - 

𝛾𝛾 − 𝛿𝛿 =
𝜋𝜋
2

;   𝛾𝛾 =
𝜋𝜋
2

+ 𝛿𝛿, 
а з другого - A : 

𝐴𝐴 = −𝐻𝐻0
2𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛(𝛾𝛾−𝛿𝛿)

= −𝐻𝐻0
2𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛�𝜋𝜋2+𝛿𝛿−𝛿𝛿�

= −−𝐻𝐻0
2𝑝𝑝

 . 

Обчислені значення довільних сталих 𝐴𝐴 і 𝛾𝛾 дають 
можливість записати розв’язання диференціального рівняння 
наступним чином: 

𝑒𝑒 = 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛( 𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝜀𝜀) −
𝐻𝐻0𝑡𝑡
2𝑝𝑝

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿). 

За початкових умов 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0, 𝑒𝑒
•

= 𝑒𝑒0
•

, маємо: 

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑝𝑝 𝑡𝑡 +
𝑒𝑒0

•

𝑝𝑝
𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑝𝑝 +

𝐻𝐻
2𝑝𝑝2

[𝑠𝑠𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑝𝑝 𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛿𝛿 − 𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛿𝛿)]. 

 
Рис. 11 Графік функції 𝑒𝑒2(𝑡𝑡) 
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На рис. 11 наведено графік функції 𝑒𝑒2(𝑡𝑡). З нього видно, 
що коли k  дорівнює 𝑝𝑝, тобто 𝑘𝑘 = 𝑝𝑝, тоді починає необмежено 
зростати амплітуда коливань у часі. Це явище носить назву 
частотного резонансу. 

Висновки. За результатами математичного моделювання та 
заданих вхідних і вихідних сигналів отримано графіки на 
основі синусоїди з випадковими відхиленнями. Отримано 
координатні точки вхідного х і вихідного у графіків (де по осі 
х відкладався час t=28 секунд з кроком h=2 секунди). Вже, з 
отриманих координат, було побудовано новий графік, де по  
осі х були відкладені координати вхідного сигналу, по у - 
вихідного. За допомогою програми Turbo Pascal було 
проведено апроксимацію. Результати апроксимації у вигляді 
графіків дають змогу стверджувати, що зі збільшенням степені 
функції апроксимація точок відбувається точніше і отримує 
вигляд, наближений до вхідного сигналу. Таким чином, можна 
забезпечити зменшення (ослаблення), а в деяких випадках, 
навіть, нівелювання впливу на високочастотну похибку. 
Математично доведено, що при накладанні двох коливань 
виникають рухи з частотою 𝑝𝑝+𝑘𝑘

2
, амплітуда котрих 

модульована іншою періодичною функцією. Встановлено, що 
за нульових початкових умов матеріальна точка виконує 
коливання з власною частотою, а коли власна частота 
дорівнює частоті збуджуючої сили (𝑝𝑝 = 𝑘𝑘), настає явище 
частотного резонансу, тобто відбувається необмежене 
зростання амплітуди коливань у часі. 
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ODDÍL 7. NÁRODNÍ BEZPEČNOST 
 

§ 7.1 ВІЙСЬКОВА ПОЛІЦІЯ ПОТРІБНА ВЖЕ СЬОГОДНІ 
(Гуцол В.В., Головне управління Військової служби 
правопорядку  Збройних Сил України, Романенко Є.О., 
Національний Авіаційний Університет) 

 
Вступ. В Україні йде війна, в якій українська нація веде 

небачену у 21-му сторіччі битву за своє існування. Російське 
вторгнення в Україну 2022 році — відкритий  воєнний 
напад  Росії на Україну, розпочатий 24 лютого 2022 року. Це 
частина російсько-української війни, розв'язаної Росією               
2014 року, участь у якій РФ намагалася заперечувати. 
Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 
2022 року засудила дії Росії та назвала їх агресією проти 
України. Міжнародний суд ООН в  Гаазі 16 березня 2022 року 
зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року 
воєнні дії в Україні.[1]  

Вторгнення пов'язане з тривалою російсько-
українською гібридною війною. Її підґрунтям є те, що Україна 
була наріжним каменем Радянського Союзу, доки не 
проголосувала переважною більшістю населення 
за  незалежність на демократичному референдумі 1 грудня 
1991 року. Позбувшись політичного тиску Радянського Союзу, 
більшість східноєвропейських держав здійснили прагнення 
своїх народів до європейської інтеграції і приєдналися 
до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).  У 
2008 року, Україна заявила про свій намір добиватись 
майбутнього членства в НАТО шляхом поступового 
наближення до його політичних і військових стандартів.[2] 

 Дев’ятий місяць героїчні Збройні сили України (ЗСУ) 
чинять опір російським загарбникам. Завдяки винятковій 
мужності українських захисників і ефективному та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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компетентному управлінню військовими операціями, ворогу 
не вдалося досягти жодної стратегічної мети у цій війні. 

Виклад основного матеріалу. ЗСУ вступили у цю війну 
збагачені значним досвідом військових інструкторів США, 
Великої Британії, Канади та інших країн. Зараз відбувається 
дуже швидке та ефективне переоснащення ЗСУ на натовські 
стандарти. Але натовські стандарти - це не тільки рівень 
оснащення військ сучасною зброєю і технікою, це й 
взаємостосунки, які виникають у військовому середовищі в 
період війни. а тому вже зараз абсолютно є зрозумілим та 
необхідним запровадження в Україні військової юстиції за 
натовськими стандартами. 

Військова юстиція - це військова прокуратура, військові 
суди та військова поліція, як єдина цілісна система. І перший 
крок вже робиться – це створення  військової поліції, як орган 
досудового розслідування, яка окрім того  здійснює ще деякі 
функції в інтересах збройних сил. 

Збройний конфлікт на Сході України спровокував 
загострення криміногенної ситуації у державі загалом та у 
Збройних Силах України зокрема. Перешкодити цьому можна 
лише за умови функціонування дієвої системи органів 
правопорядку, у тому числі й військової поліції. 

Через особливості режиму відносини в армії будуються 
не так, як у цивільному житті. Правопорушення військових 
мають специфічну особливість – їх чинять, зазвичай, озброєні 
люди. І зброя становить небезпеку як їм самих, так оточуючих, 
а головне – цивільного населення. Цьому сприяють тонка 
грань між війною і миром, посттравматичні стресові розлади у 
військовослужбовців, їхнє «звикання» до зброї та боєприпасів, 
які в конфліктній ситуації є знаряддям скоєння тяжких 
резонансних злочинів, у тому числі й убивства товаришів по 
службі. Подібні факти, які періодично наводяться у засобах 
масової інформації, ілюструють лише частину проблем у 
зв'язку з латентністю та певною закритістю такої інформації. В 
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умовах, у яких перебуває сьогодні наша країна, злочинність в 
армії має особливий характер.[3]  

Військовий правопорядок - заснований на нормах права 
порядок у збройних силах. В Україні нормативною основою 
військового правопорядку є військове законодавство як 
складова частина єдиної системи законодавства. Норми цього 
законодавства містяться в чинних у ЗСУ нормативно-правових 
актах. Важливе значення у нормативному регулюванні 
військового правопорядку  належить також статутам ЗСУ. 
Військовий правопорядок забезпечується не тільки 
нормативними актами, а й реальним, гарантованим їх 
виконанням. За порушення відповідних норм і правил винні 
особи притягаються до юридичної відповідальності.[4]  

Сьомого березня 2002 р. було прийнято Закон України 
«Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 
України», відповідно до ст. 1 якого Військова служба 
правопорядку у ЗСУ – це спеціальне правоохоронне 
формування у складі ЗСУ, призначене для забезпечення 
правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців ЗСУ в місцях дислокації 

військових частин, у військових навчальних закладах, 
установах та організаціях, військових містечках, на вулицях і 
в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим 
правопорушенням у ЗСУ, їх припинення; 

для захисту життя, здоров’я, прав і законних інтересів 
військовослужбовців, військовозобов’язаних під час 
проходження ними зборів, працівників ЗСУ, а також для 
захисту майна ЗМУ від розкрадання та інших протиправних 
посягань, а так само для участі у протидії диверсійним виявам 
і терористичним актам на військових об’єктах [4].  

Водночас законодавець не наділив цю Службу 
повноваженнями щодо здійснення досудового розслідування 
військових злочинів та притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності, зосередившись переважно на 
превентивних функціях. 
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Щодо досудового слідства то Військова служба 
правопорядку має повноваження лише сприяти в межах своєї 
компетенції іншим органам, які займаються такими справами 
(органам дізнання, органам попереднього (досудового) 
слідства, судовим органам) , органам державної влади тощо). 
Простіше кажучи, сьогодні ВСП у разі виявлення діяння, що 
має ознаки кримінального злочину, має повноваження лише 
провести службове розслідування (опитати свідків та 
оформити відповідні протоколи) та направити матеріали про 
це до поліції чи іншого правоохоронного органу. 

Якщо говорити про стандарти НАТО, то Військова 
поліція має бути повноцінним правоохоронним органом, який 
матиме весь необхідний інструментарій для боротьби з 
військовими злочинами та забезпечення правопорядку у 
військовому відомстві. Тобто Військова поліція має 
розслідувати злочини, вчинені як військовослужбовцями, так і 
щодо них. Також у передбачених законом випадках 
забезпечувати виконання кримінальних покарань та 
застосування адміністративних стягнень у вигляді арешту із 
утриманням на гауптвахті.  

Враховуючи нинішні функції Військової служби 
правопорядку, новостворена Військова поліція також має 
залишити за собою обов'язки щодо протидії диверсійним 
проявам та терористичним актам на військових об'єктах ЗСУ 
та в системі Міноборони. Також є думка, що діяльність 
Військової поліції має поширюватись на всі військові 
формування, а не лише на Збройні сили України. Її діяльність 
може спрямовуватися та координуватися міністром оборони. 

Стаття 17 Конституції України чітко визначає, що 
військові формування, на відміну поліцейських органів, не 
можуть бути використані для обмеження прав і свобод 
людини. Виходить, що права військовослужбовців що 
неспроможні обмежуватися іншими військовослужбовцями, 
лише особами, виконують поліцейські функції. Тобто, якщо 



        MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
                           Svazek XXVII mezinárodní kolektivní monografie 

 
  

 405 

Військовій поліції хочуть надати слідчі функції, вона не може 
складатися з військовослужбовців — це мають бути чи 
держслужбовці, чи інші спеціалісти із відповідною 
підготовкою. А це багато в чому підриває саму ідею 
військового слідчого органу.[5]  

Вперше спеціалізовані поліцейські підрозділи з'явилися 
в англійській армії на початку 16 ст. В Росії у 17 – серед.                     
19 століття поліцейські функції виконували профоси – спец. 
солдати й унтер-офіцери, які слідкували за дотриманням 
порядку в місцях дислокації, наглядали за заарештованими і 
виконували тілесні покарання. У гарнізонах наприкінці 18– у 
19 ст. роль військової поліції відігравали гарнізонні полки. 
Крім того, вони займалися охороною фортець і укріплених 
районів та організацією військової підготовки ополченців із 
числа цивільного населення (зокрема під час Вітчизняної 
війни 1812 року). Вітчизняна війна 1812 року показала 
необхідність у військах кадрових частин охорони 
правопорядку. 1815 році були сформовані дві такі частини які 
назвали «жандармськими» Жан- дармами (від французької 
gensd'armes. - Люди при зброї) з XV століття в Європі називали 
важкоозброєних вершників, а згодом  військовослужбовців 
військово-поліцейських частин.[4] 

 У період Визвольних змагань 1917–1921 найбільш 
досконалою була система, прийнята в УГА. В місцевостях, 
зайнятих її військами, порядок забезпечували стаційні 
команди, організовані при штабах корпусів. Існувала також 
польова жандармерія, що наводила лад у прифронтовій смузі 
та, при необхідності, виконувала обов'язки державної 
жандармерії. При бригадах УГА діяли відділи польової 
жандармерії (30–50 осіб), при корпусах – сотні (100–110 осіб).  

У Збройних силах (ЗС) СРСР питаннями підтримання 
порядку та законності, боротьбою з правопорушеннями та 
злочинами військовослужбовців займалися військові 
комендатури, що діяли за гарнізонним принципом. Питання 
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безпеки дорожнього руху в армії займалася військова 
автоінспекція (ВАІ). Крім того, правоохоронні функції в армії 
виконувала військова юстиція – система органів військової 
прокуратури у підпорядкуванні Генерального прокурора 
СРСР та військових трибуналів, підпорядкованих 
Міністерству юстиції. Після розпаду СРСР системи військових 
комендатур, ВАІ та військової юстиції успадкували і російські 
збройні сили. Військові комендатури виявилися 
малоефективними в умовах різкого зростання кількості 
злочинів в армії. Такий порядок зберігався і в ЗС України 
протягом 1991–2002. 

Днем народження Військової служби правопорядку 
є    19 квітня 2002 року, коли було видано перший наказ по 
ВСП про початок формування її структурних підрозділів. У 
2022 році ВСП відзначила своє 20-річчя.[4] 

Основними завданнями Служби правопорядку є: 
- виявлення причин, передумов і обставин кримінальних 

та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та 
на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили 
військові частини (місця служби); 

- запобігання вчиненню і припинення кримінальних та 
інших правопорушень у Збройних Силах України; 

- участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні 
громадського порядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, 
військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; 

- захист майна Збройних Сил України від розкрадання та 
інших кримінально протиправних посягань; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху військових 
транспортних засобів; 

- участь у гарнізонних заходах; 
- виконання у передбачених законом випадках рішень 

про тримання військовослужбовців на гауптвахті; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
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- забезпечення виконання кримінального покарання 
стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені 
до тримання у дисциплінарному батальйоні; 

- сприяння у межах своєї компетенції органам, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органам 
досудового розслідування та суду, органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування, органам військового 
управління, підприємствам, установам, організаціям у 
виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків; 

- участь у протидії диверсійним проявам та 
терористичним актам на військових об'єктах. 

При прийнятті рішення про введення в Україні чи в 
окремих її місцевостях режиму воєнного або надзвичайного 
стану на Службу правопорядку додатково покладаються 
завдання щодо: 

- участі у боротьбі з ворожими диверсійно-
розвідувальними групами на території України; 

- організації збору, супроводження та охорони 
військовополонених з місць (місцевостей), де вони 
утримуються після взяття їх в полон, до таборів для тримання 
військовополонених або дільниць для тримання 
військовополонених; 

- поводження з військовополоненими в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України; 

- забезпечення дотримання комендантської години в 
гарнізонах; 

- охорони військових об'єктів, військових містечок та їх 
населення, сприяння його евакуації; 

- відновлення та підтримання порядку і дисципліни у 
військових частинах; 

- контролю за рухом транспортних засобів і 
перевезенням вантажів Збройних Сил України.[3] 

Військову службу правопорядку у ЗС України 
становлять: органи управління (Головне управління військової 
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служби правопорядку. у ЗС України і територіальні 
управління); підрозділи служби (охорона військових об'єктів; 
патрульно-постова служба; безпека дорожнього руху; 
дізнання; спец, призначення); навчальний центр служби. 
Рішення про створення відповідних підрозділів цієї служби 
приймає міністр оборони України. Він же здійснює загальне 
керівництво службою через начальника Ген. штабу ЗС 
України.  

Центральне управління ВСП (по місту Києву і Київській 
області, Західне, Південне та Східне територіальні управління 
Військової служби правопорядку у ЗС України, окрім 
безпосередніх зон відповідальності несуть відповідальність за 
виконання завдань і функцій підпорядкованими зональними 
відділами (відділеннями) та військовими частинами ВСП ЗСУ 
у зонах їх діяльності. 

Військова служба правопорядку у ЗС України має право 
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 
вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених 
законами України.  

Порядок і строки проходження військової служби 
військовослужбовцями даної служби, присвоєння їм 
військових звань і звільнення з військ, служби здійснюються 
відповідно до Закону «Про загальний військовий обов'язок і 
військову службу» (1999) та до положень про проходження 
військової служби. 

З 2014 року близько 500 військовослужбовців Військової 
служби правопорядку постійно виконували завдання в районі 
проведення АТО та ООС.  

Чи готова ВСП взяти на себе поліцейські функції? 
У 2017 році був створений 25-й навчальний центр 

Служби правопорядку. Він готує фахівців для ВСП, а також 
займається перепідготовкою та підвищенням кваліфікації за 
стандартами військової поліції країн-членів НАТО. У                    
2020 навчальному році найбільше уваги приділялося 
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підготовці військовослужбовців сержантського складу 
Служби правопорядку в системі багаторівневої підготовки 
сержантського складу ЗСУ. Для цього на базі навчального 
центру розгорнули школу Військового поліцейського 
відповідно до досвіду країн-партнерів НАТО. 

 Нині в навчальному центрі готують фахівців рядового та 
сержантського складу за спеціальністю “Правоохоронна 
діяльністьˮ. Терміни навчання: військові ВСП рядового 
складу (базовий курс військового поліцейського) – 3 місяці; 
сержанти ВСП та солдати, які висуваються для призначення на 
сержантські посади для підрозділів Військової служби 
правопорядку базового рівня – 3 місяці; курс підвищення 
кваліфікації сержантського складу – 1 місяць. 

 У Військовому інституті КНУ ім. Т. Шевченка готують 
офіцерські кадри за спеціалізацією "Правоохоронна діяльність 
в Збройних Силах України" в Україні. Перший набір до ВІКНУ 
був влітку 2016 року. Тоді навчання розпочали 20 курсантів. 

Курси підвищення кваліфікації військовослужбовців 
ВСП також є в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого. 

Міжнародна співпраця. З 2015 року почала набирати 
значних обертів співпраця з західними партнерами. Для її 
поглиблення створена група міжнародного співробітництва та 
миротворчих операцій у Головному управлінні ВСП. 

У вересні 2017 року було створено навчальний центр 
Військової поліції. Це відкриває для нас можливості самим 
готувати своїх солдатів та сержантів як майбутніх                 
військових поліцейських. Спільно з міжнародними 
фахівцями  розробили перші навчальні програми підготовки, 
що дозволило центру одразу розпочати курси. 

Наприкінці 2018 року було збільшено спроможність 
центру вдвічі, щоб забезпечити одночасне навчання 120 
слухачів. У навчальному центрі Служби правопорядку наразі 
проходять службу п’ять іноземних військовослужбовців на 
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ротаційній основі, також додатково приїжджають іноземні 
фахівці для проведення навчальних курсів та підготовки 
наших інструкторів. 

У 2019 році ВСП отримала матеріально-технічну 
допомогу від США на суму близько 300 тис. доларів США 
(здебільшого   слідче      обладнання).       Також        надійшла   
канадська матеріально-технічна  допомога на суму                             
1,2 млн доларів США. Це автомобілі та навчальне обладнання 
для навчального центру Служби правопорядку. Нове 
обладнання сприяє підвищенню наших спроможностей та 
покращенню якості підготовки солдатів та сержантського 
складу ВСП у навчальному центрі.[6] 

19 квітня 2018  року, м. Василькова, що на  Київщині, 
відбулися урочистості з нагоди відзначення 16 річчя створення  
Військової служби правопорядку Збройних Сил України 
та вручення Бойового прапора 138-му Центру спеціального 
призначення ВСП (протидії диверсіям та терористичним 
актам). 23 серпня 2021 року Указом Президента України від 
23.08.2021 № 409/2021 138 центру спеціального призначення 
(протидії диверсіям та терористичним актам) присвоєне 
почесне найменування «імені князя Володимира 
Святославича». [7] В жовтні 20222 року, з нагоди Дня ЗСУ, 
Глава держави вручив відзнаку Президента України «За 
мужність та відвагу»  138 центру спеціального призначення 
(протидії диверсіям та терористичним актам) імені князя 
Володимира Святославича Військової служби правопорядку. 

У лютому 2022 року тридцять сержантів Військової 
служби правопорядку пройшли сьомий проведений у 
Навчальному центрі ВСП 6-тижневий  курс фахової 
підготовки сержантів базового рівня. Упродовж цього часу 
вони опанують шість модулів: «управління підлеглим 
особовим складом», «контроль дій патруля Військової служби 
правопорядку», «контроль за поводженням із затриманими 
військовослужбовцями», «проведення підготовки особового 
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складу», «правова основа діяльності військового 
поліцейського», «контроль діяльності із забезпечення 
дотримання Правил дорожнього руху». Предмети підготовки 
охоплюють усі аспекти діяльності командира невеликого 
підрозділу.  Одне з головних завдань курсу — розвиток 
лідерських якостей сержантів. Навчання за цією програмою 
пройшли понад дві сотні сержантів Військової служби 
правопорядку ЗС України. 

В травні 2022 року у Литві відбулось засідання 
підкомітету військової поліції Багатонаціонального 
об’єднаного координаційного комітету (БОКК) з питань 
військового співробітництва та оборонного реформування за 
участю представників Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України та військових правоохоронців країн-
партнерів.У заході взяли участь військові правоохоронці зі 
США, Канади, Великої Британії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Німеччини та Швеції. Також до заходу 
долучилися представники Центру досконалості Військової 
поліції НАТО. 

Нагадаємо, що підкомітет військової поліції БОКК було 
створено у 2016 році за участю країн-партнерів НАТО через 
необхідність проведення структурних змін, трансформації 
системи військового управління ЗС України та потреби в 
адаптації поточної структури до сучасних викликів, а також 
подальшому всебічному розвитку оперативних і бойових 
спроможностей. 

Підкомітет військової поліції складається з робочих 
груп, які відповідають за процес реформування Військової 
служби правопорядку у ЗС України, кожна за своїм 
напрямком. До підкомітету, зокрема, входять такі робочі 
групи: з розроблення проєкту Закону України «Про військову 
поліцію», з розроблення доктринальних документів та 
стандартів Військової служби правопорядку, з розвитку 
слідчих спроможностей та з розроблення навчальних програм. 
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18 листопада представники Міністерства оборони 
України з Військовою службою правопорядку (ВСП) та 
прокуратури, ДБР, СБУ проїхали східні області. Під час 
поїздки учасники провели спільні координуючі дії. «Тому що 
виклики зараз спільні для всіх і долати їх можливо тільки 
разом», – написала  заступник Міністра оборони України 
Ганна Маляр у Фейсбук. За її словами, у Військової служби 
правопорядку така робота, про яку публічно і сказати зараз 
неможна – майже все секретне. 

10 грудня 2022 року українські військові правоохоронці 
взяли участь у щорічній конференції з вивчення досвіду 
військових поліцій країн-членів НАТО  «Діяльність 
військових поліцій проти поточних ключових загроз безпеці – 
минулий досвід та майбутні виклики 2022». Міжнародна 
конференція відбулась у Центрі досконалості Військової 
поліції НАТО (Бидгощ, Польща). 

15 лютого  2022 року у Верховній Раді було 
зареєстровано законопроект №6569-1 «Про військову 
поліцію», підготовлений групою депутатів на чолі з депутатом  
Іонушас С.К.  – головою Комітета ВР з питань правоохоронної 
діяльності.[8] Законопроєкт є альтернативним до проєкту 
Закону України «Про Державне бюро військової юстиції» від 
28 січня 2022 року № 6569, поданий народним депутатом 
України Олександром Дануцею. Вказана законодавча 
ініціатива (№6569) містить у своїй основі норми, базові 
положення та переважну більшість статей законопроєкту від 
21 травня 2018 року № 8387 «Про Державне бюро військової 
юстиції», що був поданий народними депутатами України 
Андрієм Кожем’якіним, Марією Матіос та Ігорем Лапіним, з 
усіма його помилками, неузгодженостями та протиріччями.  

Зважаючи на те, що за останній час було внесено низку 
змін до чинного законодавства з питань національної безпеки 
і оборони, а у підсумку це унеможливлюватиме належну 
імплементацію законопроєкту № 6569 у випадку його 

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid06Qp3hCr8HTWNPP9tdhTykEty8MTUJLmfwdf91jh57KvjzhZgqX3naQfuPLXB8keWl
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прийняття, - вноситься як альтернативний проєкт Закону 
України «Про Військову поліцію».[8] 

Поточний стан загроз обороноздатності держави, 
зовнішнє вторгнення РФ виявили необхідність додаткового 
підвищення рівня організації Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів у воєнній сфері. У 
Європі розуміли, що Росія порушила норми міжнародного 
права, коли напала 2008 року на Грузію, коли 2014-го 
анексувала український Крим та розпочала агресію на Донбасі, 
але вважали ці конфлікти, так би мовити, локальними. Тепер, 
після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, для 
керівництва ЄС стало очевидним, що йдеться не про проблему 
локального характеру, а про руйнування системи безпеки у 
Європі та світі загалом. 

У пояснювальній  записці до законопроекту  №6569-1 
«Про Військову поліцію»  вказується що уповільнене 
реформування системи правоохоронних органів у воєнній 
сфері несе загрози обороноздатності та національній безпеці 
України через: недосконалість підходів до формування 
державної політики та правового регулювання відносин при 
забезпеченні законності та правопорядку; наявність системних 
проблем у забезпеченні належного рівня правопорядку та 
дисципліни серед військовослужбовців у районі здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації; 
відсутність скоординованих дій правоохоронних органів при 
здійсненні повноважень через їх вузьку спеціалізацію, 
розпорошення функцій досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, 
та правопорушень, вчинених на території військових частин, 
установ, організацій, в інших місцях дислокації об’єктів сил 
оборони, оборонно-промислового комплексу України, 
оперативно-розшукової діяльності, представництва інтересів 
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держави у судах та здійснення превенції; відсутність 
ефективної системи управління правоохоронними органами, 
які комплектуються військовослужбовцями, як цілісною 
функціональною системою, здатною забезпечити законність у 
військових формуваннях та оборонній сфері; недостатність 
кваліфікованого кадрового потенціалу. 

Здійснення досудового розслідування військових 
кримінальних правопорушень відповідно до частини 4 ст. 216 
КПК України віднесено до компетенції слідчих Державного 
бюро розслідувань, що є невластивим для правоохоронного 
органу, завданням якого є розслідування кримінальних 
правопорушень, вчинених топ-чиновниками, суддями, 
працівниками правоохоронних органів та здійснення заходів 
щодо встановлення системних причин та умов проявів 
організованої злочинності. 

Водночас кримінальні провадження про злочини щодо 
збройної агресії Російської Федерації здійснюються слідчим 
органів Національної поліції, Державного бюро розслідувань, 
Служби безпеки України.  

Аналогічно різними правоохоронними органами 
здійснюється досудове розслідування інших злочинів, 
вчинених військовослужбовцями, та злочини, потерпілими від 
яких є військовослужбовці.  

Проте на вказані органи чинним законодавством не 
покладається комплексне завдання забезпечення законності і 
правопорядку у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях.  

Крім того, зазначені правоохоронні органи та органи 
прокуратури не мають жодних повноважень щодо вжиття 
превентивних заходів, направлених на запобігання 
правопорушенням у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях, оборонно-промисловому комплексі 
держави  і лише у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом, органи прокуратури можуть представляти 
інтереси держави в судах. 
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Діюча Військова служба правопорядку у Збройних 
Силах України немає жодних повноважень щодо здійснення 
оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування 
військових кримінальних правопорушень і притягнення 
винних осіб до кримінальної відповідальності.  

Упродовж 2021 року близько 12 тисяч військовослужбовців, 
які самовільно залишили місця несення служби, оголошені в 
розшук. Водночас органи Національної поліції України 
належного розшуку цих осіб в рамках оперативно-розшукових 
справ не проводили. Керівництво Національної поліції, 
ініціювало залучення до розшуку військовослужбовців  
оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань. 
Проте ДБР же упродовж 2021 року завело лише одну 
оперативно-розшукову справу для розшуку 
військовослужбовця, який самовільно залишив місце несення 
служби, а на зауваження щодо необхідності активізації цієї 
роботи не реагує.  

Відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, 
які самовільно залишили місця несення служби, 
незабезпечення невідворотності їх покарання, негативно 
позначається на стані боєготовності та правопорядку у 
Збройних Сил України та інших військових формуваннях.    

Неузгодженості чинного законодавства, специфіка 
військової структури держави, інститутів Збройних Сил 
України та інших військових формувань вказують на 
необхідність функціонування системи військової юстиції в 
Україні, зокрема утворення Військової поліції, удосконалення 
діяльності військових прокуратур тощо. 

За таких обставин, з метою забезпечення своєчасного та 
належного реагування на кризові ситуації, які загрожують 
національній безпеці та обороноздатності держави, підготовлений 
проєкт Закону України «Про Військову поліцію». 

Авторським колективом ураховано, що відповідно до 
Указу Президента України від 8 листопада 2019 року 
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№ 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та 
зміцнення держави» [9] у сфері обороноздатності передбачено 
створення саме Військової поліції, а Указом Президента 
України від 1 лютого 2022 року № 36/2022 «Про першочергові 
заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, 
підвищення привабливості військової служби у Збройних 
Силах України та поступового переходу до засад професійної 
армії»[10] передбачено збільшення чисельності Збройних Сил 
України до 2025 року на 100 тисяч осіб для підвищення 
оборонних спроможностей держави.   

Крім того, пунктом 5.7 Стратегічного оборонного 
бюлетеня України, затвердженого Указом Президента України 
від 17 вересня 2021 року № 473/2021, передбачено завдання 
щодо реформування Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України у Військову поліцію, яка буде здатна 
виконувати завдання з підтримання правопорядку в системі 
Міністерства оборони України, та одночасно передбачено 
розвиток спроможностей слідчих підрозділів та підрозділів 
оперативно-розшукових заходів Військової поліції, розвиток 
спроможностей органів управління Військової поліції із 
забезпечення правопорядку та антитерористичного забезпечення 
на потенційно небезпечних об'єктах у системі Міністерства 
оборони України. 

Також передбачається досягнення сумісності Військової 
поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.[8] 

Законопроєкт передбачає утворення Військової поліції 
як центрального органу виконавчої влади із спеціальним 
статусом, який забезпечує інтереси держави у сфері оборони 
та національної безпеки України із здійснення правоохоронної 
діяльності з попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття злочинів, кримінальних 
проступків, віднесених до його підслідності, а також 
превентивних заходів з метою забезпечення законності та 
правопорядку у Збройних Силах України, інших утворених 
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відповідно до законів України військових формуваннях, в 
Міністерстві оборони України, органах управління силами і 
засобами, які залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони, у державних замовників у сфері 
оборони, окремих виконавців державного контракту 
(договору) з оборонних закупівель та захисту інтересів 
держави у сфері оборони і національної безпеки України у 
порядку, визначеному законом. 

Утворення такого органу військової юстиції відбудеться 
на основі Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України, а також до нього перейдуть окремі повноваження 
щодо досудового розслідування злочинів та кримінальних 
проступків від Державного бюро розслідувань, Служби 
безпеки України, Національної поліції України. Фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення планується здійснювати 
переважно за рахунок існуючих видатків Державного бюджету 
України на відповідні органи, які реформуватимуться.  

Концептуальні положення проєкту Закону України «Про 
Військову поліцію»: 

1. Військова поліція - центральний орган виконавчої влади 
із спеціальним статусом. Діяльність Військової поліції 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, а 
також Міністром оборони України в межах, визначених законом. 

2. Військова поліція здійснює такі основні завдання:                   
1) правоохоронну діяльність з попередження, виявлення, 
припинення, розслідування та розкриття злочинів, 
кримінальних проступків, віднесених до його підслідності, 
згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу 
України; 2) оперативно-розшукову діяльність; 3) спеціальну 
превенцію у Збройних Силах України; 4) забезпечення 
правопорядку, військової дисципліни у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях тощо. 

3. Керівництво діяльністю Військової поліції здійснює 
Голова та його заступники. 
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4. Військова поліція складатиметься з таких підрозділів: 
1) центрального апарату; 2) головних зональних управлінь та 
їх місцевих управлінь; 3) спеціальних підрозділів;                                   
4) гауптвахт; 5) дисциплінарних батальйонів; 6) тренінгових 
центрів. У складі центрального апарату Військової поліції, 
головних зональних управлінь та їх місцевих управлінь 
утворюються слідчі підрозділи, підрозділи дізнання, 
підрозділи військової поліції, підрозділи спеціальної 
превенції, підрозділи забезпечення представництва в судах, 
оперативні, оперативно-технічні та інші підрозділи, на які 
покладається виконання завдань, визначених цим Законом. 

Департамент розслідувань та спеціальної превенції і 
департамент військової поліції є самостійними структурними 
підрозділами Військової поліції, органами вищого рівня щодо 
відповідних структурних підрозділів головних зональних 
управлінь та їх місцевих управлінь, а головні зональні 
управління є органами вищого рівня щодо місцевих управлінь, 
розташованих у межах військово-адміністративного поділу 
території України, що підпадає під територіальну юрисдикцію 
відповідного головного зонального управління. 

5. Особовий склад Військової поліції складається з 
військовослужбовців, державних службовців та інших 
працівників. Особовий склад буде сформований насамперед за 
рахунок військовослужбовців Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України. Перелік посад 
особового складу Військової поліції, які заміщуються 
військовослужбовцями, та граничних військових звань за 
цими посадами затверджує Президент України за поданням 
Голови Військової поліції. Загальна чисельність 
військовослужбовців, державних службовців та інших 
працівників Військової поліції не може перевищувати 1,5 
відсотка від загальної чисельності особового складу Збройних 
Сил України та інших військових формувань.  В умовах 
воєнного стану регіональне розташування та штат Військової 
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поліції, його органів визначаються і формуються з 
урахуванням пропозицій Генерального штабу Збройних Сил 
України, Міністра оборони України та фактичної кадрової 
потреби. 

6. Керівником Військової поліції є її Голова, який 
призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за 
результатами конкурсного відбору, а у випадку неможливості 
проведення засідань Кабінету Міністрів України під час 
воєнного стану, – виключно Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України.  Головою Військової поліції може бути 
громадянин України, який має вищу юридичну освіту за 
ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за 
спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних 
посадах в органах державної влади не менше шести років, 
вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими 
та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, 
станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки та 
пройшов спеціальну перевірку.  Порядок проведення 
конкурсного відбору Голови Військової поліції визначається 
Кабінетом Міністрів України. . Голова Військової поліції 
призначається строком на сім років за умови укладення 
контракту про проходження військової служби, який підписує 
Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Одна і 
та сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки 
підряд. 

7. Основу Військової поліції складатимуть:  
1) військові поліцейські, які виконуватимуть основні 

функції щодо забезпечення військової дисципліни, 
попередження вчинення злочинів серед військовослужбовців, 
адекватне та оперативне реагування як на факти вчинення 
військовослужбовцями адміністративних правопорушень, так 
і кримінально караних діянь; 

2) слідчі, які здійснюватимуть досудове розслідування 
кримінальних правопорушень - злочинів, віднесених 
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Кримінальним процесуальним кодексом України до 
підслідності Військової поліції, та дізнавачі, які 
здійснюватимуть дізнання;  

3) інспектори, які здійснюватимуть спеціальну 
превенцію у формі перевірок дотримання вимог законодавства 
у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, в 
Міністерстві оборони України, органах управління силами і 
засобами, які залучаються до виконання завдань 
територіальної оборони, у державних замовників у сфері 
оборони та виконавців державного контракту (договору) з 
оборонних закупівель, у статутному капіталі яких частка 
державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків; 

4) офіцери з особливих доручень, які сприятимуть 
здійсненню прокурорами представництва в судах інтересів 
держави у сфері оборони, національної безпеки України, 
представлятимуть інтереси Військової поліції в судах як 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо 
предмета спору, а також здійснюватимуть інші повноваження 
у випадках, визначених законом. 

8.Законом пропонується встановити, що формування 
підрозділів Військової поліції здійснюється насамперед за 
рахунок військовослужбовців Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України. Саме приведена у 
законопроєкті модель створення, формування особового 
складу, функціонування Військової поліції дозволить 
ефективно виконувати визначені завдання вже через 2-3 місяці 
після її створення та призначення керівного складу, дасть 
відчутний ефект вже упродовж першого півроку діяльності.[8] 

Законопроектом пропонується реформаторський підхід 
для комплексного вирішення тих проблемних питань, які вже 
існують у секторі безпеки і оборони та які можуть виникнути 
у подальшому збройного вторгнення Російської Федерації та її 
терористичних утворень. Особливу увагу приділено 
необхідності внесення змін до ряду чинних кодексів та законів 
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для створення належного правового поля діяльності 
новоствореного органу та його взаємовідносин із іншими 
органами державної влади.  

У розвиток даного проєкту Закону одночасно вноситься 
проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 
України,  у зв'язку із прийняттям Закону України «Про 
Військову поліцію». 

Прийняття та реалізація законопроекту може бути 
проведена внаслідок реформування Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, зменшення 
навантаження на інші правоохоронні органи. Кадрове, 
фінансове та матеріально-технічне забезпечення планується 
здійснювати за рахунок вже існуючих видатків Державного 
бюджету України на відповідні органи, частина повноважень 
яких перейде до Військової поліції, зокрема, за рахунок вже 
існуючих видатків Державного бюджету України на відповідні 
органи: з бюджетів Міністерства оборони України, Державного 
бюро розслідувань, а також можливих міжнародних програм 
технічної допомоги країн-партнерів для підготовки військових 
поліцейських. 

Крім того законопроектом передбачається, що він набуває 
чинності лише з 1 січня 2023 року, тобто у наступному 
бюджетному періоді, що дозволить відповідним міністерствам 
та відомствам своєчасно передбачити необхідне бюджетне 
фінансування на наступний рік. [8]  

Висновки. В Україні йде війна, в якій українська нація 
веде небачену у 21-му сторіччі битву за своє існування. 
Російське вторгнення в Україну 2022 році - це 
частина російсько-української війни, розв'язаної Росією 2014 
році, участь у якій РФ намагалася заперечувати. Збройний 
конфлікт на Сході України спровокував загострення 
криміногенної ситуації у державі загалом та у Збройних Силах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)
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України зокрема. Через особливості режиму відносини в армії 
будуються не так, як у цивільному житті. Правопорушення 
військових мають специфічну особливість – їх чинять, 
зазвичай, озброєні люди. В умовах, у яких перебуває сьогодні 
наша країна, злочинність в армії має особливий характер. 
Перешкодити цьому можна лише за умови функціонування дієвої 
системи органів правопорядку, у тому числі й військової поліції 

Сьомого березня 2002 р. було прийнято Закон України 
«Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 
України», відповідно до ст. 1 якого Військова служба 
правопорядку у ЗСУ – це спеціальне правоохоронне 
формування у складі ЗСУ, призначене для забезпечення 
правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців ЗСУ, для запобігання злочинам, іншим 
правопорушенням у ЗСУ, їх припинення; а також для захисту 
майна ЗМУ від розкрадання та інших протиправних посягань, 
а так само для участі у протидії диверсійним виявам і 
терористичним актам на військових об’єктах. Водночас 
законодавець не наділив цю Службу повноваженнями щодо 
здійснення досудового розслідування військових злочинів та 
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, 
зосередившись переважно на превентивних функціях. 

Якщо говорити про стандарти НАТО, то Військова 
поліція має бути повноцінним правоохоронним органом, який 
матиме весь необхідний інструментарій для боротьби з 
військовими злочинами та забезпечення правопорядку у 
військовому відомстві. Тобто Військова поліція має 
розслідувати злочини, вчинені як військовослужбовцями, так і 
щодо них. Також у передбачених законом випадках 
забезпечувати виконання кримінальних покарань та 
застосування адміністративних стягнень у вигляді арешту із 
утриманням на гауптвахті. 

Чи готова ВСП взяти на себе поліцейські функції? ВСП 
окрім виконання основних задач передбачених Законом, за що 
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вона та її військовослужбовці отримають відзнаки та нагороди 
від Президента, Міністра оборони та Генштабу,  проводиться 
велика робота  по підготовці офіцерів, перепідготовці 
сержантського складу по вимогам стандартів НАТО, науково-
технічна співпраця з країнами НАТО, участь в міжнародних 
конференціях та семінарах, участь у законотворчій діяльності. 
Саме приведена у останньому законопроекті (№6569-1) 
модель створення, формування особового складу, 
функціонування Військової поліції дозволить ефективно 
виконувати визначені завдання вже через 2-3 місяці після її 
створення та призначення керівного складу, дасть відчутний 
ефект вже упродовж першого півроку діяльності. 

Законопроект  №6569-1 «Про Військову поліцію» 
покликаний забезпечити інтереси держави з метою 
підтримання військової дисципліни, бойової і мобілізаційної 
готовності Збройних Сил України та інших військових 
формувань України на рівні, що гарантує адекватне 
реагування на загрози територіальній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та 
обороні, здійснення оборонних закупівель, більш ефективного 
контролю за використанням мільярдів гривень, що 
виділяються з Державного бюджету на потреби оборони, та 
ефективне розслідування і розкриття військових кримінальних 
правопорушень та інших кримінальних правопорушень, що 
скоєні в зоні військового чи збройного конфлікту, захист прав 
військовослужбовців, які ціною власного здоров’я і життя 
боронять суверенітет держави та безпеку громадян. 
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ODDÍL 8. KYBERNETICKÁ  
BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ A 
SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 

 
§8.1 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛІВ 

КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ (Яровенко Г.М., Сумський державний 
університет, Римар В.О., Сумський державний університет) 

 
Вступ. Наслідки Четвертої промислової революції не 

тільки позитивно вплинули на розвиток соціально-
економічної сфери у світі, але сприяли й появі такого явища як 
кіберзлочинність. Тенденції останніх років вказують на її 
стрімке зростання у всіх сферах суспільного життя країн світу. 
За даними дослідження Check Point, третя чверть 2022 року 
відзначилася значним стрибком рівня кібератак на 28% в 
порівнянні з відповідним періодом попереднього року [5]. Ця 
тенденція обумовлена не тільки такими факторами, як масова 
діджиталізація, але й складними суспільно-політичними 
явищами, які створюють сприятливі умови для ще більшого 
розгортання злочинності. 2022 рік значною мірою пройшов під 
впливом російської агресії проти України, що також вплинуло 
й на рівень кіберзагроз. Вже перші дні вторгнення Росії 
відзначилися зростанням кількості кібератак на урядовий і 
військовий сектор України. За даними CPR тільки 27-го 
лютого загальна кількість атак зросла на 196% [5]. 

До початку 2022 року світ був значною мірою 
дестабілізований кризою COVID-19, яка відзначилася 
суттєвим стрибком кіберзлочинності в першу чергу в сферах 
освіти та охорони здоров’я. Після швидкого переходу в 
онлайн, що здійснили освітні заклади у відповідь на пандемію, 
вони стали вразливими для кіберзлочинів і постійною ціллю 
для кіберзлочинців [9]. Питання запобігання кібератакам і 
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забезпечення кібербезпеки стоїть як ніколи гостро не тільки 
для перелічених вище сфер та звичайних користувачів мережі, 
але й для компаній різного масштабу. З часом змінюється не 
тільки інтенсивність кіберзлочинів, але і їх характер. Вони 
набувають більш організованих форм, коли атаки 
відбуваються сплановано, не поодинокими хакерами, а цілими 
компаніями, які будують бізнес на цьому та навіть надають 
свої послуги як сервіс. Зловмисники використовують передові 
інструменти, такі як штучний інтелект, машинне навчання та 
роботизацію. Нові технології та їх можливості роблять вже 
відомі форми атак, наприклад, таких як програми-вимагачі та 
фішинг, більш поширеними, що значно зменшують їх 
трудомісткість та собівартість.  

Кіберзлочинність, як явище, в сучасних реаліях має 
епідемічний характер, який набуває стрімкого поширення для 
різних сфер діяльності та користувачів. Рівень злочинності та 
складність самих злочинів будуть лише зростати з часом. Тому 
сьогодні є нагальна потреба у проведенні заходів із 
забезпечення кібербезпеки. Це вже не примха чи додатковий 
захід, який проваджується за умови наявності вільних 
ресурсів, а сувора необхідність, якою не можна нехтувати. 
Тому виникає багато запитань щодо виявлення різних аспектів 
кіберзлочинності, які дозволятимуть формувати комплекс 
превентивних заходів, тобто які б працювали на 
випередження, базуючись на проактивних підходах та методах 
запобігання різного роду злочинів. Одним із таких є 
формування профілів кіберзлочинців, які дозволятимуть 
відстежувати потенційні їх ознаки та застосовувати методи 
швидкого реагування на ситуацію.  

Виклад основного матеріалу. Протидія кіберзлочинам 
вимагає багатодисциплінарного підходу, адже вони 
відбуваються з різних причин. Окрім технічних, є соціально-
економічні, політичні, етичні проблеми, неврегульованість 
державного законодавства та інші. Розробка стратегій 
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боротьби зі злочинною поведінкою у віртуальному просторі 
вимагає багатостороннього підходу, який би дав можливість 
відслідковувати не тільки поодиноких хакерів, але й великі 
кіберзлочинні мережі. 

Найбільш популярною практикою в забезпеченні 
кібербезпеки є побудова системи заходів захисту від вже 
відомих видів атак. Але такий підхід втрачає свою 
ефективність в умовах стрімкої діджиталізації, коли темпи 
виникнення нових типів кіберзлочинів нарощуються так само 
швидко, як і темпи розвитку технологій та тотального 
переходу в онлайн. За таких умов забезпечення безпеки 
вимагає не тільки сучасних знань про потенційні види атак, але 
й про суб’єктів, які їх безпосередньо здійснюють, або можуть 
бути зацікавлені в них, або тим чи іншим чином вмотивовані. 
Захист від кіберзагроз вимагає чіткого розуміння того, хто є 
потенційними зловмисниками, які їх найімовірніші способи 
дій, які ресурси вони мають у своєму розпорядженні, які 
техніки та методи кіберзлочинів вони використають зараз або 
потенційно у майбутньому. Постає складна задача 
ідентифікації загроз та суб’єктів, які їх несуть, що передбачає 
визначення повного контексту, параметрів і змінних, які 
впливають на здатність ефективно захищатися. 

Щоб ідентифікувати кіберзлочинців, відстежити їх 
цифрові сліди та попередити здійснення ними потенційних 
кіберзлочинів, потрібно застосувати спеціалізований, 
узгоджений та ідеографічний підхід. Формування профілю 
кіберзлочинців є одним із основних підходів, яким має 
скористатися кіберрозслідувач. Профілювання, як інструмент 
для боротьби з кіберзлочинністю, практикується у вигляді 
опису фізичних, інтелектуальних та емоційних характеристик 
як злочинців, так і потерпілих на основі наявних відомостей 
про вчинені та зареєстровані злочини. Дана процедура 
створює основу для аналізу, ідентифікації, моніторингу та 
судового переслідування правопорушників. Ця техніка 
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включає в себе обширне профілювання даних різних осіб та їх 
девіантної поведінки, що допомагає в категоризації злочинної 
діяльності на основі способу дії девіантів, а також класів і 
прошарків жертв. 

В загальному розумінні, профілювання передбачає 
класифікацію індивідів на основі їх персональних 
характеристик. При чому, вони можуть бути як сталими, які не 
змінюються протягом всього життя (наприклад, стать, вік, 
етнічна приналежність), або ж змінними (різні поведінкові 
характеристики, звички, образ життя, тощо). Профілювання 
також може базуватися на навмисних припущеннях, 
отриманих з досвіду та навчання, зосереджуючись на зібраних 
даних спостережень за поведінкою злочинців. Наприклад, до 
визначальних, “маркерних” характеристик поведінки може 
бути віднесено:  

− періодичне відвідування певних Інтернет 
ресурсів;  

− користування певними інструментами та 
додатками;  

− нестандартна та непередбачувана поведінка;  
− ведення тіньових розрахунків;  
− здійснення готівкових транзакцій. 

Однією з основних характеристик кіберзлочинців є 
наявність як мінімум базових знань того, як працює та як 
влаштована мережа Інтернет, навичок користування 
технічним та програмним забезпеченням, оскільки деякі 
злочини вимагають досить високого рівня технічної 
підготовки та значних вузькопрофільних знань. 

Інша характеристика, властива більшості кіберзлочинців, це 
неповага до державного законодавства та відсутність відчуття 
покарання за його порушення. Вони часто вступають в 
конфронтацію з існуючими законами, тому що знаходять певні 
недоліки, які дозволяють їм їх порушувати. Також держава 
може мати дійсно слабку базу, яка не визначає обсяги покарань 
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за кіберзлочини. Окрім цього, кіберзлочинці часто 
психологічно не сприймають закон через те, що відчувають 
свою винятковість за рахунок своїх високопрофесійних 
навичок та інтелекту.  

З іншого боку, деякі індивіди нерідко мають викривлене 
сприйняття Інтернету та умов його використання. Через його 
віртуальний характер в розумінні таких людей взаємодія у 
кіберпросторі сприймається як «нереальна», тобто така, що не 
може нести дійсних загроз в реальному житті. Однією з 
найбільш помітних концепцій, яка описує перекручене 
сприйняття віртуального простору, є концепція мінімізації 
авторитету Сулера (аспект розблокування в Інтернеті), згідно 
з якою статус людини оцінюється більш складно в онлайн-
середовищі, ніж офлайн [14]. Наприклад, розповсюдженим 
явищем у соціальних мережах є зневажливе ставлення до 
політиків, якого люди собі не дозволяють в реальному 
публічному просторі. Такий ефект зрівняння в статусі у 
віртуальному просторі часто відбувається в тандемі із 
загальним ігноруванням усталеного соціального порядку, що 
також часто проявляється у віртуальному просторі. 

Наступна характеристика пов’язана з попередньою. 
Вони часто є людьми з високою схильністю до ризику, яка 
тільки посилюється відсутністю відчуття реальності процесів 
у віртуальному просторі. Готовність підвищувати ризик 
витікає з можливості зробити те, що є забороненим, тобто 
пережити певного роду емоції; з шансу маніпулювати, 
домінувати та контролювати когось без безпосереднього 
фізичного контакту та в умовах анонімності. 

В процесі формування профілів кіберзлочинців 
важливим є визначення їх географічного розташування, яке ще 
окремо виділяють як географічне профілювання. Тобто 
географічний профіль створюється з урахуванням місць 
скоєння окремого злочину або пов’язаних з ним серій злочинів 
чи підготовчих дій. В цьому процесі використовується 
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різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для 
картографування злочинів, призначене для допомоги в 
обчисленні інформації про конкретні місця злочинів та 
пріоритетні території навколо місць проживання зловмисника. 
В результаті здійснюється візуалізація, яка може виступати 
допоміжним засобом при виявленні кіберзлочинців та 
ідентифікації районів їх підвищеної активності. 

Основна проблема географічного профілювання полягає 
в специфіці віртуального простору, яка значно ускладнює 
відстеження, знаходження та переслідування кіберзлочинців з 
урахуванням меж, які накладаються законодавчою системою. 
Зловмисник може бути далеко від місця скоєння злочину, 
багато разів змінювати своє розташування та підміняти сліди 
свого реального фізичного розташування. Тому спеціалізоване 
програмне забезпечення повинно передбачати потенційні 
шахрайські заходи кіберзлочинців для мінімізації хибного 
сліду в їх географічних профілях. 

Також окрема увага приділяється визначенню складу 
мотивації кіберзлочинців. Її часто поділяють на кілька 
основних напрямків:  

− тяга за швидким отриманням матеріальної 
вигоди;  

− бажання позбутись почуття залежності чи 
обмеженості; 

− цікавість та допитливість, відчуття нудьги; 
− відчуття задоволеності від здобуття влади; 
− потреба у визнанні чи самоствердженні; 
− бажання виразити чи вистояти політичні або 

соціальні інтереси.  
Більшість зловмисників мають сильну мотивацію, яка 

варіюється від простого бажання розважатися до потреби 
грошей, або емоційних імпульсів, політичних мотивів, 
психічних порушень. Тому виявлення мотивації є складним та 
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важливим аспектом, як в межах розслідування конкретного кейсу, 
так і при побудові профілів потенційних кіберзлочинців [13].  

На основі аналізу різних видів мотивації до 
кіберзлочинів відомий спеціаліст в галузі кіберкриміналістики 
Маркус Роджерс виділив вісім типів зловмисників: новачки, 
кібер-панки, кодери, хакери старої гвардії, професійні 
кіберзлочинці, кібертерористи, дрібні злодії, 
невдоволені/колишні співробітники [12]. 

Новачки характеризуються обмеженим рівнем технічних 
навичок та навичок програмування, тому у здійсненні 
кіберзлочинів вони більше покладаються на вже існуючі 
набори інструментів. Вони можуть завдати значної шкоди 
системам, оскільки не в повній мірі розуміють всіх механізмів 
кібератаки. Їх цілі рідко є конкретизованими, а основним 
мотивом за часту є прагнення до самоствердження та уваги з 
боку ЗМІ. 

Кібер-панки спроможні створювати власне програмне 
забезпечення та інструменти для здійснення атак. Вони в 
достатньому обсязі розуміють атаковані системи. Їх дії є більш 
пропрацьованими та системними, але мають схожу мотивацію 
із новачками. Вони самостверджуються, мають схильність 
вихвалятися своїми подвигами та виражені фінансові інтереси. 
Кібер-панки часто здійснюють крадіжки номерів кредитних 
карт, злочини, пов’язані з телекомунікаційними технологіями 
(наприклад, коли шахраї зловживають преміальними 
тарифами на телефонні зв’язки, або здійснюють шахрайство з 
обходом міжмережевого з’єднання). 

Кодери мають високі технічні навички, які дають їм 
можливість писати складні скрипти та створювати 
автоматизовані інструменти для масових атак, якими потім 
користуються й інші зловмисники. Вони дуже небезпечні та 
часом виступають у якості наставників для новачків. Їх 
здебільшого мотивує почуття влади та домінування. 
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Хакери старої гвардії здійснюють кібератаки не зі 
зловмисних причин, а більше з відсутності поваги до 
конфіденційності та приватності інформації та інтелектуальної 
власності. 

В окрему групу Роджерс виділяє професійних 
кіберзлочинців, які здійснюють свою діяльність на 
організованій основі та спеціалізуються на корпоративному 
шпигунстві. Вони часто добре навчені та мають доступ до 
сучасних технологій та обладнання. Професійні кіберзлочинці 
мають високу мотивацію, адже кібератаки є основним їх видом 
діяльності і джерелом доходів. 

Діяльність кібертерористів або інформаційних воїнів 
спрямована на просування певного політичного порядку або 
соціальних змін (хактивізм, пропаганда). Такі групи гарно 
фінансуються з боку зацікавлених сторін. Роджерс відзначає, 
що після розпаду та реструктуризації колишніх органів 
розвідок Радянського Союзу спостерігалося підвищення 
активності кібертероризму. Його значний сплеск також 
почався одразу після повномасштабного вторгнення Росії в 
Україну. Це проявилося у вигляді масованих кібератак на 
державні органи та військово-промисловий комплекс, 
інформаційних вкидів, пропаганди, та інше. 

Також виділяється група зловмисників, які здійснюють 
злочини всередині компаній. Вони поділяються на дрібних 
злодіїв та невдоволених/колишніх співробітників.  

Дрібні злодії – це співробітники компаній із певним 
рівнем комп'ютерної грамотності, які користуються її слабкою 
внутрішньою безпекою та прогалинами в ній. Вони 
вмотивовані простою жадібністю або необхідністю покривати 
свої фінансові потреби. 

Незадоволені або колишні співробітники були залучені 
до роботи з технологіями або важливих технологічних та 
інформаційних ресурсів. Вони створюють найбільшу 
небезпеку для компанії тоді, коли у них з’являється певне 
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незадоволення, жага помсти, що мотивує їх до незаконного 
використання дорученої їм інформації або доступів до 
інформації. 

В наукових колах було багато спроб формування 
профілів кіберзлочинців. Вже відомі підходи до профайлінгу 
можна розділити на три типи:  

− аналіз, орієнтований на людину;  
− аналіз, орієнтований на зловмисне програмне 

забезпечення; 
− аналіз, орієнтований на кейси кіберзлочинів.  

Підхід, орієнтований на людину, зосереджується на 
аналізі дій злочинців та їх персональних характеристик 
(наприклад, аналіз їх публікацій та повідомлень у соціальних 
мережах). 

В свою чергу, аналіз, орієнтований на зловмисне 
програмне забезпечення, припускає, що аналогічне шкідливе 
програмне забезпечення може бути розроблене схожими 
групами хакерів. Цю інформацію отримують в результаті 
аналізу шкідливого програмного забезпечення, зокрема 
аналізу архітектури, логіки роботи, конфігурації, записів 
викликів API, потоків керування та оновлення такого 
програмного забезпечення, та інше [7].  

Аналіз, орієнтований на конкретні випадки 
кіберзлочинів, застосовується до традиційних кримінальних 
розслідувань та є систематизованим. Його перевагою є 
можливість не тільки формування профілю злочинця, але й 
визначення мети злочину.  

Доцільно будувати профілі зловмисників на основі 
одного з підходів із комбінуванням його з іншими методами, 
що дає можливість отримувати більш повний набір 
характеристик профілів, та в деяких випадках навіть може дати 
можливість заздалегідь передбачити чи спрогнозувати цілі 
можливих наступних атак злочинця.  
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Кримінологічне дослідження особистості кіберзлочинця 
здійснюється з метою виявлення та оцінки його 
індивідуальних особливостей, що призвели до вчинення 
кримінального правопорушення. Вони зазвичай мають кілька 
загострених рис особистості: імпульсивність, високий рівень 
агресії, складність передбачення наслідків своїх дій, 
жорстокість, брехливість, егоїзм, надмірно насичені почуття, 
важкодоступність для прогнозування поведінки, утримання 
від соціальної реальності, нездатність дотримання моральних 
та правових норм, тощо. Наявність вище перелічених 
характеристик в тих чи інших комбінаціях можуть вказувати 
на особу, яка несе потенційних ризик здійснення 
протиправних дій та злочинів різного роду. 

Пояснення злочинної поведінки може здійснюватися, 
виходячи з різних сфер знань. Виділяють три основні підходи 
до побудови профілів злочинців, це кримінально-розшуковий, 
клінічний та науково-статистичний підходи [8]. Кожен з них 
вимагає специфічних вхідних даних, тому їх результати за 
часту складно застосовувати на практиці для попередження 
кіберзлочинів. 

Кримінальне розслідування значною мірою базується на 
поєднанні негласних і доказових експертних знань. Такий 
підхід може нести значний рівень суб’єктивності, когнітивних 
упереджень і помилкового прийняття рішень.  

Основний виклик полягає у розумінні того, як злочинна 
поведінка проявляється в кіберпросторі та як посилюється із 
збільшенням доступу до технологій. Теорії злочинності, які 
використовуються в кримінальних розслідуваннях, мають на 
меті надавати пояснювальну цінність стосовно злочинної 
поведінки та інформувати про її психологію. Психологія 
кіберзлочинності включає в себе великий перелік концепцій та 
принципів, на базі яких сформовано ряд теорій злочинності: 
біологічні, маркування, географічні, рутинної діяльності, рис, 
навчання, психоаналітичні, залежності та збудження, тощо. 
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Проте застосування теорій злочинності в розслідуванні та  
запобіганні кіберзлочинності знаходиться під питанням, адже 
досі достовірно не відомо чи можуть бути валідними згадані 
кримінальні та психологічні теорії реального світу в умовах 
віртуального середовища. Досі не відомо, наскільки можливо 
застосувати усталені теорії в протидії кіберзлочинності.  

Розуміння поведінки та характеристик кіберзлочинців 
може дати змогу слідчим та дослідникам вдосконалювати свої 
стратегії боротьби із ними та зменшувати поточну статистику 
кіберзлочинів. В той же час, окремі компанії та організації 
можуть отримати вигоду від результатів досліджень їх 
профілів за окремими напрямками. Наприклад, дуже 
актуальним є питання боротьби зі злочинністю в сфері 
інтелектуальної власності. Прибутковість деяких видів бізнесу 
сильно страждає від незаконного використання 
інтелектуальної власності (наприклад, музична чи 
кіноіндустрія). Дослідження та формування кіберпрофілів 
може допомагати таким компаніям впроваджувати заходи 
безпеки, будувати системи попередження атак, викривати 
злочинців та цим самим знизити рівень збитків від кібератак в 
конкретній індустрії. 

Існування великого спектру різних видів кіберзлочинів 
передбачає, що один профіль кіберзлочинця може не 
обов’язково відповідати профілю іншого щодо двох окремих 
злочинів. Тому створюється потреба побудови профілів за 
різними типами кіберзлочинів та сферами, в яких зловмисники 
здійснюють свою нелегальну діяльність. 

Сучасний процес кримінального профілювання 
кіберзлочинності передбачає два основні підходи. Перший – 
це дедуктивне профілювання, яке має доказову основу та 
застосовується для аналізу доказів, зібраних у справі. 
Дедуктивне профілювання передбачає формування теорій на 
місці злочину, попереднє висунення гіпотез, здійснення 
спостережень, збір свідчень, на основі яких відбувається 
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підтвердження або спростування раніше виведених гіпотез 
вже після арешту кіберзлочинця. Цей вид профілювання є 
реактивним шляхом вивчення поведінки зловмисника, яка 
демонструється на місці злочину. Наприклад, профайлер може 
спробувати зробити висновок про вік, стать або історію дій 
кіберзлочинця з того, як він або вона поводилися під час 
скоєння злочину. Криміналістичний профайлінг передбачає 
ідентифікацію невідомого злочинця за допомогою різних 
прийомів, включаючи аналіз місця злочину, визначення ознак 
кримінального правопорушення та характеристика 
особистості злочинця [3]. 

Перевага використання дедуктивного профілювання 
полягає в тому, що цей підхід може враховувати протягом 
дослідження те, як розвивається поведінка злочинця. Його 
недоліком є пряма залежність якості результатів від надійності 
доказів, на яких вона ґрунтується. Цей недолік є характерним 
для більшості відомих науці підходів. На практиці, в 
кібербезпеці профілювання злочинців шляхом кримінального 
розслідування застосовується, здебільшого, як метод 
виявлення злочинця вже після факту здійснення злочинів, які 
призвели до значних матеріальних або репутаційних втрат чи 
відзначились великим витоком приватних даних і значним 
числом жертв. 

Другим підходом є індуктивне (клінічне) профілювання 
кіберзлочинців, яке базується на розв’язанні поточної справи 
шляхом виявлення зв’язків, паттернів чи моделей, схожих із 
раніше розкритими в інших справами. В процесі розслідування 
застосовується статистичний або порівняльний аналіз для 
створення огляду характеристик.  

Врахування зв’язків між окремими випадками при 
розслідування кіберзлочинів допомагає зменшити статистику 
нерозкритих справ. Їх дослідники з’ясовують причини кожної 
атаки в окремій компанії аж до одного хакера/групи хакерів 
через їх кіберслід, який вони лишили при здійсненні атак на 
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інші компанії. В справах про кіберзлочини, які стосуються 
кількох жертв, як правило, можна відслідкувати слід 
кіберзлочинця, залишений на місці злочину, який може 
проявлятися при вивченні ряду злочинів в одному контексті [7].  

Документування деталей розслідувань на основі 
кримінального і клінічного підходів є важливим, адже 
допомагає напрацювати базу детальних знань щодо механізмів 
і умов здійснення кіберзлочинів, різнопланових характеристик 
самих злочинців [11]. Всі ці дані можуть в подальшому 
слугувати основою для побудови моделей ідентифікації та 
визначення профілів кіберзлочинців із застосуванням 
статистичного підходу. 

На основі всіх видів наявних даних можна побудувати 
кримінологічні профілі, наприклад, про те, хто може 
виступати злочинцем, мати намір вчинити злочин, які люди 
піддаються підвищеному ризику стати жертвою, у яких місцях 
найімовірніше відбудеться кримінал, тощо [6]. Враховуючи 
дуже великі обсяги даних, зростає необхідність застосовання 
сучасних математичних методів для автоматичного пошуку 
прихованих шаблонів. При цьому перспективні 
характеристики профілів можуть бути використані як 
прогнози, що дозволить виявити нові та цікаві моделі в 
наборах даних. 

Також корисним є статистичний підхід. В його основі є 
робота зі статистичними даними та базами даних, які містять 
дані про виявлені подібні злочини та кримінальні 
правопорушення. В ході його здійснення відбувається 
виявлення зв’язку між інформацією, зафіксованою в 
статистичних звітах, та характеристиками злочинця. В 
подальшому ці зв’язки оцінюються та на їх основі можуть 
будуватися моделі портретів кіберзлочинців, які допомагають 
ідентифікувати осіб із потенціалом створення кіберзагроз. 

Статистичний аналіз характеристик злочинів, їх жертв і 
правопорушників на першому етапі профілювання злочинців є 
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суто ретроспективним. Відправною точкою можуть бути 
відомі характеристики правопорушника та інформація з 
розкритих справ. Коли інформації недостатньо, 
використовуються непараметричні статистичні дані. Коли є 
доступною більш глибока інформація, то логістична регресія 
та байєсівські мережі можуть виявитися корисними в 
контексті профілювання. Методи регресії, класифікації та 
кластеризації застосовуються для формування профілів, які 
містять типові атрибути і форми стереотипного уявлення про 
правопорушників, підозрюваних, свідків і жертв.  

Основною проблемою профілювання кіберзлочинців із 
використанням статистичного підходу є потреба в великій 
кількості статистичних даних. Цю умову складно забезпечити, 
але вона є особливо критичною для якості результатів, тому 
що статистичне моделювання працює краще і дає надійніші 
результати на великих масивах даних.  

Великі масиви даних вирізняються не тільки за обсягом, 
але й швидкістю та різноманітністю. Дані можуть збиратися в 
реальному часі, із застосуванням різних типів і форматів 
(текст, числа, зображення, відео та звук). При роботі з 
великими даними застосовуються різні інструменти та 
технології для їх автоматизованого аналізу, такі як 
інтелектуальний аналіз, машинне навчання, нейронні мережі 
та штучний інтелект. 

Із розвитком інформаційних технологій з’являються 
різні технічні підходи та методології для визначення профілів 
кіберзлочинців та їх жертв. Деякі з них використовують 
сильну взаємозалежність між користувачами та пристроями 
для збору даних та інформації про різні суб’єкти віртуальної 
взаємодії, спираючись на концепцію людського фактору в 
кібербезпеці. Для прикладу, такі методології можуть 
спиратися на дані з IoT пристроїв та девайсів, які більш 
активно використовуються в побуті. При чому розглядається 
досить широкий спектр пристроїв та засобів активації, різних 
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датчиків та блокаторів [10]. Такі методології можуть 
використовуватися для опису характеристик набору 
потенційних підозрюваних під час цифрового розслідування.  

Профілювання може активно застосовуватися в боротьбі 
з інсайдерськими кібератаками. Це відбувається на основі 
спостережень за поведінкою користувачів внутрішніх 
інформаційних систем компаній, яка класифікується на 
нормальну або аномальну. Нормальна поведінка зазвичай 
ідентифікується в тих моделях, які належать до набору 
визнаних типових форм поведінки. Аномальну визначають у 
моделях, які не підпадають під загальновизнаний набір 
типових форм поведінки. Профілі користувачів з випадками 
аномальної поведінки визначаються як ризикові. В комбінації 
з поведінковими можуть аналізуватися і особисті 
характеристики та дані про співробітників [15].  

В таких системах профайлінгу можуть використовувати 
неконтрольовану мережу глибинного навчання, рекурентну 
нейронну мережу, або інші типи нейронних мереж, які 
дозволяють аналізувати журнал активності користувачів для 
ідентифікації аномальних активностей [1].  

Побудова кіберпрофілів пов’язана з характерними 
проблемами та обмеженнями, серед яких виділяють 
методологічні, практичні та етичні. 

Методологічні проблеми зосереджені на процесі 
створення або зручності використання профілів і моделей 
прогнозування. Вони пов’язані зі збором даних і їх 
підготовкою до процесу профілювання. Якщо ж дані для 
дослідження доступні, то вони можуть бути з різних джерел і 
в різних форматах. Тому для подальшого їх використання для 
автоматизованого аналізу необхідна їх попередня підготовка 
та обробка. 

Найчастіша проблема практичного характеру полягає в 
тому, що профілі злочинців ніколи не є абсолютними вірними, 
і являють собою моделі з обмеженою точністю. Навіть досить 
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високоточні моделі можуть видавати хибно-позитивні та 
хибно-негативні результати при їх застосуванні [4]. Обмежена 
точність може призвести до неправильних висновків в етичних 
питаннях, таких як упередження та дискримінація щодо 
певних груп людей. За таких умов, додаткове завдання полягає 
в тому, щоб визначити прийнятну точність та дотримуватись 
її. Ця проблема суттєво ускладнює застосування таких 
підходів на практиці, тому вимагає вирішення задачі 
скорочення помилково-позитивних та помилково-негативних 
тривог при виявленні внутрішніх кіберзагроз. 

Інша практична проблема полягає в тому, що профілі 
мають тенденцію швидко застарівати і це значно зменшує їх 
ефективність при повторних застосуваннях. Щоб протидіяти 
проблемі старіння профілів і продовження з ними працювати, 
дуже важливо їх постійно оновлювати. При цьому, набори 
даних та інструменти аналізу, які застосовуються при 
профілюванні, також потребують періодичного перегляду.  

На межі моральних або суспільних проблем можуть 
виникати етичні проблеми при побудові профілів. По-перше, 
усі набори даних містять помилки, можуть бути 
некоректними, неповними або навіть упередженими, 
наприклад, через способи збору даних. Це впливає на точність 
результатів та нерідко може призвести до етичних проблем 
щодо рівності, конфіденційності та справедливості. При 
профайлінгу часто використовуються бази даних 
правоохоронних органів, які формуються з даних переважно 
лише підозрюваних, бо закон обмежує збір персональних 
даних пересічних громадян без вагомих передумов, або ж 
часто великі об’єми даних збираються по національним 
меншинам. При пошуку закономірностей на базі таких даних 
не рідко відбувається хибне виявлення підвищеного рівня 
злочинної поведінки серед окремих груп. 

Поряд із вищеперерахованими проблемами варто 
відзначити зростаючу потребу в автоматизації процесів 
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побудови кіберпрофілів. Кіберзлочинність стає все більш 
масовим явищем з величезним спектром проявів, варіацій, 
типів атак, їх складності, видів злочинів. Все це передбачає 
суттєве збільшення обсягів інформації та даних, які 
потребують опрацювання, що не може опрацьовуватися 
оперативно та ефективно вручну.  

Найбільш популярним фреймворком для автоматизації 
процесу аналізу розслідування за допомогою профілювання 
злочинів є Система управління судовими доказами (FEMS), 
яка була запропонована [2]. В її основі знаходиться 
багатокомпонентна трирівнева структура, яка складається з: 
рівня логіки; рівня клієнта; рівня даних. 

Ядром системи є рівень логіки, який містить коннектор 
рівня даних, бази метадоказів, правил та заключень. Рівень 
даних містить загальну базу знань щодо кіберзлочинів, 
цифрову базу доказів, які збираються і систематизується з 
кожного кейсу, та журнал розслідувань, в якому фіксуються 
всі процеси розслідування та записи їх результатів. На рівні 
інтерфейсу системи відбувається взаємодія розслідувача або 
спеціаліста з кібербезпеки із нею. Процес аналізу 
розслідування автоматизований з використанням концепції 
кінцевих автоматів стану (FSA), де кожен з них зберігає 
інформацію про минуле. При використанні цього фреймворку 
розслідувачами кіберзлочинів висувається гіпотеза щодо 
конкретного сценарію, яка потім перевіряється на зібраній 
цифровій базі доказів за допомогою автоматизованих 
процедур кінцевих автоматів стану, загальної бази знань та 
журналів записів попередніх розслідувань. Дана структура 
спрямована на спрощення етапу аналізу за допомогою 
автоматизації, однак її ефективність і можливості 
застосування зменшуються в нестандартних, специфічних і 
складних кейсах, для яких ще не напрацьована база знань. 

За рахунок складності та формалізації вхідних даних 
задачі побудови профілів кіберзлочинців, повна її 
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автоматизація є досить проблематичною. Тому ставиться 
задача принаймні часткової заміни людського фактору. 
Сьогодні напрямок кіберпрофілювання є мало 
автоматизованим. Тому існує потреба в розробці відповідних 
інструментів, які могли б спростити та пришвидшити рутинні 
процедури розслідування, повисити статистику розкритих 
кіберзлочинів, більш оперативно реагувати на небезпеки та 
зосереджуватися на фактичних розслідуваннях та нових й 
унікальних кейсах. 

Автоматизація формування профілів кіберзлочинців та 
типових кіберзлочинів може допомогти ефективно 
протистояти складнішим атакам, спричиненим штучним 
інтелектом та іншими сучасними цифровими технологіями. 
Компанії повинні застосувати ризик орієнтований підхід до 
автоматизації системи кібербезпеки та будувати відповідні 
потужності для забезпечення автоматичної відповіді на 
потенційні загрози. Автоматизація повинна зосереджуватися 
на трудомістких видах діяльності, таких як керування 
ідентифікацією та доступами, скрінінги та звітність. Штучний 
інтелект і машинне навчання можуть використовуватися для 
виявлення особливо непередбачуваних і небезпечних джерел 
загроз, мінливих моделей атак, що допомагає знизити ризик їх 
появи. 

Будь-яка технологія автоматизації розслідувань чи 
попереджень кіберзлочинів повинна мати практичні 
застосування в реальному середовищі та випробовуватись на 
практичних кейсах. Рівень перспектив певної методології не 
дає гарантії, що вона забезпечить справжню допомогу в 
щоденній боротьбі та розслідуванні кіберзлочинів. Найкращий 
рівень її впровадження вимагає урахування факторів зручності 
використання, надійності, прийнятності, що  гарантує легкість 
стандартизації процедур та можливість створення 
масштабованої структури, яка могла б застосовуватись в 
різних компаніях. Наступною, дуже важливою умовою є 
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здатність методології адаптуватися до нових типів загроз, 
постійно розвивати та уточнювати базу існуючих профілів та 
оперативно генерувати нові. Інакше вона може дуже швидко 
вичерпати свій потенціал та бути не придатною для 
застосування в довгостроковій перспективі. 

Висновки. Стрімка діджиталізація та кризові соціально-
політичні явища, які відбуваються за останні роки, призводять 
до значних темпів росту кіберзлочинності та появі нових 
кіберзагроз. Тому здійснення відповідних заходів, 
спрямованих на забезпечення кібербезпеки і запобігання 
кіберзлочинам, стає необхідністю. Постійна поява нових 
загроз у віртуальному середовищі вимагає підходів, які б 
давали можливість діяти на випередження та оперативно 
реагувати на динамічні зміни в середовищі. За таких умов 
формування профілів кіберзлочинців може бути дуже 
потужним та ефективним інструментом у дослідженні та 
протидії кіберзлочинності. 

При формуванні профілів кіберзлочинців досліджуються 
не тільки їх фізичні, інтелектуальні та емоційні 
характеристики, але й особлива увага приділяється їх 
поведінковим аспектам та визначенню складу мотивації. 
Виявлення цих факторів дає змогу не тільки успішно 
розслідувати злочини чи ідентифікувати потенційних шахраїв, 
але й в деяких випадках прогнозувати наперед цілі майбутніх 
атак, що робить результати таких досліджень особливо 
цінними для здійснення різносторонньо направлених заходів 
протидії кіберзлочинності. 

За останні кілька десятиліть було напрацьовано цілий ряд 
підходів та методологій профілювання кіберзлочинців. 
Активно досліджуються та застосовуються методи 
криміналістичного та клінічного профайлингу, які базуються 
на традиційних підходах до розслідувань злочинності в 
реальному світі. Також застосовуються статистичні методи, 
які передбачають опрацювання великих масивів даних. Для 
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формування профілів кіберзлочинців за наявності великої бази 
спостережень успішно застосовуються сучасні інструменти та 
технології автоматизованого аналізу даних, такі як 
інтелектуальний аналіз, машинне навчання, нейронні мережі 
та штучний інтелект. 

Всі відомі підходи до побудови профілів кіберзлочинців 
співставляються з рядом методологічних, практичних та навіть 
етичних проблем. Найбільш гострими є швидке старіння 
профілів, високі відсотки хибно-позитивних та хибно-
негативних результатів, які перешкоджають їх практичному 
застосуванню в реальному середовищі. Із ростом масштабів 
кіберзлочинності зростає потреба в автоматизації процесів 
профілювання кіберзлочинців, що дає можливість швидше та 
ефективніше розслідувати кейси та більш оперативно реагувати 
на небезпеки, які виникають у віртуальному просторі. 

Робота виконана в рамках держбюджетної науково-
дослідної роботи 0121U109559 «Національна безпека через 
конвергенцію систем фінансового моніторингу та 
кібербезпеки: інтелектуальне моделювання механізмів 
регулювання фінансового ринку». 
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ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A 
 MATEMATICKÉ VĚDY 

 
§9.1 10 РОКІВ БОЗОНУ ХІГГСА: МІКРО- ТА 

МАКРОФІЗИКА (Обіход Т.В., Інститут ядерних досліджень  
НАН України) 

 
Вступ. Відкриття бозону Хіггса 10 років тому стало 

знаковою подією 4 липня 2012 року. Цю частинку було 
введено теоретично в механізмі спонтанного порушення 
симетрії майже 60 років тому для з’ясування механізму 
придбання маси у частинок при низьких енергіях. Він був 
останньою частинкою Стандартної моделі (CM, рис.1), яка 
була експериментально підтверджена.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис.1. СМ із фундаментальних складових матерії, 

згрупованих в 3 покоління кварків і лептонів разом із 
електромагнітними (γ, фотони), слабкими (W, Z бозони) та 
сильними  (g, глюони)  носіями взаємодій, [1] 
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У липні 2012 року експерименти ATLAS і CMS в CERN 
оголосили про відкриття нового бозона, який був сумісний з 
довгоочікуваним бозоном Хіггса. Бозон Хіггса є нейтральною 
короткоживучою частинкою із передбачуваним часом життя 
1.56×10−22 с, масою 125.25 ± 0.17  ГеВ  і шириною розпаду 
4,6 МеВ із верхньою та нижньою невизначеністю 2,6 та -                  
2,5 МеВ відповідно, [2]. Відкриття бозону на  LHC призвело до 
з’ясування питань фундаментальної науки на роки вперед. На 
нещодавній конференції 7-11 листопада 2022р. в Пізі, “Higgs 
2022” [3], було розглянуто ключові напрямки  розвитку науки, 
які пов’язані із вивченням властивостей бозона Хіггса: 
взаємодія двох електрослабких (V) і двох бозонів Хіггса (H), 
VVHH, причому V є або W, або Z-бозоном; дослідження СР-
порушення бозона Хіггса; прогнози вищого порядку для 
процесів Хіггса; комбіновані вимірювання константи зв’язку 
та перерізу бозона Хіггса; пошуки нових каналів розпаду 
бозону Хіггса; ди-Хиггс (НН) пошуки; виміри константи 
зв'язку Хіггса з ферміонами і самовзаємодії бозону Хіггса; 
пошуки розпадів бозона Хіггса, що порушують лептонний 
аромат; Хиггс як суперсиметричне, скалярне розширення СМ 
і як портал в темну матерію; Хіггс і космологічні 
експерименти. 

Зрозуміло, що розглянути всі питання щодо визначених 
властивостей бозону Хіггса ми не маємо змоги, але ключові 
теми, які пов'язані із фізикою майбутнього нами будуть 
розглянуті. Підрозділи  нашої статті є наступними: 1. 
Константи взаємодії бозону Хіггса;  

2. SUSY дослідження;  
3. Перспективи пошуку нової фізики за межами СМ. 
Виклад основного матеріалу. 
1. Константи взаємодії бозону Хіггса 
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Стандартна модель передбачає утворення і розпад 
бозону Хіггса декількома способами, найбільш поширеними 
серед яких наведено на рис. 2 

Рис.2. Приклади діаграм Фейнмана для утворення та 
розпаду бозона Хіггса. Бозон Хіггса утворюється шляхом 
глюон-глюонного злиття (a), вектор-бозонного злиття (VBF; 
b) і пов’язаного утворення векторних бозонів (VH-утворення) 
(c), пар топ- або b-кварків (d) або одного топ-кварка (e). Бозон 
Хіггса розпадається на пару векторних бозонів (f), пару 
фотонів або Z бозон і фотон (g), пару кварків (h) і пару 
заряджених лептонів (i), з [4] .  

 
Індуковані петлею взаємодії бозонів Хіггса з глюонами 

або фотонами показані синім кольором, процеси, що 
включають зв’язки з W або Z бозонами – зеленим, з кварками – 
помаранчевим, а з лептонами – червоним. Два різних відтінки 
зеленого (помаранчевого) використовуються для розділення 
процесів утворення VBF і  VH (ttH і tH). Розглянемо окремо 
кожен процес утворення бозону Хіггса на рівні компонент 
поперечного перерізу: 

а) глюонне злиття  
Передбачення значення інклюзивного поперечного 

перерізу глюонного злиття через N3LO QCD поправки в 
ефективній теорії із врахуванням інтегрування по топ-кварку [5] 
виражається формулою, яка узагальнює всі компоненти, що 
входять до запису партонного поперечного перерізу  
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𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖 ≅ 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿�𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝛿𝛿𝑡𝑡𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛿𝛿𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖,𝐸𝐸𝐸𝐸� + 𝛿𝛿𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑠𝑠𝜕𝜕,𝑡𝑡,𝑏𝑏,𝑐𝑐

𝐿𝐿𝐿𝐿

+ 𝛿𝛿𝜎𝜎𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑠𝑠𝜕𝜕,𝑡𝑡,𝑏𝑏,𝑐𝑐
𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿  

б) злиття векторних бозонів (VBF) 
LO, NLO, NNLO наближення в QCD при 

глибокопружньому розсіюванні (DIS) пов’язане з  
електрослабким (EW) злиттям векторних бозонів (W, Z) в 
бозон Хіггса. Поперечний переріз такого процесу 
розраховується відповідно до: 

𝜎𝜎𝑉𝑉𝐵𝐵𝐹𝐹 = 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐷𝐷𝑆𝑆 (1 + 𝛿𝛿𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝜎𝜎𝛾𝛾 
𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐷𝐷𝑆𝑆 - поперечний переріз в NNLO QCD 

передбаченні для злиття векторних бозонів в 
глибокопружньому наближенні, який розраховано відповідно 
до [6] . 

в)  VH-утворення, V=Z, W  
Загальний поперечний переріз  σVH розраховується згідно 

з формулами для W і Z бозонів за формулами 
𝜎𝜎𝐸𝐸𝐻𝐻 = 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐸𝐸𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐷𝐷 (1 + 𝛿𝛿𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝 + 𝜎𝜎𝛾𝛾 , 
𝜎𝜎𝑍𝑍𝐻𝐻 = 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑍𝑍𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐷𝐷 (1 + 𝛿𝛿𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝 + 𝜎𝜎𝛾𝛾 + 𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑍𝑍𝐻𝐻, 
де 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑉𝑉𝐻𝐻,𝑁𝑁𝐷𝐷  - складова подібної до Дрелл-Янга частини 
NNLO QCD передбачень для  поперечного перерізу VH-
утворення [7]. Також враховано NNLO QCD + NLO EW 
поправки до VH- перерізу. 

г) ttH-утворення 
Врахування NLO QCD+EW призводить до наступної 

формули поперечного перерізу [8, 9] 
𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜎𝜎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛿𝛿𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸. 

Наведемо останню інформацію щодо утворення бозону 
Хіггса, яку отримано від CMS колаборації, рис. 3, де 
представлено відношення отриманого експериментально 
значення перерізу утворення бозона Хіггса до СМ розрахунків, 
𝜇𝜇𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑖𝑖

𝜎𝜎𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶. 
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Будь-яке відхилення від 1 свідчить про наявність 
додаткових факторів за межами СМ, які впливають на переріз 
утворення бозону Хіггса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3.  Відносні перерізи утворення бозону Хіггса за 

різними каналами, [3]. 
 
СM не повідомляє, наскільки важкий бозон Хіггса. Однак 

для даної маси Хіггса СМ передбачає процеси утворення в 
зіткненнях частинок і розпаду до відомих частинок. На 
наступній діаграмі, рис. 4 підсумовано розпади бозону Хіггса 
на різні кінцеві відомі частинки 
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Рис.4.  Канали розпаду СМ бозону Хіггса, з [10]. 
 
Оскільки бозон Хіггса взаємодіє з усіма масивними 

елементарними частинками СМ, він може розпадатися через 
багато різних процесів. Розпад на безмасові калібрувальні 
бозони вимагає проміжної петлі віртуальних важких кварків 
(верхнього або нижнього) або масивних калібрувальних 
бозонів. Набагато рідше відбувається розпад на пару фотонів 
за допомогою петлі W-бозонів або важких кварків, який 
відбувається лише двічі на кожну тисячу розпадів, рис. 5, [11].  

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Канали розпаду бозону Хіггса. 
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Канали розпаду бозонів Хіггса наведено на рис. 6, де 
представлено відношення експериментальнго коефіцієнту 
розгалуження бозону Хіггса до СМ значення, 𝜇𝜇𝑓𝑓 = 𝐵𝐵𝑅𝑅𝑓𝑓

𝐵𝐵𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑓𝑓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6.  Відносні величини ширин розпадів бозону Хіггса, [3]. 
 
ATLAS і CMS на LHC спостерігали бозон Хіггса при  

домінуючому механізмі  злиття двох глюонів від кожного 
протона до петлі топ-кварка, яка утворює бозон Хіггса. Бозон 
згодом розпадається на два бозони (W, Z), рис.7. 

 
Рис. 7.   Діаграма Фейнмана одного з найчастішіх каналів 

утворення і розпаду бозону Хіггса, [12]. 
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Переріз утворення і ширина розпаду описуються формулами, 
які повязані із константами взаємодії бозону Хіггса із 
ферміонами і бозонами 

 

𝜎𝜎(𝑙𝑙 → 𝐻𝐻 → 𝑓𝑓) =
𝜎𝜎𝑠𝑠(𝑘𝑘�⃗ ) ⋅ 𝛤𝛤𝑖𝑖(𝑘𝑘�⃗ )

𝛤𝛤𝐻𝐻
 

𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑠𝑠2(𝑘𝑘�⃗ ) ⋅ 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑁𝑁𝐶𝐶,𝛤𝛤𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑓𝑓2(𝑘𝑘�⃗ ) ⋅ 𝛤𝛤𝑓𝑓,𝑁𝑁𝐶𝐶 
 
𝛤𝛤𝐻𝐻(𝑘𝑘�⃗ ) = 𝑘𝑘𝐻𝐻2 (𝑘𝑘�⃗ ) ⋅ 𝛤𝛤𝐻𝐻𝑁𝑁𝐶𝐶 
 
𝑘𝑘𝐻𝐻2~0.57 ⋅ 𝑘𝑘𝑏𝑏2 + 0.22 ⋅ 𝑘𝑘𝐸𝐸2 + 0.09 ⋅ 𝑘𝑘𝑔𝑔2 + 0.06 ⋅ 𝑘𝑘𝜏𝜏2 + 0.03 ⋅ 𝑘𝑘𝑍𝑍2 
+0.03 ⋅ 𝑘𝑘𝑐𝑐2 + 0.0023 ⋅ 𝑘𝑘𝛾𝛾2 + 0.0016 ⋅ 𝑘𝑘𝑍𝑍𝛾𝛾2 + 0.00022 ⋅ 𝑘𝑘𝜇𝜇2 

 
Тому буд-яке відхилення від СМ пов’язане із 

відхиленням від СМ константи взаємодії. Оскільки значення 
цієї величини є ключовою, розглянемо останні 
експериментальні дані щодо можливих відхилень констант 
взаємодії бозону Хіггса із ферміонами і бозонами від СМ 
передбачень, які наведено на рис.8.  

 
Рис. 8.   Константи взаємодії бозону Хіггса із 
векторними бозонами і ферміонами, [3]. 
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З рис.8 ми бачимо невелике відхилення  констант 
взаємодії бозону Хіггса із векторними бозонами і ферміонами 
від СМ передбачень. 

 Відхилення перерізів утворення бозону Хіггса та 
часткових коефіцієнтів розгалуження від передбачень СM, які 
пов’язані з новою фізикою, можна проаналізувати в термінах 
модифікатора константи зв'язку, κX, в рамках так-званого κ-
формалізму [13]. Фактори κX  для частинки X визначаються як 

CM
XXH

MCCM
hXXX CM

ggk /=   
 і є нормалізованою величиною поперечного перерізу 

утворення або коефіцієнту розгалуження бозону Хіггса до СМ 
значення відповідно. Актуальність питання визначення 
констант взаємодії на майбутніх колайдерах підкреслюється 
наступною таблицею 1: 

 
Таблиця 1.  

Передбачувана точність модифікованих констант 
взаємодії бозону Хіггса з ферміонами і бозонами  на 

майбутніх колайдерах, з [14] 
 

При енергіях 250 ГеВ на ILC і 240 ГеВ на FCC-ee для 
деяких  модифікаторів константи зв'язку можна побачити 
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істотне збільшення відповідного значення по відношенню до 
HL-LHC експерименту (в 3.5 разів більша для кγ модифікатора 
(ILC-250), в два рази більша для кt (ILC-500)), хоча решта 
модифікаторів є найбільшою на HL-LHC установці.  

 
2. SUSY дослідження 
СМ чудово передбачила експериментальні дані щодо 

основних будівельних блоків матерії, але  вона є неповною з 
наступних причин: 

1) СМ передбачає, що всі частинки мають бути 
безмасовими, а механізм надання частинкам маси вимагає 
існування легкого бозона Хіггса. Однак радіаційні поправки до 
маси бозона Хіггса зробили б його дуже важким. Цю проблему 
можна подолати завдяки додатковим частинкам, 
передбаченим суперсиметрією. 

2) Розширення СМ до суперсиметрії дозволяє об’єднати 
три сили – електромагнетизм, сильні і слабкі ядерні сили в 
рамках об’єднаної теорії. 

3) Суперсиметрія передбачає, що кожна з частинок у СМ 
має партнера зі спіном, який відрізняється на половину 
одиниці. Тому бозони супроводжуються ферміонами і навпаки 
(частинки SUSY). З їхніми відмінностями в спіні пов’язані 
відмінності в їхніх колективних властивостях. Ферміони дуже 
стійкі; кожен має бути в іншому стані. З іншого боку, бозони 
дуже кланові; вони вважають за краще бути в одному стані. 
Ферміони та бозони здаються настільки різними, наскільки це 
можливо, але суперсиметрія об’єднує ці два типи статистики. 

4) В рамках суперсиметрії передбачається існування 
найлегшої суперсиметричної частинки (Lightest 
Supersymmetry Particle, LSP), яка буде стабільною та 
електрично нейтральною і слабо взаємодіє з частинками СМ. 
Це саме ті характеристики, необхідні для темної матерії, яка, 
як вважають, становить більшу частину матерії у Всесвіті та 
утримує галактики разом.  
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Суперсиметрія передбачає частинку-партнера для 
кожної частинки в СМ, які повинні з'являтися в зіткненнях на 
LHC.  Експерименти ATLAS і CMS на LHC проводили широку 
програму пошуку частинок SUSY. Дослідження проводиться в 
рамках так званого феноменологічного мінімального 
суперсиметричного розширення СМ (pMSSM), [15] Вони 
охоплюють утворення частинок, що каскадують до кварків 
і/або лептонів, LSP нейтраліно із джетами та/або лептонами + 
MET, а також утворення важких SUSY бозонів Хіггса, H, A і 
H± . Їх можна розділити на чотири класи: i) H/A → ττ, ZZ і tt̄; 
ii) канали з джетами + MET; iii) канали з лептонами + MET; iv) 
моноструми + MET, таблиця 2, [16].  

 
Таблиця 2.  

Пошуки SUSY на LHC для оцінки спостережуваності 
точок pMSSM 
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Отже, пошуки суперчастинок в майбутньому є однією із 
важливих программ нової фізики за межами СМ. 

 
3. Перспективи пошуку нової фізики за межами СМ 
У 1929 році американський астроном Едвін Хаббл 

виявив, що відстані до далеких галактик пропорційні їх 
червоному зсуву. Спостереження Хаббла показали, що далекі 
галактики віддаляються від нас, оскільки найвіддаленіші 
галактики мають найшвидшу видиму швидкість. Якщо 
галактики віддаляються від нас, то в якийсь час у минулому 
вони мали бути згруповані близько одна до одної. Відкриття 
Хаббла було першою підтримкою спостережень теорії 
Великого вибуху Всесвіту Жоржа Леметра, запропонованої в 
1927 році. Леметр припустив, що Всесвіт вибухово розширився з 
надзвичайно щільного та гарячого стану, і продовжує 
розширюватися сьогодні. Подальші розрахунки датували цей 
Великий вибух приблизно 13,7 мільярдів років тому.  

Астрономічні та фізичні розрахунки свідчать про те, що 
видимий Всесвіт становить лише незначну частину (4%) того, 
з чого насправді складається Всесвіт. Дуже велика частина 
Всесвіту, фактично 26%, складається з невідомого типу матерії 
під назвою «темна матерія», яку ми можемо виявити лише за 
допомогою гравітації. На ще більш загадкову форму енергії, 
яка називається «темна енергія», припадає близько 70% вмісту 
маси та енергії у Всесвіті. Ця ідея випливає зі спостереження, 
що всі галактики віддаляються одна від одної з прискореною 
швидкістю. 

Таким чином, «ранній Всесвіт залишається переважно 
незвіданою територією, а питання щодо походження 
спостережуваної асиметрії матерії, природи темної матерії, 
масивних нейтрино та космічної інфляції потребують нової 
фізики за межами СМ. Ця теорія має  спільне походження з 
таємницями сучасної фізики елементарних частинок і 
космології.  
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Однією із таких теорій є теорія струн, яка пов’язана із 
різними аспектами простору-часу де Сіттера, забезпеченого 
спостережуваною видимою матерією та необхідним темним 
сектором для відтворення реалістичної космологічної 
структури. Зокрема, теорія струн може природним чином 
привести до невеликої позитивної космологічної                    
константи [17]. В ефективному просторово-часовому описі 
цієї теорії струн кривизна дуального простору-часу є 
космологічна постійна спостережуваного простору-часу, а 
розмір дуального простору-часу є гравітаційна постійна. Крім 
того, шкала космологічної постійної і шкала Планка, а також 
шкала Хіггса, можуть бути розташовані так, щоб задовольняти 
формулі, яка описує масу бозона Хіггса. Розглянемо ці нові 
риси теорії струн, які можуть бути реалізовані в конкретній 
моделі щодо маси однієї з фундаментальних частинок СМ. 

Однопетльовий виробляючий функціонал для будь-якої 
замкнутої гетеротичної струни в чотиривимірному просторі-
часі приймає загальну форму [18] 

𝑍𝑍(𝜏𝜏, �̄�𝜏) ≡ 𝜏𝜏2−1
1

�̄�𝜂12𝜂𝜂24
�(−1)𝐹𝐹
𝑚𝑚,𝑛𝑛

�̄�𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑛𝑛, 

𝜏𝜏2 ≡ 𝐼𝐼𝑚𝑚 𝜏𝜏 , 𝑞𝑞 ≡ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝( 2𝜋𝜋𝑙𝑙𝜏𝜏), 𝜂𝜂(𝜏𝜏) ≡ 𝑞𝑞1/24�(1 − 𝑞𝑞𝑛𝑛)
∞

𝑛𝑛=1

, 

Де τ — однопетльовий модулярний параметр, F - 
ферміонне число, (m, n) представляють відповідні енергії 
світового листа, що рухаються праворуч і ліворуч. Ці Калуца-
Клейн внески можуть бути записані через вектори заряду                    
Q ≡ {QR , QL }або через {𝑝𝑝𝑅𝑅,𝑝𝑝𝐿𝐿}-моменти: 

𝑚𝑚 =
𝑄𝑄𝑅𝑅2

2
=
𝛼𝛼 ′𝑝𝑝𝑅𝑅2

2
,𝑛𝑛 =

𝑄𝑄𝐿𝐿2

2
=
𝛼𝛼 ′𝑝𝑝𝐿𝐿2

2
, 

𝛼𝛼 ′ ≡ 1/𝑀𝑀𝑠𝑠
2,𝑀𝑀𝑠𝑠 визначають струнний масштаб. Тоді 

виробляючий функціонал  можна записати як 
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𝑍𝑍(𝜏𝜏, �̄�𝜏) ≡ 𝜏𝜏2−1
1

�̄�𝜂12𝜂𝜂24
� (−1)𝐹𝐹
𝑁𝑁𝐿𝐿,𝑁𝑁𝑅𝑅

�̄�𝑞𝑁𝑁𝑅𝑅
2/2𝑞𝑞𝑁𝑁𝐿𝐿

2/2, 

Тепер ми можемо порахувати масу бозона Хіггса. 
Взагалі, маса визначається наступним чином 

𝑚𝑚𝜑𝜑
2 ≡

𝑑𝑑2𝛬𝛬(𝜑𝜑)
𝑑𝑑𝜑𝜑2

�
𝜑𝜑=0

 

де  
𝛬𝛬(𝜑𝜑) ≡ −𝐶𝐶4

2 ∫
𝑠𝑠2𝜏𝜏
𝜏𝜏22𝐹𝐹 𝑍𝑍(𝜏𝜏, �̄�𝜏,𝜑𝜑).  

φ  - вакуумна енергія, яка керує динамікою поля,  𝑠𝑠
2𝜏𝜏
𝜏𝜏22

 - 

модульно-інваріантна міра інтегрування, F – фундаментальна 
область модулярної групи: 

𝐹𝐹 ≡ �𝜏𝜏:−
1
2
≺ 𝜏𝜏1 ≤

1
2

, 𝜏𝜏2 ≻ 0, |𝜏𝜏| ≥ 1�, 

𝑀𝑀 ≡ 𝑀𝑀𝑠𝑠/(2𝜋𝜋) - редукований струнний масштаб. 
Враховуючи це визначення, проведемо оцінки основного 
внеску в масу Хіггса, тобто 

𝜕𝜕2𝑍𝑍
𝜕𝜕𝜑𝜑2

= 𝜏𝜏2−1
1

�̄�𝜂12𝜂𝜂24
� (−1)𝐹𝐹𝑋𝑋�̄�𝑞𝑁𝑁𝑅𝑅

2/2𝑞𝑞𝑁𝑁𝐿𝐿
2/2

𝑁𝑁𝐿𝐿,𝑁𝑁𝑅𝑅∈𝐿𝐿

, 

𝑋𝑋|𝜑𝜑=0 ≡ 𝛸𝛸/𝑀𝑀2 
Нормалізована вставка в виробляючий функціонал 

визначається формулою 
𝛸𝛸 = 𝜏𝜏22(𝑄𝑄𝑅𝑅𝑡𝑡𝑄𝑄ℎ − 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑡𝑡�̄�𝑄ℎ)2 − 𝜏𝜏2

𝜋𝜋
�𝑄𝑄ℎ

2 + �̄�𝑄ℎ
2 − �̄�𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡𝑄𝑄ℎ − 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑡𝑡�̄�𝑄ℎ� ,                

(1) 
де 𝑄𝑄𝑖𝑖 ≡ 𝛵𝛵11𝑄𝑄𝐿𝐿 ,𝑄𝑄ℎ ≡ 𝛵𝛵21𝑄𝑄𝐿𝐿 , �̄�𝑄ℎ ≡ 𝛵𝛵12𝑄𝑄𝑅𝑅 , �̄�𝑄𝑖𝑖 ≡ 𝛵𝛵22𝑄𝑄𝑅𝑅 
Таким чином   

𝑚𝑚𝜑𝜑
2 = 𝜉𝜉

𝐶𝐶𝑃𝑃
2 𝛬𝛬 −

𝑔𝑔𝑠𝑠2𝐶𝐶2

2
⟨𝛸𝛸⟩, 

де  Λ - космологічна константа, 𝑀𝑀𝑃𝑃 - масштаб Планка,            
gs – константа взаємодії струни,  
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𝜉𝜉 ≡ 𝑇𝑇𝑠𝑠(𝛵𝛵12𝑡𝑡 𝛵𝛵12) = 𝑇𝑇𝑠𝑠(𝛵𝛵21𝑡𝑡 𝛵𝛵21) = −𝑇𝑇𝑠𝑠(𝛵𝛵12𝛵𝛵21) = −𝑇𝑇𝑠𝑠(𝛵𝛵21𝛵𝛵12) 
Відповідно до [17], перший член можна скасувати,  якщо 

врахувати мале значення енергії вакууму (космологічної 
константи). Другий доданок, після того як ми візьмемо 
квадратний корінь, дає                               

𝑚𝑚𝐻𝐻~�𝑀𝑀𝛬𝛬𝑀𝑀𝑃𝑃�
⟨𝛸𝛸⟩
8𝜋𝜋2

, 

де 𝑔𝑔𝑠𝑠2 = �𝐶𝐶𝛬𝛬
𝐶𝐶𝑃𝑃
�
1/2

, MΛ – масштаб енергії, пов’язаний з 
енергією вакууму (10−3еВ), а 𝑀𝑀𝑃𝑃 – енергія Планка (1019 ГеВ). 
Геометричне середнє цих двох енергетичних масштабів дає нам 
ТеВ, і, отже, спостережувану масу Хіггса можна отримати, якщо  

�⟨𝛸𝛸⟩
8𝜋𝜋2

~10−2, 

що співпадає із значенням ⟨𝛸𝛸⟩~1 відповідно до формули (1). 
Це означає, що формула для маси Хіггса пов’язана із 

теорією струн (у якій космологічна константа мала та 
позитивна). Цей факт виявляє правильність підходу, оскільки 
спостережуване значення космологічної константи є малим. 

Висновки. Відкриття бозону Хіггса як знакова подія 
пов'язане із вивченням нових актуальних напрямків фізики:  
дослідження СР-порушення бозона Хіггса; комбіновані 
вимірювання константи зв’язку та перерізу бозона Хіггса; 
пошуки нових каналів розпаду бозону Хіггса; виміри 
константи зв'язку Хіггса з ферміонами і самовзаємодії бозону 
Хіггса; Хиггс як суперсиметричне, скалярне розширення СМ і 
як портал в темну матерію; Хіггс і космологічні експерименти. 
Актуальність питання щодо визначення властивостей бозону 
Хіггса продемонстровано на прикладі визначення і порівняння 
бозонних і ферміонних констант взаємодії з експериментом. 
Було проведено визначення каналів утворення і розпаду 
бозона Хіггса, визначно його масу і, зовсім нещодавно 
(наприкінці 2022 р.), ширину розпаду. Наведено зв'язок 
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поперечного перерізу утворення і розпаду бозону Хіггса із 
ферміонними і бозонними константами взаємодії і показано 
невелике відхилення експериментальних даних цих значень від 
СМ.  Продемонстровано найбільш  важливі канали пошуку 
суперсиметрії на LHC як один з варіантів фізики за межами СМ.  

Десятиліття бозону Хіггса – плідний час для вивчення не 
тільки його властивостей, а і для знаходження зв'язку із 
теоріями за межами СМ. Перспективи пошуку нової фізики за 
межами СМ пов’язуються нами із теорією струн, оскільки в 
рамках теорії замкненої струни показано можливісь визначити 
масу бозона Хіггса через сталу теорії струн, масштабні 
параметри і космологічну константу. Наведені результати 
демонструють єдність мікрофізики і макрофізики 
космологічних масшабів. Визначення спостережуваної маси 
бозону Хіггса пов'язане із малим значенням космологічної 
константи, що підтверджується космологічними вимірами.  
Таким чином, теорія струн демонструє  спільне 
походження  фізики елементарних частинок з таємницями 
сучасної космології. 
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Вступ. Світова глобалізація викликає динамічний 
розвиток інформаційного простору та інформаційних 
технологій, а також встановлює певні вимоги до 
інформатизації суспільства. Освітнє реформування та 
модернізація науково-освітньої та інженерно-технологічної 
бази спонукають інноватизації підготовки наукових кадрів 
задля потреб різних галузей економіки країни. 

У перші два десятиріччя ХХІ століття, зокрема у період 
форсмажорних обставин (наслідки карантинних обмежень з 
COVID-19, воєнний стан та ін.), набуває значення проблема 
адаптації системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
підготовки наукових кадрів (далі – ІАЗ, ПНК) до реалій 
сьогодення у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) та в наукових 
установах (далі – НДІ). Також це стає актуальним під час 
системної активізації процесів цифрової трансформації освіти. 

Виклад основного матеріалу. Проблема проектування, 
розроблення, функціонування та підтримки інформаційно-
аналітичної системи (далі – ІАС) як осново покладеної бази 
знань в контексті ІАЗ-ПНК привертає багато дослідницьких 
колективів різних інституцій як в Україні, так і за кордоном, 
наприклад таких відомих, як: Державна науково-педагогічна 
бібліотека імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ), 
Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики», 
Інститут глобального інформаційного простору НАН України, 
Інститут цифровізації освіти НАПН України, Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського та багато ін. 

ODDÍL 10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

§10.1 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ЧАСИ ЦИФРОВИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ І ФОРСМАЖОРУ (Ростока М.Л., 
Національний авіаційний університет, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського) 
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Відповідно інформаційно-аналітичне забезпечення є 
предметом зацікавленості багатьох дослідників таких, як: 
Р. Бакуменко, Д. Белл, В. Биков, О. Гора, М. Джобс, 
А. Додонов, Р. Коваль, Д. Ланде, С. Лондар, К. Лорд, О. Матвієнко, 
С. Нестеренко, О. Пархоменко, Ю. Сурмін, А. Томпсон, 
О. Трофімчук, А. Урсул, К. Шапошников та ін. 

Сучасні реалії, основні тенденції та особливості 
формування системи ІАЗ освіти України на сучасному етапі 
розкрито у наукових працях О. Яценко. Автор вважає, що 
«визначальним засобом вирішення проблеми ІАЗ є 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій у бібліотечно-бібліографічні процеси й операції на 
основі принципово нових підходів щодо підготовки і 
представлення інформації...». Він наголошує на 
пріоритетності ролі ДНПБ України імені 
В. О. Сухомлинського у створенні ефективної цілісної системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки та 
освіти [1]. Справді ще у 2010 році колективом авторів ДНПБ 
запропоновано концептуальну модель системи ІАЗ 
педагогічної науки, освіти і практики України, розкрито 
основні аспекти її побудови, впровадження і розвитку [2]. На 
сьогодні, у ДНПБ уже функціонує відділ наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти, який проводить 
дослідження щодо ІАЗ освіти, педагогіки і психології. Адже 
ІАЗ-ПНК відбувається шляхом впровадження у практику 
прикладних наукових результатів у вигляді публікацій, 
наприклад, аналітичних оглядів з актуальної наукової 
проблематики [3, 4, 5, 6]. На початку 2023 року колектив 
відділу розпочав наукове дослідження за темою 
«Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації 
освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (2023–
2025 рр.), що також уможливлюватиме створення нового ІАЗ, 
яке принесе нове специфічне знання у національну систему 
підготовки наукових кадрів зокрема, та в освіту, педагогіку, 
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психологію – загалом. 
У 2017 році авторський колектив дослідників Державної 

установи «Інститут освітньої аналітики» (О. Анісімова, 
С. Бака, О. Барабаш, О. Бринюк, І. Гайдук, В. Гапон, 
О. Герасименко, О. Денисюк, Т. Дронь, Т. Затонацька, 
Ю. Іриневич, А. Кир’янов, В. Ковтунець, В. Колодій, 
С. Криштоф, К. Кузнєцов, М. Лаврентьєв, А. Литвинчук, 
С. Лондар, С. Мельник, С. Раков, Г. Терещенко, Н. Титаренко, 
В. Ткаченко, О. Ткачук, Л. Чимбай, О. Чумак, М. Шараєвська, 
А. Яценко) запропонував результати наукового дослідження, 
де ІАЗ представлено у контексті: нових можливостей розвитку 
вищої освіти України (аспекти організаційно-правового та 
фінансового забезпечення, академічної мобільності та 
академічної доброчесності); розвитку професійної освіти 
(посилення конкурентоспроможності національної 
економіки); реформування загальної середньої освіти 
(концептуальні засади); інформаційно-аналітичних технологій 
в управлінні освітою (стратегії розвитку освітньої статистики, 
розвиток інформаційно-аналітичної системи підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів, розробка та 
введення в дослідну експлуатацію інформаційно-
телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система 
освіти») [7]. Слід звернути увагу на останню позицію в аспекті 
інформаційно-аналітичних технологій, де визначено основні 
завдання розвитку інформаційно-аналітичної системи 
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, одним із 
яких є «розробити систему аналітичного забезпечення, 
підготувати інформаційні матеріали» [7, с. 270]. Тим самим, на 
нашу думку, виконавці дослідження пропонують ІАЗ як вже 
досягнутий ними результат інформаційно-аналітичної 
інтерпретації даних для управління процесом підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів, який, в свою чергу, 
може стати й інструментом інформаційно-аналітичної 
діяльності зацікавлених в цьому суб’єктів ПНК. 
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Інститут цифровізації освіти НАПН України є базовим 
структурним підрозділом Національної академії педагогічних 
наук України. Вагомим чинником для ІАЗ ПНК є розроблений 
Інститутом «Репозиторій Електронна бібліотека НАПН 
України» [8], який має потужний інформаційно-аналітичний 
інструментарій, що сприяє якісному ІАЗ-ПНК у 
дистанційному режимі. Наприклад, у репозиторію є всі 
функціональні можливості задля аналізу показників наукової 
діяльності як інституцій НАПН України, так і окремо кожного 
дослідника, що має власний профіль автора. Як приклад ІАЗ-
ПНК на рисунку 1 представлено статистичні дані за 
показниками впровадження наукового дослідження за темою 
«Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності 
Національної академії педагогічних наук України щодо 
науково-методичного забезпечення модернізації та 
реформування освіти» (2020–2022) [9]. 

 
Рис. 1 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

підготовки наукових кадрів засобами репозиторію 
Електронної бібліотеки НАПН України 
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Шляхом наукового пошуку було отримано певні 
авторські результати з дослідження ІАЗ ПНК та основні його 
складові розглянуто за напрямами: 

− трансдисциплінарність інформаційно-аналітичного 
супроводу освіти і науки у контексті вітчизняного і 
зарубіжного досвіду [3, c. 30–48; 4, c. 20–36; 10]; 

− основні аспекти інформаційно-аналітичної 
діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського, зокрема розвиток відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 
(інформаційно-аналітичні ресурси ДНПБ) [1, 11]; 

− особливості використання онтологічних структур 
для візуалізації знань та компонентів оперативного управління 
інформаційними об’єктами, властивості онтологічних моделей 
щодо відображення концептуального погляду дослідника на 
певну предметну область та застосування певних засобів 
візуалізації (Protégé в інтеграції з OWLViz, OntoGraf, 3D 
Hyperbolyc, Tree, TODOS тощо) [12, 13, 14]; 

− інформаційно-аналітичний супровід підготовки 
наукових кадрів в умовах воєнного стану та цифрових освітніх 
трансформацій [4, с. 3–20]; 

− впровадження новітніх інформаційних технологій з 
побудови, функціонування і підтримки eкoсередовища ІАС 
підготовки наукових кадрів дистанційно, обґрунтування 
теоретичних та практичних аспектів його моделювання з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку Індустрії 4.0. 
(STEM-освіта, елементи штучного інтелекту, 3D-моделювання, 
роботизовані системи тощо) [15]; 

− структурно-семантичний аналіз базових понять 
наукового дослідження ІАЗ ПНК [16]; 

− інструментально-технологічний комплекс з 
побудови баз даних і баз знань ІАС як основопокладеного 
компоненту ІАЗ-ПНК [17, 18] тощо. 

Контент-аналіз літературних джерел звернув нашу увагу 
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на висновки дослідників проблеми ІАЗ, праці яких зацікавили 
нас у ході науково-пошукових розвідок. 

Наприклад, О. Пархоменко присвячує своє дослідження 
формулюванню внутрішньосистемного оформлення ІАЗ 
управління функціональними системами, визначає основні 
функції й стадії, інформаційно-аналітичні контури. Він 
доводить, що інформаційно-аналітична діяльність є науковою 
сферою та виокремлює три стадії ІАЗ – параметризація 
корисного результату (1), забезпечення релевантно-
пертинентною інформацією за кожною із часткових ознак 
проблеми (2), інформаційно-аналітичне моделювання на 
основі об’єднання конкретних підсумків за кожною частиною 
проблеми в загальний висновок за проблемою (3), а також 
наводить приклади застосування наукових методів в 
інформаційно-аналітичному середовищі [19]. 

Учений К. Шапошников на підставі теоретико-
аналітичного осмислення суті ІАЗ, спираючись на думку таких 
учених, як: Р. Абдеєв, Р. Бруханський, С. Вировий, 
М. Денисенко, М. Дорошко, Н. Дяченко, Р. Коваль, 
А. Нестеров, Н. Шпакова та ін., розкриває власне бачення суті 
та визначення ІАЗ як «взаємопов’язаної логічної системи 
збору, нагромадження, обробки, аналізу та систематизації 
інформації на основі інформаційних технологій...» [20, c. 374]. 
Вважаємо, що автор логічно відслідковує технологічність 
проходження основних інформаційних процесів (збір, 
накопичення, обробка, аналіз, систематизація та ін.) у системі 
аналітичної діяльності, що сприяє конструктивному 
прийняттю рішень задля отримання об’єктивних проміжних і 
кінцевих результатів, у т.ч. й в системі підготовки наукових 
кадрів у ЗВО/НДІ різногалузевого спрямування. Адже 
аналітична інформація у науково-освітній сфері, як і будь-яка 
інформація взагалі, також наділена властивостями – 
актуальність, достовірність, повнота, своєчасність, 
коректність, адекватність, критеріальність, об’єктивність 
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тощо. У свою чергу, дослідник з військової аналітики 
Р. Бакуменко стверджує, що ІАЗ одночасно є системою 
наукових знань, мистецтва, інформаційно-аналітичних умінь і 
здатностей та інформаційно-аналітичного досвіду, ... вимагає 
використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших 
фахівців [21]. Крім того, на нашу думку, вагомим внеском в 
розвиток систем ІАЗ є наукові праці О. Нестеренка, І. Нетесіна 
і О. Трофімчука (Інститут телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору), які присвячено методології 
побудови систем ІАЗ на основі інтеграції концепцій, моделей, 
методів та інформаційних технологій з урахуванням вимог 
складності рішень, де ученими приділяється значна увага 
онтологічному моделюванню та встановленню 
трансдисциплінарних взаємозв’язків тощо [22]. 

Проте, нині багато питань, спрямованих на вивчення 
інформаційно-аналітичного забезпечення не достатньо 
широко розкривають саме суть й особливості ІАЗ-ПНК в 
умовах існуючих реалій – форсмажору, спричиненому 
воєнним станом в Україні, а також цифровою трансформацією 
освіти і науки. 

Тому, конструктивною метою нашого дослідження, яке 
відбувається на базі кафедри інженерії програмного 
забезпечення факультету кібербезпеки, комп’ютерної та 
програмної інженерії Національного авіаційного університету 
(завідувач проф. С. Зибін), є представлення отриманих 
поточних результатів зі з’ясування суті ІАЗ та актуалізація 
проблеми інноватизації ІАЗ-ПНК в умовах форсмажорних 
обставин і впливів цифрової трансформації освіти на 
функціонування ІАС в ЗВО та НДІ. Відповідно до мети 
встановлено завдання: дослідити процес ІАЗ ПНК в 
українських та закордонних ЗВО/НДІ; виокремити вагомі 
фактори, що ускладнюють інформаційно-аналітичну 
діяльність в умовах форсмажору (пандемія, воєнний стан та 
інші надзвичайні ситуації), а також переходу завдяки цьому на 
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дистанційний та змішаний формат освітнього процесу. 
Звісно, що ІАЗ є невід'ємною складовою науково-

освітнього процесу з підготовки наукових кадрів; активізує 
адаптивне застосування різноманітних інформаційних 
технологій в дослідницькій діяльності здобувачів наукової 
освіти (аспірантів, докторантів та ін.), а також уможливлює 
для них інформаційно-аналітичну підтримку на всіх рівнях 
виконання наукового дослідження, сприяє ефективному 
інформаційно-аналітичному супроводу наукового пошуку, 
забезпечує інформаційні потреби дослідників, створює умови 
для об'єктивного формування наукової думки  та народження 
евристичних ідей щодо вирішення наукової проблеми тощо. 

Тим самим ІАЗ є надважливим функціоналом організації 
та здійснення науково-дослідницької діяльності. Адже 
інформаційна аналітика є основою своєчасного отримання 
об’єктивних даних у контексті наукового пошуку адекватних 
дослідницьких рішень засобами адаптивних інформаційних 
технологій. Тим самим підготовка наукових кадрів 
здійснюється у режимі ефективної інформаційної підтримки. 

Інформаційно-аналітична діяльність є вагомим 
чинником у системі підготовки наукових кадрів, передумовою 
ефективного і якісного формування і розвитку дослідницького 
та інформаційно-аналітичного компонентів наукової 
компетентності здобувачів наукової освіти. Це уможливлює 
для них розвиток критичного мислення, набуття компетенцій 
– збору інформаційно-аналітичних даних задля усвідомлення 
цілісної картини реального стану досліджуваної проблеми, 
прогнозування, планування та окреслення стратегічних 
векторів наукового пошуку тощо. Натомість, інформаційно-
аналітичне забезпечення підготовки наукових кадрів дає змогу 
для ЗВО/НДІ – раціонально побудувати науково-освітній 
процес; для наукової школи – сформувати адаптивне наукове 
інформаційно-освітнє середовище за певним напрямом науки; 
для здобувачів наукової освіти – уможливлює правильне 
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визначення з наукової проблеми, здійснення її аналізу, 
формулювання мети, об’єкту, предмету, завдань для її 
вирішення, а також проведення певних діагностичних зрізів, 
контрольних вимірів, експериментальних перевірок тощо. 
Також зауважимо, що будь-яку проблему можна розглянути у 
контексті її структурно-семантичного поля. Відтак, на нашу 
думку, у загальному сенсі логіки понятійного тлумачення 
інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки наукових 
кадрів є певним процесом створення організаційно-
технологічних умов здійснення інформаційно-аналітичної 
діяльності споживачами або утворювачами інформаційно-
аналітичного продукту шляхом розроблення нових або 
використання вже існуючих інформаційних ресурсів (методик 
і технологій), у т. ч. електронних і цифрових їх аналогів. 

Висновки. Таким чином, загалом ІАЗ-ПНК є складовою 
системи менеджменту ЗВО/НДІ, що спрямовується на 
покращення узагальненого рівня отриманих фактів, 
адекватність і раціональність пропозицій та рекомендацій, 
сприяє підвищенню показників якості інформаційно-
аналітичного продукту, а також, розкриває довготермінові 
тенденції розвитку ЗВО/НДІ. Дотепер розвиток ІАЗ-ПНК як 
один з важливих напрямів інформатизації й цифровізації 
ЗВО/НДІ здійснюється не достатньо системно, без наявності 
чіткої виваженої науково-освітньої стратегії. Діяльність 
більшості суб’єктів ІАЗ-ПНК спрямовано в основному на 
технічні аспекти. Адже функції щодо підвищення якості 
існуючої інформаційно-аналітичної системи ЗВО/НДІ 
гальмуються, особливо в умовах форсмажору та за викликів 
цифрової трансформації освіти, тобто переведенням 
підготовки наукових кадрів на дистанційний або змішаний 
формат вимагає нових підходів й методів функціонування ІАЗ 
ПНК. Зауважимо, що в Україні, донині відсутня єдина 
концепція науково-освітньої аналітики, не обґрунтовано її 
структуру, принципи, функції, напрями удосконалення і 
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розвитку. Це вповільнює розвиток методології ІАЗ-ПНК у 
практиці ЗВО/НДІ та знижує його ефективність, призводить до 
прийняття необґрунтованих рішень, а також несе певні 
матеріальні та моральні збитки на рівні держави. Тобто, на 
теперішній час науково-освітня аналітика в сучасній 
методології її забезпечення не є докорінно осмисленою. 

Отже, у сучасних умовах існування науково-освітнього 
простору України відсутня єдина Концепція формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки наукових 
кадрів на засадах онтологічного моделювання. Ця проблема 
буде темою майбутніх наукових досліджень автора. Таким 
чином, підсумовуючи вище сказане слід зазначити, що коло 
дослідження проблеми інформаційно-аналітичного 
забезпечення підготовки наукових кадрів є дискусійним і 
потребує дослідницьких розвідок у ключі цифрової 
трансформації освіти та її впливу на розвиток науки. 
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§10.2 МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 
МЕДИЧНОГО СКРИНІНГУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ (Шевченко С.М., Київський 
університет імені Бориса Грінченка, Жданова Ю.Д., 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Негоденко О.В., 
Державний університет телекомунікацій, Куцук В.А., 
Державний університет телекомунікацій) 

 
Вступ. Штучний інтелект стрімко входить у всі сфери та 

галузі нашого буття. Обробка великої бази даних, оптимізація 
процесів, покращення і швидкодія послуг, навчання та 
прийняття рішення – ці та багато інших функцій та 
можливостей належить машинному навчанню. Такий стан 
розвитку інформаційних технологій дозволяє застосувати 
алгоритми та методи, які притаманні людському розуму, у 
медичній сфері, зокрема для медичного скринінгу, з метою 
виявлення факторів ризику, генетичних схильностей і ранніх 
проявів захворювання. Актуальність даного дослідження 
також підтверджується зростанням кількості різних 
захворювань, що вимагає постійного оновлення лікарської 
інформації та її опанування. Тому ефективним рішенням для 
реалізації задач автоматизації в медицині на допомогу 
медичним працівникам є створення та впровадження 
експертних систем – інтелектуальних комп'ютерних програм, 
які можуть консультувати, проводити аналіз, ставити діагноз 
на рівні фахівців-експертів у деякій вузькій предметній 
області.  Дане дослідження присвячене аналізу експертних 
систем, їх класифікацій та структури, зокрема у медичній 
сфері. Зроблена спроба змоделювати систему на основі 
кластерного аналізу. 

Виклад основного матеріалу 
Штучний інтелект у медицині 
Штучний інтелект науковцями описується як наука та 

інженерія створення розумних машин. Його впровадження у 
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медичну галузь має широкі діапазони: починаючи від 
організації і управління лікарською установою та закінчуючи 
медичною робототехнікою у хірургії. Аналіз наукової 
літератури дозволив встановити, що теоретичні дослідники і 
практики у даній сфері шукають різні підходи для підвищення 
медичного обслуговування пацієнтів. Так, наукове 
дослідження [1] присвячено проблемі діагностики раку 
молочної залози  на основі трьох прогностичних моделей: 
регуляризована загальна лінійна модель, опорні векторні 
машини (SVM) і штучна нейронна мережа.  

Розробки науковців [2] висвітлюють питання можливості 
машинного навчання спостерігати за здоров’ям людини. У 
статті [3] досліджено питання впровадження факторного 
аналізу у медичну галузь та створення відповідних класів 
захворювань та їх взаємозв’язків. Наукові наробки [4, 5, 6] 
присвячені аналізу штучних нейронних мереж, обґрунтовується їх 
здатність класифікувати та інтерпретувати різноманітні форми 
медичних даних, що допомагає у прийнятті клінічних рішень 
як у діагностиці, так і в лікуванні.  

Слід також підкреслити, що на сучасному етапі існує 
достатня кількість компаній, які використовують штучний 
інтелект у медицині. Серед них: 

1. Doc.ua (Україна) – розробляє штучний інтелект на базі 
медичного помічника, який допомагає визначити хворобу, 
запропонувавши відповідні дослідження. 

2. Fitbit (США), Apple (США), Samsung (Корея), Xiaomi 
(Китай) досліджують штучний інтелект для уникнення помилок 
при діагностуванні хвороби та хронічних захворювань. 

3. Bayer (Німеччина) та Exscientia (Шотландія) 
анонсували майбутню розробку пошуку ліків для онкології та 
серцево-судинних захворювань за допомогою штучного 
інтелекту.  

4. Intel Corporation (США) та Elite Care (США) 
проектують систему штучного інтелекту, яка піклується про 
стан пацієнтів із хворобою Альцгеймера. 
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5. IBM (США), Johnson & Johnson (США), Sanofi 
(Франція) оголосили про співпрацю у клінічних 
випробуваннях ліків з впровадженням штучного інтелекту.  

6. Medtronic (США) – додаток, що передбачає критичне 
зниження цукру за три години до події. 

7. IBM (США) та Pathway Genomics (Бразилія) – перша 
частина програми допомагає користувачам індивідуальні 
поради для якості життя, тобто, вправи, дієти, спорт; друга 
частина базується на інформації електронних медичних 
карток, страховок. 

Згідно дослідження міжнародного аналітичного 
агентства Global Market Insights, по 2024 р. очікується щорічне 
зростання використання штучного інтелекту у сфері охорони 
здоров'я аж 40%. За прогнозами консалтингової компанії 
Precedence Research, розмір світового ринку штучного 
інтелекту в ультразвуковій візуалізації оцінювався в                   
863,59 мільйонів доларів США в 2022 році та, за прогнозами, 
сягне приблизно 1691,2 мільйонів доларів США до 2030 року, 
зростаючи на 8,76% протягом прогнозованого періоду з                    
2022 по 2030 рік [7]. 

Підсумовуючи викладене, можемо визначити, що 
функціональна можливість сучасних медичних інформаційних 
систем дозволяє [8]: 

- упорядковувати інформацію (медичні картки, кадрова 
політика, управління медперсоналом, звіти, матеріальне 
забезпечення та інше); 

- обробляти інформацію на етапі діагностики і у 
лабораторних дослідженнях (є очевидним, що остаточне 
рішення приймає лікар); 

- об’єктивно трактувати результати дослідження; 
- накопичувати базу відомостей про хвору людину для 

подальшого аналізу матеріалу та призначення лікування; 
- накопичувати базу знань медичних експертів для 

створення інформаційної системи.  
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На практиці такі системи називаються експертними. Ця 
назва пояснюється історичним розвитком цього напряму. У 
період 60-70 років фахівці інформаційних технологій 
визначилися з розробкою спеціалізованих програмних систем, 
кожна з яких володіла базою знань і могла ефективно 
розв’язувати відповідні задачі, тобто були «експертом» у 
деякій предметній області. Дослідники починають будувати 
програму, яка використовує правила коду для представлення 
знань для вирішення проблеми введення [9]. 

Експертні системи: суть, класифікація, структура  
Сутність експертної системи (від лат. Expertus — 

досвідчений) важко пояснити одним визначенням, оскільки 
точного єдиного у наукових колах не існує. Тому розглянемо 
різні підходи до визначення дефініції «експертні системи» в 
залежності, де і в якій галузі досліджується (таблиця 1). 

 
Таблиця 1.  

Підходи до визначення поняття «експертна система» 
Фахівці, галузь Визначення 

Інженерія знань 1. Інтелектуальна система, орієнтована на 
тиражування досвіду висококваліфікованих 
спеціалістів в областях, де якість прийняття рішень 
традиційно залежить від рівня експертизи.  
2. Система обробки даних і знань, яка забезпечує 
експертне рішення проблем в заданій області. 
3. Інтелектуальна система, призначена для 
надання консультативної допомоги спеціалістам, 
які працюють в деякій предметній області [10]. 

Програмування Комплекс комп'ютерного програмного 
забезпечення, що допомагає людині приймати 
обґрунтовані рішення. Використовує 
інформацію, отриману заздалегідь від експертів − 
людей, які в якій-небудь області є найкращими 
фахівцями. Зберігає знання про певну предметну 
область. Має комплекс логічних засобів для 
виведення нових знань, виявлення 
закономірностей, виявлення протиріч і ін. [11].   
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Розробник 
медичної експертної 
системи MYCIN  
Е. Фейгенбаум  

Інтелектуальна комп'ютерна програма, у якій 
використовуються знання і процедури логічного 
виводу для вирішення завдань, досить важких 
для того, щоб вимагати для свого вирішення 
значного обсягу експертних знань людини [12]. 

Фармацевтика Пакет прикладних програм довідкового 
характеру, що дозволяє користувачу приймати 
кваліфіковане рішення в процесі його основної 
діяльності. В основі створення експертної 
системи лежить емпіричний принцип розв’язання 
задач шляхом розслідування [13]. 

Економіка Інтелектуальна комп'ютерна програма, здатна 
робити логічні висновки на основі знань у 
конкретній проблемній галузі і забезпечувати 
вирішення специфічних завдань (консультування, 
навчання, діагностика, тестування, проектування 
тощо) без присутності експерта (спеціаліста в 
конкретній галузі) [14]. 

 
На сучасному етапі існують аргументи для того, щоб 

називати будь-яку систему підтримки прийняття рішень 
експертною системою, якщо вона призначена для надання 
проблем експертного рівня специфічні поради, навіть якщо 
методи програмування та аналізу, що лежать в основі, 
відрізняються від методів, заснованих на знаннях, 
розроблених дослідниками штучного інтелекту [15]. 

Дана трактовка підтверджується у роботі [10]. На думку 
авторів розрізняють два типи експертних систем. Системи 
першого типу призначені для спеціалістів, чий професійний 
рівень не дуже високий. В базах знань таких систем 
зберігаються знання, отримані від висококваліфікованих 
спеціалістів. Системи другого типу покликані допомогти 
спеціалістам високої кваліфікації, виконуючи для них значну 
частину рутинних операцій і перегляд великих масивів 
інформації. Особливістю експертних систем є наявність в них 
системи пояснень, яка підвищує їх консультативну силу.  
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Дані підходи щодо поняття «експертна система» не 
суперечать один одному, бо розглядаються в тісному зв’язку і 
доповнюють суттєві якості цього поняття. Фахівці у роботі [16] 
пропонують вкладати у процесі визначення експертної 
системи саме її предметну область, яка і дозволяє здійснити     
наступну класифікацію (рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифікація експертних систем на основі 

предметної області 
 

У дослідженні [9] класифікація експертної системи 
здійснена відповідно до принципу роботи: експертна система 
на основі правил; експертна система на основі фреймів; 
експертна система на основі нечіткої логіки; експертна 
система на основі нейронної мережі. 

Базова структура експертної системи складається з 
наступних частин: база знань, робоча пам'ять, логічна машина, 
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інтерпретатор та інтерфейс взаємодії людина–комп'ютер [9, 
16, 17]. База знань використовується для зберігання досвіду 
експертної системи, включаючи факти та правила. У процесі 
побудови бази знань, база знань повинна мати можливість 
отримувати нові знання, виражаючи та зберігаючи знання у 
спосіб, який може зробити комп’ютер. Робоча пам'ять 
відповідає за збереження введеного факту. Машина 
міркування зіставляє факти в робочій пам’яті зі знаннями та 
отримує нову інформацію. Проміжна інформація, отримана 
під час обробки, також повинна зберігатися в накопичувачі. 
Інтерпретатор відповідає за інтерпретацію результатів виводу 
механізму логічного висновку, включаючи пояснення 
правильності та причини висновку. На сьогодні існує достатня 
кількість розробок експертних систем, удосконалюючи процес 
для ефективного рішення у медичній галузі (рис. 2, рис. 3) 

 

 
Рис. 2. Базова структура експертної системи 
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Рис. 3. Удосконалена структура експертної системи. 
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навчених медичних працівників, які б могли застосовувати їх 
у своїй діяльності.  

У зв’язку з цим, ми здійснили спробу використати 
методи кластерного аналізу для медичного скринінгу. 
Обґрунтовується це тим, що кластерний аналіз не вимагає 
окремого програмного забезпечення, його можна здійснити за 
допомогою пакету Statistica, а також його досить простим 
виконанням. Все це дозволить діагностувати початок хвороби 
у пацієнта. 

Кластерний аналіз 
Кластерний аналіз є видом статистичного групування 

для того, щоб зробити дані у кожному кластері максимально 
схожими один на одного та різними по відношенню до інших 
кластерів. Цей метод дає можливість відносити об’єкти до 
однієї групи не за одним показником, а за декількома водночас. 
Також допомагає віднайти структуру даних, що неможливо 
зробити з боку експерта чи зовнішньому аналізі [18, 19]. 

Нехай множина A  – множина об’єктів, 
 – множина номерів кластерів. Вибирається метрика 

(найчастіше формула відстані)  Необхідно 
розбити множину A на підмножини (кластери), які не 
перетинаються, і кожен кластер містив об’єкти близькі за 
метрикою , а об’єкти різних класів істотно 

відрізнялися. Кожному об’єкту  приписується номер 
кластера . 

Множина A може складатися із об’єктів, які мають різні 
одиниці вимірювання або різний діапазон представлених 
значень, тому потрібно здійснити нормування вхідних даних.  

При кластерному аналізі є два основні способи 
нормалізації даних: MinMax-нормалізація та Z-нормалізація. 

MinMax-нормалізація здійснюється наступним чином:  
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у разі всі значення будуть у діапазоні від 0 до 1; дискретні 

бінарні значення визначаються як 0 та 1. 
Z-нормалізація:  

 
де  – математичне сподівання,  – 

середньоквадратичне відхилення.  
Важливим етапом кластерного аналізу є обчислення міри 

подібності між об'єктами, оскільки у ході здійснення 
кластеризації у кожен кластер повинні потрапити об'єкти з 
подібними характеристиками. У кластерному аналізі можуть 
використовуватися міри подібності: коефіцієнти кореляції, 
міри відстані, коефіцієнти асоціативності, ймовірнісні 
коефіцієнти подібності.  

У нашому дослідження ми застосуємо міри відстані, які 
представлені у таблиці 2 

 
Таблиця 2.  

Відстані 

Назва відстані Формула 

Евклідова відстань 

 

Зважена Евклідова 
відстань 
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Метрика 
Мінковського 

 

Хеммінгова відстань 
 

 
Отже, основними кроками кластерного аналізу є 

наступні 5 кроків. 
Крок 0. Відбір емпіричної інформації (об’єктів) для 

кластеризації.  
Крок 1. Визначення множини змінних-ознак, які описують 

дані об’єкти і за якими будуть оцінюватися ці об'єкти.  
Крок 2. Вибір міри подібності між об'єктами відповідно 

до обраної метрики (відстані) і обчислення цієї відстані.  
Крок 3. Вибір алгоритму кластерного аналізу і його 

застосування для групування об'єктів у кластери. 
Крок 4. Перевірка достовірності результатів кластерного 

аналізу. 
Наше дослідження ґрунтується на застосуванні 

алгоритму найближчого сусіда. Метод найближчого сусіда має 
наступний алгоритм: 

1. Відбір даних. 
2. Нормування даних. 
3. Побудова матриці відстаней. 
4. Вибір початкової пари, найближчої одна до одної, їх 

об’єднання в один кластер і побудова нової матриці відстаней. 
5. Повторюємо дану операцію до тих пір, поки не 

будуть задіяні всі об’єкти. При цьому кожний вибір залишених 
елементів має здійснюватися за принципом найменшої відстані. 
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6. Побудова дендрограми (рис. 4). 

 
Рис. 4. Горизонтальна дендрограма 

 
У дослідженні ми зосередились на евклідовій відстані.  
Узагальнюючи всю інформацію щодо методу найближчого 

сусіда, можна виділити наступні переваги та недоліки. 
 

Таблиця 3.  
Переваги і недоліки методу найближчого сусіда 

Переваги Недоліки 

Алгоритм простий та легко 
реалізується 

Алгоритм працює значно 
повільніше зі збільшенням 
обсягу вибірки, предикторов чи 
незалежних змінних 

Не чутливий до викидів. З аргументу вище випливають 
громіздкі обчислювальні дії під 
час виконання 

Немає необхідності будувати 
модель, налаштовувати кілька 
параметрів або робити додаткові 
припущення 

Даний метод не створює жодних 
моделей або правил, які 
узагальнюють попередній досвід 

Алгоритм універсальний. Його 
можна використовувати для обох 
типів завдань: класифікації та 
регресії 

 

 
У процесі розв’язання задачі за допомогою кластерного 

аналізу потрібно пам’ятати декілька правил: 
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1) не існує однозначно найкращого алгоритму 
кластерного аналізу;  

2) різні алгоритми можуть давати відповіді, які істотно 
відрізняються одна від одної; 

3) застосування різних метрик (відстаней) впливає на 
результат – при використанні одного алгоритму, але з 
різними метриками, можуть бути різні відповіді; 

4) кількість кластерів заздалегідь не відома, тому вибір 
є суб’єктивним і визначається експертом; 

5) провести алгоритм кластеризації можливо завжди, 
але змістовний результат можна не отримати.  

Результати дослідження 
У нашому дослідженні пропонуємо застосувати метод 

ближнього сусіда для визначення кластерів у медичному 
скринінгу раку шийки матки. Кожні дві хвилини у світі від 
раку шийки матки помирає одна жінка. В Україні рівень 
захворюваності на цей вид раку є одним із найвищих серед 
європейських країн. Проте, виявлення хвороби на ранній стадії 
становить виліковність 95-100 %.  

Приклад тестових даних представлено на рис. 5 

 
Рис. 5. Приклад тестових даних для експертної 

системи медичного скринінгу 
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Тестові дані включають багато індивідуальних 
характеристик, які вказують на можливість захворювання раку 
шийки матки (рис. 6). 

 
Рис. 6. Приклад класифікації даних 

Результати представлено у вигляді дендрограми на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Дендрограма для кластерного аналізу 

Отримаємо чотири кластери (провели горизонтальну 
пряму для розбиття на кластери у межах від 20 до 40).                 
Надалі – консультація лікаря. 
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Також кожна жінка може для себе провести таке 
дослідження, відповівши на питання, які задають лікарі, коли 
проводять первинний огляд, визначивши, наприклад, рівні 
відповідей від 1 до 5. Наступне наше дослідження буде 
напрямлене на визначення цих питань за допомогою експертів.  

Висновки. У зв’язку із розвитком інформаційних 
технологій дослідження у сфері штучного інтелекту завжди 
будуть актуальними та важливими. Сучасний інструментарій 
дозволяє обробляти медичні дані та надавати медичним 
працівникам важливу інформацію, покращуючи результати 
здоров’я пацієнтів. Представлена модель для медичного 
скринінгу на основі кластерного аналізу є одним із варіантів, 
які дозволяють за допомогою готових математичних пакетів 
отримувати найперші результати діагностики. Очевидно, що 
наше дослідження є пробним і потребує подальшої обробки та 
вдосконалення. 
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